
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
20 DE DESEMBRE DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 10/12 (Núm. 09/2012) i de la sessió 
extraordinària  de data 20/10/12 (Núm. 10/2012) 
2- Despatx oficial 
3- Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'exercici 2012 
4- Aprovació definitiva del pressupost municipal, bases d'execució i plantilla de personal per 
l'exercici 2013 
5- Aprovació de l'actualització i rectificació puntual de l'inventari municipal de béns. 
6- Donar compte de la renuncia presentada per la regidora Sra. Carmen Anton Domínguez amb 
data 17 de desembre de 2012. 
7- Precs i preguntes 

 

ASSISTENTS AL PLE 
 

Sr. Josep Jo (PSC)- Alcalde 
Sr. Josep ma Sagristà (PSC)- 1r Tinent Alcalde 
Sr. Salvadror Corvalan (PP) – 2n Tinent Alcalde 
Sra. Carmen Anton (PSC)- 3r Tinent Alcalde 
Sr. Juan Serra (PP)- 4t Tinent Alcalde 
Sra. Sílvia Garrido (PSC) 
Sra. Ma Antònia Pèrez (PSC) 
Sr. Carles Bosch (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 
 
S'excusa: 
Sra. Carola Rucabado (PSC) 

 
DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 

 
 

El Sr. Jo obre el ple demanant disculpes per no haver inclòs a l'ordre del dia el punt de precs i 
preguntes i que, com a ple ordinari, es faran al final sense novetat. 

 

1- El Sr. Jo pregunta si algú ha de fer alguna esmena a les actes de les darreres sessions 
plenaris. 
Sense cap esmena 
 

S'aprova per unanimitat les dues actes 



 
 

 

 

 
2. La senyora secretaria comenta el decrets d'alcaldia i les juntes de govern de les que es 

dona compta al ple: 
 

Juntes de govern 
 
No 19/2012 d'11 d'octubre 
No 20/2012 de 25 d'octubre 
No 21/2012 de 8 de Novembre 
N0 22/2012 de 22 de Novembre 
 
Decrets d'alcaldia 
Des del 1071/2012 del 22 d'octubre  fins el 1217/2012 de 13 de desembre 
 
Estat d'execució del pressupost municipal 3r trimestre 
 
Informe trimestral de morositat 
 

3. El Sr. Alcalde comenta que hi hagut al·legacions per part de La PAC. La Senyora 
secretària llegeix la resolució de les mateixes. Les al·legacions queden desestimades.  
El Sr. Alcalde comenta que contemplaran pel proper any algunes de les aportacions. 
Diu però que algunes de les al·legacions fetes, estan fora de la legalitat i altres farien 
incomplir la llei d'estabilitat pressupostària. 
 
La Sra. Judith Coll de La PAC comenta que és una llàstima que no ens convoquin previ 
a portar a ple les ordenances per poder-ne parlar i fer aportacions i estalviar el tràmit de 
les al·legacions. 
 
El Sr. Sagristà comenta que a partir del més d'octubre  podem fer aportacions. 
 
S'aproven per 7 vots a favor (PAC i PP), 2 abstencions (CIU) i 3 en contra (La PAC) 
 

4. El  Sr. Alcalde comenta que segons uns informes jurídics, algunes de les al·legacions 
fetes al pressupost estan fora de la normativa i que altres les tindran en compte pel 
proper any. 
 
El Sr. Valls de CIU comenta que s'abstindran. Diu que creuen que són uns 
pressupostos poc ambiciosos i que no ajuden a la promoció econòmica. 
 
El Sr. Jordi Reñé de La PAC comenta que el govern hauria de convocar a la oposició el 
mes de setembre per tal de preparar els pressupostos conjuntament. 
 



 
 

 

 

El Sr. Jo comenta que no són els pressupostos que els hi agradaria ja que han de 
preservar l'estabilitat pressupostària que marca la llei. Es compromet però a convocar 
una reunió en quan el govern hagi treballat els pressupostos. 
 
S'aproven per 7 vots a favor i 5 en contra. 
 
5- El Sr. Jo comenta que és un tràmit que s'ha de fer de tant en tant per tal d'actualitzar 
l'inventari. S'ha trigat ja que hi va haver unes al·legacions el 2010 que van produir uns 
tràmits judicials que ara s'han resolt. Intentaran portar-ho periòdicament a ple. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
 
El Sr. Jo comenta que abans d'entrar en el punt 6, vol resoldre unes mocions que 
s'entren per urgència i els precs i preguntes 
 
 

 Moció PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL A L'AJUNTAMENT DE DOSRIUS DE LA 
PLATAFORMA ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS, SOBRE L'AJORNAMENT DEL 
PAGAMENT DE TAXES I IMPOSTOS MUNICIPALS ALS DESOCUPATS 
 

S'aprova la urgència per unanimitat 

 
Judith Coll de La PAC llegeix la moció 
 
El Sr. Valls de CIU comenta que és una moció raonable, que s'hauria de mirar si és del 
tot legal, però demana que aquesta no sigui una excusa per no aprovar-la. 
 
El Sr. Sagristà del PSC comenta que és un tema que ratlla la il·legalitat i per tant es 
rebutjarà. Entenen que ja s'està treballant des dels serveis socials per a aquestes 
persones i que per tant ja se'ls dóna suport. Comenta que es trobarien que d'aquí a dos 
anys haurien de pagar més. 
 
La Sra. Judith Coll de La PAC comenta que en cap moment la moció diu que la gent no 
hagi de pagar els seus impostos, però que és una manera d'ajudar a la gent. A més la 
situació de les famílies pot haver canviat molt en dos anys. 
 
El Sr. Valls diu que la llei permet els ajornaments. 
 
El Sr. Sagristà comenta que es mantenen amb el que han dit. Actualment es poden 
fraccionar els impostos en tres pagaments i en tot cas la gent es pot acollir a serveis 
socials. 
 



 
 

 

 

Es desestima la moció per 5 vots a favor i 7 en contra 

 

 MOCIÓ PER TAL D'INSTANT AL GOVERN DE L'ESTAT A MODIFICAR LA LEI 
HIPOTECARIA AMB EL FI DE REGULAR LA DACIÓ EN PAGAMENT I ADOPTAR 
LES MESURES NECESARIES PER EVITAR ELS DESNUNAMENTS PER MOTIUS 
ECONÒMICS, AIXÍ COM PENDRE MESURES DELS DEL PROPI AJUNTAMENT EN 
RELACIÓ A AQUEST TEMA 

 

S'aprova la urgència per unanimitat 

 
El Sr. Reñé llegeix la proposta 
 
El Sr. Valls de CIU comenta que malgrat no subscriu tots els punts de la moció hi 
votaran a favor. Comenta que és un tema que toca de prop i afecta a moltes famílies del 
nostre municipi. La llei hipotecaria és una llei que fins hi tot hi ha jutges que es neguen a 
aplicar. No és un tema de partits polítics sinó que és un tema transversal. 
 
El Sr. Sagristà del PSC comenta que el sr. Valls ja coneix la posició de l'equip de govern 
respecte aquest tipus de mocions que accedeixen les competències municipals. Llegeix 
el comunicat del govern i comenta que no procedeix el debat. 
 
El Sr. Reñé de La PAC comenta que la realitat és que el govern rebutja la proposta i 
demana que els hi expliquin a les famílies de Dosrius afectades per els desnonaments. 
 
El Sr. sagristà comenta que aquestes famílies s'han d'acostar a benestar social que hi 
trobaran ajuts. 
 

Es rebutja la moció per 5 vots a favor i 7 en contra 

 
 

 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE LA PLATAFORMA 
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS I CONVERGÈNCIA I UNIÓ A 
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS AMB L’OBJECTIU FER UNA DEFENSA DEL MODEL 
EDUCATIU CATALÀ  

 
El Sr. Bosch de CIU llegeix la moció. 
 
El Sr. Reñé comenta que hi ha un atac al Català i que cal que ens defensem. 
 
El Sr. Sagristà reitera el comunicat i afegeix que el govern de Catalunya ja està prenent 
les mesures adients. 
 



 
 

 

 

El Sr. Bosch diu que celebra que el sr. sagristà reconegui la feina del govern de 
Catalunya. 
 
El Sr. Jo diu que aquests són debats estèrils i inútils . 
 
Es desestima la moció per 5 vots a favor i 7 en contra 
 
 

 7. Precs i preguntes 
 

CIU 
a. Pregunta si la tasca que farà ara la Sra. Carmen Antón serà remunerada 

 
El Sr. Jo contesta que no hi ha cap partida pressupostària prevista per remunerar 
aquesta tasca. 
 

b. Demana al Sr. Sagristà que faci una valoració sobre les recents declaracions del 
ministre Wert. 

 
El Sr. sagristà diu que estan molt lluny en la manera de pensar. 
 

c. Pregunta sobre el deure que hi ha amb el consorci de normalització lingüística des del 
2004 

 
El Sr. Jo comenta que no té constància del tema. 
 
El sr. Bosch comenta que dirà a Normalització que es posin en contacte amb 
l'ajuntament. 
 

d. Referent a la passera de vianants de la riera, comenta que s'imagina que les obres 
estan marcades per l'ACA, però creu que quan plogui l'aigua hi passarà per sobre. 
 
El Sr. Serra manifesta que no és el projecte que li hagués agradat a ell, però és el que 
marca l'ACA.  
Comenta que s'ha posat una capa protectora a la fusta per les gelades  
 

e. Comenten que el grup municipal del PP no s'expressa sobre les mocions i que el sr. 
alcalde ni tan sols els hi dóna la paraula. 
 
El Sr. Alcalde diu que el portaveu de l'equip de govern parla per tot el govern  
El Sr. Serra diu que ells ja ho parlen en altres moments. 
 

f. En referència a la moció sobre l'ajornament dels impostos municipals que s'ha 
desestimat, comenta que veuen una doble moral del sr. Sagristà ja que si avui es fes 



 
 

 

 

una consulta sobre la independència hi aniria a votar encara que fos il·legal i que en 
canvi no ha votat aquesta moció al·ludint a la seva possible il·legalitat. 

 
El sr. Sagristà diu que com a membre del govern defensa el que decideixi l'equip de 
govern. 
 

La PAC 
Sr. Reñé 
g. Han fet alguna actuació per tal de reparar el Semàfor c/ Mossèn Cinto Verdaguer, tenint 

en compte que segurament és competència de la Diputació? 
 
El Sr. Jo comenta que han fet una sol·licitud a la diputació per que canviïn els semàfors 
ja que aquests son molt antics. 
 

h. Informe borsa de treball- En una instància ens van dir que farien un informe el mes de 
Novembre. Ja s'ha fet? En volem una còpia 
 
El Sr. Jo comenta que ja ens el passaran. 
 

i. Obres de la passera de vianants de la riera: Visibilitat des del c/ Salvador Dalí per 
"parapetu" dels contenidors. Fustes. 

 
En quant a la visibilitat comenten que si posen un mirall, la gent no farà l'Stop i en quant 
al desnivell que hi ha a l'entrar a la riera, fa que la gent no corri tant. 

 
Sr. Galiano 
j. Demana sobre els projectes destinataris de la subvenció de 5.000 de la diputació (Area 

d'esports) 
 
El Sr. Jo comenta que destinaran a comprar aparells estàtics per els poliesportius. 
 

k. Controls aigua Canyamars- En el passat ple municipal varem preguntar sobre si es 
feien els controls i ens varen respondre que era cosa de l'empresa. Doncs bé hem 
esbrinat que sent cosa de l'empresa, l'ajuntament n'és el responsable. 
 
 

l.  Com és que el Sr. Alcalde fa visites als a nouvinguts o nou empadronats al municipi el 
dia de les eleccions? Potser no és il·legal però tampoc és moral. 

 
El Sr. jo comenta que ll va a les cases tant si hi eleccions  com si no. 

 
Sra. Coll 
m. Demana al Sr. Sagristà la situació de les preinscripcions de P3 pel proper curs i del 

futur educatiu del municipi 



 
 

 

 

 
El Sr. sagristà assegura que hi haurà un grup a l'Encarnació Fonoll i un altre al Pi. 
 

n. Demana a la Sra. Regidora de cultura que perquè volem 300 cd's del kike Serrano si és 
que finalment es compraran. 

 
Diu que és un ajut que s'ha donat a canvi de posar el Logo. 
 

o. Comenta que segueixen sense estar bé les actes dels plens a la web municipal. Estan 
desordenats, no hi ha tots els plens – només 2012 i 2008, 2007 però no tots, alguns 
enllaços obren un Pdf, altres descarreguen un word (que es pot modificar) i altres no 
funcionen. Això està així fa més de dos mesos. 

 
El Sr. Jo comenta que miraran d'esmenar-ho. 
 

p. Per què no han presentat en aquest ple el reglament de subvencions pel proper any i el 
reglament de la pantalla de lets tal com va dir la Sra. Regidora al darrer consell 
d'entitats? 

 
La Sra. Regidora comenta que no s'ha pogut per que no estava el pressupost aprovat 
del tot i per tant no s'hi podia incloure la partida pressupostària. 
 
 

 
6. Es reprèn el punt 6 de l'ordre del dia. El Sr. Jo comenta que si s'ha arribat a aquesta 
decisió és perquè els casals municipals han tingut un gran èxit. I agraeix la tasca feta per 
la regidora. 
 
El Sr. Valls de CIU comenta que totes les persones que dediquen el seu temps a servir el 
poble, se'ls ha d'agrair la feina que fan. 
 
El Sr. Reñé també agraeix la tasca feta per la regidora i li desitja el millor. 
 
El Sr. Serra s’afegeix als agraïments. 
 
 

Es tanca el ple a les 20,40h. 

 
 
 
 


