
 
 

 

 

ACTA NO OFICIAL DEL PLE MUNICIPAL DEL 27 D'OCTUBRE DE 2011 
 
 
Ordre del dia: 
 
L'Ajuntament Ple es reunirà en sessió ordinària el proper dijous 21 de desembre de 2011, a les 
19 hores, al Saló de sessions de l'Ajuntament de Dosrius, amb l'ordre del dia següent: 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 25/10/2011 (Num. 08/2011) i 

aprovació de l'acte de la sessió ordinària de data 27/10/2011 (Num. 09/2011) 
2. Despatx Oficial. 
3. Aprovació de la renovació de la xifra oficial de la població a 01/01/2011 resultant de la 

gestió del padró municipal d'habitants del 2010. 
4. Aprovació inicial del document de permuta entre el be municipal "Cal Bordoi" i l'immoble 

ubicat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 11-13. 
5. Designació de representant de l'Ajuntament de Dosrius davant l'associació "xarxa de 

ciutats i pobles cap a la societat". 
6. Designació de representants de l'Ajuntament de Dosrius a les comissions sectorials de la 

Federació de Municipis de Catalunya. 
7. Aprovació dels preus públics de cursos per adults. 
8. Aprovació de la taxa per la utilització privada de dependències municipals i lloguer de 

material per part dels particulars. 
9. Modificació de la retribució assignada a la regidora Sra. Carola Rucabado i Jo. 
10. Pressupost municipal per l'exercici 2012. 
11. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de Dosrius referent al 

mercat ambulant setmanal. 
12. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de Dosrius referent a la 

creació de tres punts d'accés públic a la xarxa wifi. 
13. Moció que presenta el grup municipal de La PAC referent a la reducció del trànsit rodat 

pel C/ Marquès de Castelldosrius. 

14. Precs i preguntes 
 

 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. El Sr. Secretari de l'ajuntament llegeix l'acte de les sessions anteriors que s'aproven per 
unanimitat. 

2. El Sr. Secretari de l'ajuntament fa esment de les actes de les juntes de govern: 
 

JUNTES DE GOVERN: 
 
· Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2011, núm. 20/2011 
· Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2011, núm. 21/2011 
· Junta de Govern Local de data 08 de novembre de 2011, núm. 22/2011 
· Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2011, núm. 23/2011 



 
 

 

 

 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
Des del núm. 0667/2011, de data 24 d’octubre de 2011, fins al núm. 0805/2011, de data 15 de 
desembre de 2011 

 
3. El Sr. Alcalde comenta que la xifra oficial d'habitants del Municipi de Dosrius és de 5123 

habitants. 
CIU no té res a comentar 
El Sr. Reñé de La PAC pregunta que si es té en compte les diverses  competències que tenen 
els municipis de més de 5.000 habitats, com són la biblioteca pública o el mercat municipal. 
El Sr. Jo comenta que ja es té en comte. 
 

S'aprova la xifra per unanimitat 

 
4. El Sr. Serra comenta els termes de la permuta , puntualitzant que a "cal Borni" només s'hi 

podrà edificar una planta i que s'haurà de fer algun canvia en la normativa. 
El Sr. Jo afegeix que és un molt bon conveni pel municipi. 
 
CIU anuncia el seu vot favorable però afegeix que caldrà preveure que en un futur gairebé 
immediat s'haurà de fer una reforma a l'edifici del teatre i que en el pressupost que es presenta 
a aprovació en aquest ple, no està contemplat. 
 
La PAC pregunta quin és el motiu pel que es fa aquesta permuta. 
 
El Sr. Sagristà diu que aquesta permuta és molt positiva pel municipi ja que d'aquesta manera 
es recupera un immoble que ja era del poble on es podran fer actes culturals. Sent propietat de 
l'ajuntament, permetrà demanar subvencions per fer-ne la rehabilitació. 
Explica que caldrà fer-ne un projecte. 
 
La PAC comenta que si ja saben quin cost podrà tenir la rehabilitació 
 
El Sr. Serra comenta que ja es va fer una inspecció amb l'arquitecte i que fent unes millores 
bàsiques, es podrà utilitzar. 
El Sr. Jo comenta que potser que sí que és un moment difícil econòmicament i que potser no 
es podrà actuar immediatament, però que calia aprofitar el moment. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
5. El Sr. Jo comenta que es designa al Sr. Josep Ma Sagristà i com a suplent de la Sra. Sílvia 

Garrido. 
CIU comenta que no estaria de més que de tant en tant es consideres la possibilitat de 
designar a un membre de l’oposició per representar l'ajuntament per aquests organismes 
La PAC s'ofereix per acompanyar a la persona designada sense cap cost per l'ajuntament. 
El Sr. Jo contesta que en tot cas, la persona designada ja considerarà si vol que l'acompanyin o 
no. 
 

S'aprova per unanimitat 



 
 

 

 

 
6. El Sr. Jo comenta els diferents designats per les comissions sectorials de la federació catalana 

de municipis: 
Sra. Antonia Pérez- Benestar i acció social, Immigració, Polítiques d'igualtat 
Sra. Sílvia Garrido- Cultura, Funció pública, Participació i democràcia local, prevenció i 
seguretat. 
Sra. Carola Rucabado- Comerç i turisme, joventut, ocupació i promoció econòmica 
Sr. Josep Jo- Economia, pressupostos i finançament. 
Sr. Josep Ma Sagristà- Educació, Esport i Mediambient 
Sr. Joan Serra- Habitatge, Política territorial, urbanisme i habitatge. 
Sr. Salvador Corbalan- Petits Municipis 
Sr. Carmen Anton- Salut i consum. 
 
Tant CIU com La PAC reiteren el que han comentat en el punt anterior 
 

S'aprova per unanimitat 

 
7. El Sr. Sagristà comenta els preus públics dels diferents cursos: 

Informàtica =25 €/mes 
Anglès = 35 €/mes 
Balls de Saló = 25€/mes 
A més hi ha una matricula de 20€ 
Aquests preus s'estableixen d’acord amb un estudi de costos i ingressos. 
 
CIU no comenta res 
La PAC pregunta: Quina diferència de preu hi ha respecte els cursos de l'any passat? Quan 
van començar aquests cursos? Fins ara han estat pagant els alumnes i quina quantitat han 
pagat? Per què no es fan cursos gratuït a través de la Generalitat o altres organismes com 
Foment del treball, tal i com es fa en altres poblacions properes com Llinars del Vallès 
 
El sr. Sagrista contesta que l'Ajuntament té l'obligació d'aprovar en ple els preus públics . El 
mes d'octubre ja es van començar a pagar les quotes i que l’enredariment d'aquest procés és 
degut a les dificultats d'inscripció i matricula. La gent s'inscriu quan s'ofereixen els cursos però 
després no formalitza la matrícula.  Comenta que pel proper any s'intentarà oferir abans de 
l'estiu i intentaran preestablir els horaris i els preus. 
 
CIU comenta que l'ajuntament hauria de subvencionar els cursos assumint un 50 o 60% del 
cost. 
 
La PAC comenta que a altres municipis hi ha cursos iguals o similars completament gratuïts ja 
que venen subvencionats des de la Generalitat, Foment o altres institucions. A més, la situació 
econòmica en la que estem és necessari que la gent es recicli formant-se. 
 
El Sr. Sagristà diu que respecta molt les opinions de tothom però diu que els preus dels cursos 
són els mateixos que l'any passat. A més, dubte que hi hagi cursos gratuïts a altres municipis. 
 
El Sr. Jo diu que estaria molt bé cursos gratuïts però que aquestes entitats no te'ls venen a fer 
al municipi. 



 
 

 

 

 
La PAC comenta que buscaran alguns exemples i els faran arribar al govern municipal. 
 

S'aprova per 8 vots a favor (PP i PSC), 3 en contra (La PAC) i 2 abstencions (2 CIU) 

 
8. El govern municipal dóna compte de les taxes que són les següents: 

 
 

La Sra. Sílvia Garrido explica que és la voluntat del govern d’instal·lar una farmaciola a cada un 
dels nuclis de Canyamars i Can Massuet  
També comenta que les entitats del municipi inscrites al registre d'entitats tenen una bonificació 
del 100% de la taxa i els ciutadans empadronats com a mínim 3 mesos al municipi un 50% de 
bonificació. 
CIU no comenta res 
La PAC demana més informació sobre el tema de les farmacioles. 
La Sra. Garrido explica que aquestes es concursarien perquè una empresa (Farmàcia) les 
gestionés. 
 
 

S'aprova per unanimitat 

 
9. La Sra. Sílvia Garrido explica que es fa aquesta modificació ja que es va contar el sou per 14 

pagues en lloc de per 12. 
 

La PAC pregunta si vol aclarir el tema ja que si el sou estava calculat per 14 pagues, la Sra. 
Rucabado ha rebut 78,16 euros mensuals de mes que hauria de retornar. 
 
El Sr. Alcalde aclareix que s'ha recalculat el sou i que igualment rebrà 14 pagues, però per 
compensar, no rebrà la paga de Nadal. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
10. El Sr. Alcalde comenta que han estat uns pressupostos molt treballats per poder-nos avançar 

en el temps i que surt un benefici de 50.000 €. Això s'ha fet així per tal de no tenir problemes de 
tresoreria.  Volien haver arribat als 2000 mil euros de dèficit però estan assabentats que tant la 
generalitat com la Diputació obriran línies d'ajut pels ajuntaments. 

 
CIU comenta que hi ha pobles en els que fa més d'un mes que tenen el pressupost a disposició 
de la oposició per tal d'estudiar-lo i que en el cas dels grups de l'oposició, només hem tingut 
una setmana. A més consideren inacceptable la partida destinada a la rehabilitació de la torre 
de les aigües ja que el que s'ha d'invertir per rehabilitar-la és superior al cost de l'immoble. 
Diuen que es podria invertir en altres coses prioritàries com en l’immoble que s'acaba de 
permutar. Pregunten en que s'ha rebaixat la partida de personal. 
 
La PAC comenta que el sr. Alcalde ha dit que l'equip de govern hi ha dedicat molt de temps 
però que l'oposició no ha tingut més que uns quants dies per tant el sr. Alcalde deu pensar que 
els membres de la oposició són superdotats. 



 
 

 

 

Comenten, a més, que els pressupostos s'haurien de fer de forma participativa i que el Sr. 
Alcalde és un tema que a finals dels anys 90, en els seus escrits de la revista "El Comú" així ho 
promulgava. 
A més comenten que no entenen com poden saber que caldrà la quantitat que marquen en el 
pressupost per rehabilitar la torre de les aigües si encara no està fet el projecte. 
Recalquen que els diners dels pressupostos són de tots els ciutadans i que l'equip de govern 
únicament els gestiona. 
Pregunten que és la partida d'estudis i treballs tècnics de 300.900 € i assenyala que sembla 
una partida molt amplia la de "despeses diverses" de 10.200€ 
 
El Sr. Jo diu que el govern i la oposició defensen dos projectes diferents i comenta que si la 
oposició no té els pressupostos és perquè no els ha demanat.  
Comenta que la partida de 300.900 euros correspon a la neteja dels centres escolars. 
Afirma que evidentment ells escolten a la gent. 
Diu que la rebaixa de personal respon a que s'ha eliminat la dinamitzadora del casal de 
Canyamars. 
També comenta que els 600 mil euros de la rehabilitació de la torre de les aigües no es 
gastaran però que s'havien de posar al pressupost.. 
Comenta que personalment ell no té confiança en la oposició. 
 
CIU diu que el Sr. Alcalde és un professional de la política i que a aquestes alçades hauria de 
saber que l'oposició ha de poder treballar el pressupost. Afirma que l'oposició forma part de 
l'Ajuntament i que el que ha de fer és avisar-nos un mes abans i explicar-nos el pressupost. 
Pregunta que què passaria si un ciutadà demanés l'enderroc de la torre de les aigües ja que 
amenaça ruïna. 
 
La PAC comenten que és la segona vegada que el sr. Alcalde els hi diu que no els mereixen 
confiança i això vol dir que els votants que representen els tres regidors de La PAC tampoc els 
mereix confiança. 
 
El Sr. Jo contesta que no estan incomplint la llei i que no hi ha confiança per treballar projectes 
en comú. Assegura però que no amaguen res en aquests pressupostos. També comenta que la 
torre de les aigües està catalogada. 
 

Aprovat per 8 vots a favor (PSC i PP) i 5 en contra (CIU i La PAC) 

 
11. Llegeix la Moció presentada per CIU el Sr. Valls de CIU. 

 
La PAC comenten que caldria parlar amb l'Associació de comerciats per contrastar que els hi 
sembla la proposta. 
 
La Sra Rucabado comenta que creuen que ja està en un bon lloc i a més els dissabtes hi ha 
mercat a Mataró. Comenta a més que ja s'havia parlat del tema amb l'Associació de 
comerciants. 
 
CIU comenten que mantenen la moció ja que tenint en compte la davallada de parades del 
Mercat, cal fer alguna actuació. 
 



 
 

 

 

La PAC diu que creuen que el lloc en el que es fa el mercat, molta gent no entra al poble i això 
perjudica als comerços.  
 
La Sra Rucabado diu que el comerç proper al mercat també se'n beneficia  Diu a més que 
posar-lo al carrer sant Llop no seria possible ja que el mercat es munta a les 6 del matí i podria 
perjudicar als veïns. 
 

La moció queda desestimada per 5 vots a favor (CIU i La PAC) i 8 en contra (PP i PSC) 

 
12. Llegeix la Moció presentada per CIU el Sr. Carles Bosch. 
 

El Sr. Bosc afegeix que hi ha molt municipis que  han obert espais wifi gratuïts  
 
El Sr. Jo comenta que ja hi ha tres espais amb wifi que es pot sol·licitar les claus d'accés: 
Aquests són el local de Covasa, el PiJ de Dosrius i el local de les cotxeres de Canyamars. 
Comenta , a més que posar-ho a la plaça de la Germandat és complicat ja que l'ajuntament no 
té llicència com a operador. 
Explica també que en aquest moment el consell comarcal del maresme està treballant el 
projecte de la xarxa Wimax i que  l'ajuntament s'hi adherirà quan estigui més avançat. També 
afirma que fer una xarxa oberta crearia un greuge comparatiu entre els veïns propers a aquesta 
i els altres. 
 
CIU decideix mantenir la moció 
 

La moció queda desestimada per 5 vots a favor (CIU i La PAC) i 8 en contra (PP i PSC) 

 
13. El Sr. Reñé llegeix la Moció presentada per La PAC i comenta que aquest carrer no hauria de 

ser carretera. 
CIU avancen que votaran a favor de la moció i senyalen que un dels punts del seu programa 
era transformar el nucli central del nucli de Dosrius en zona de vianants o de preferència pels 
vianants, ja que d'aquesta manera els veïns guanyarien en qualitat de vida. 
 
El Sr. Serra comenta que s'ha de prioritzar i que la variant que està planificada, ha d'ajudar a 
fer el nucli de Dosrius peatonal. 
 
La PAC comenten que actualment ja es pot passar per fora del nucli urbà i per tant no hauria de 
ser un impediment fer la zona peatonal. 
 
CIU entenen que depèn del projecte de la variant però que ara com ara ja es pot començar a 
reduir la velocitat dels vehicles. 
 
El Sr. Serra diu el govern és partidari de fer el projecte sencer. 
 

La PAC retira la moció a l'espera de poder revisar el projecte de la variant. 

 
14. PUNT D'URGÈNCIA 

El Sr. Jo treu un punt d'urgència: Nomenament del jutge titular i suplent  



 
 

 

 

 

S'aprova la urgència del Ple per unanimitat. 

 
Es proposa el jutge actual, Sr. Joan Vila Pelegrí per que continuí 4 anys més i el Sr. José 
Ramiro Martinez Gil com a jutge suplent 
 
S'aprova per 8 vots a favor (PP i PSC) i 5 abstencions (CIU i La PAC) 
 

15. PRECS I PREGUNTES 
 

a. Pregunta presentada per La PAC dirigida al regidor d'Educació:  Ens pot explicar en quina 
situació es troba la construcció de les noves infraestructures educatives (institut i Escola)? 
 
El Sr. Sagristà comenta que no hi ha cap problema amb l'Institut i que s'està reomplint el 
terreny i que el projecte s'està fent en aquest moment. 
En quant a l'escola encarnació Fonoll comenta diu que a finals de l'estiu hi va haver canvis 
al departament i per això s'està endarrerint tot. 
 

b.  Pregunta presentada per La PAC dirigida al regidor d'urbanisme: Ens pot explicar la 
situació en que es troba el projecte de Can Canyamars? 
 
El Sr. Serra comenta que en aquest moment s'està acabant el projecte de reparcel·lació i 
que s'ha endarrerit més del que es pensaven. 
 

c. CIU demana explicacions sobre les actuacions realitzades a la bassa de can n'homs 
referent a la moció aprovada el ple del 15 de setembre de 2011. 
El Sr. Jo contesta que el propietari no ha respost la notificació de l'ajuntament i demana al 
grup de CIU que intercedeixi. 

 
d. CIU demanen explicacions de per què no se'ls ha entregat les xifres requerides sobre les 

subvencions atorgades pels projectes de Can Canyamars. 
El Sr. Jo comenta que ell va demanar als serveis tècnics que contestessin i que segurament 
hi ha hagut un malentès. 

 
e. CIU demana explicacions sobre si s'ha fet alguna cosa respecte a la ubicació dels 

contenidors de la Riera ja que el compromís era estudiar la seva ubicació. 
El Sr. Jo contesta que els contenidors es tornaran a ubicar el mateix lloc on estaven però 
que es posarà un tancat . 

 
f. CIU llegeix l'escrit presentat pels treballadors de l'ajuntament respecte els lots i el sopar de 

Nadal. Pregunten per què s'han comprat igualment els lots i que se'n faran. 
El Sr. Jo contesta que han costat 20 € cada un i que ja els tenien encarregats quan els 
treballadors van dir que hi renunciaven. Actualment, els treballadors ja han renunciat als 
lots i aquests ja han estat entregats a Càrites.  
 

g. CIU pregunta quins criteris es fan servir per publicar o no els resultats electorals al lluminós 
de l'entrada del poble ja que l'any 2008 es van publicar i el 2011 no. 



 
 

 

 

El Sr. Jo comenta que de fet no hi ha un criteri i que cada àrea demana que es pengin les 
coses que els interessa. 
 

h. CIU demana una explicació sobre la sentència del jutjat del contenciós administratiu que 
obliga a l'ajuntament a retirar uns contenidors de brossa. Demanen també que ha costat 
aquest contenciós. I lamenta la imatge que ha donat el municipi. 
El Sr. Jo comenta que compliran la sentència. 

 
i. CIU comenta que en el punt dels pressupostos s'ha parlat que s'eliminava la dinamitzadora 

del casal de Canyamars. Pregunten qui se'n farà càrrec ara i si té la titulació adequada. 
També pregunta sobre la reducció de la jornada de la treballadora social. 
La Sra. Garrido comenta que s'està portant a terme un procés negociador amb els 
sindicats.  

 
j. CIU pregunten sobre la sanció imposada a l'ajuntament per penjar, de manera il·legal, 

publicitat de la fira medieval a Mataró. 
La Sra Rucabado comenta que cada any s'han enganxat cartells i que mai hi havia hagut 
cap problema. Comenten que potser han estat alguns voluntaris que no coneixen la 
normativa. 
 

k. CIU comenta que estan pendents que se'ls contesti una instància sobre el safareig del 
comú. 
El Sr. Jo comenta que hi ha un problema amb el tap de baix i que s'està mirant de resoldre 
però que de moment no han tingut èxit. 
 

l. La PAC fa un prec per tal que s'inclogui un dels membres d'aquest grup municipal a la Mesa 
per les contractacions que s'incoïn a partir d'ara, incloent les concessions de les zones 
esportives de Can Massuet i Can Batlle, així com les diverses licitacions d'obres que es 
realitzaran. 
El Sr. Jo contesta que en el moment de incoar cada un dels concursos ja es decidirà si és 
convenient o no incloure un membre de l'oposició. 
 

m. La PAC insisteix en el tema d'educació comentant que ells han tingut una reunió amb el 
departament i la informació que ha donat el Sr. Regidor no és exacte. El fet és que el 
departament no té intenció de construir, ara com ara, la nova escola ja que en pocs anys no 
hi haurà alumnes suficients. A més, el departament va enviar una carta al mes de juny a 
l'ajuntament demanant una documentació i l'ajuntament no ha contestat. De fet, els 
responsables tècnics són els mateixos de sempre i no hi hagut cap canvi. 
La PAC proposa que es faci una reunió a la delegació territorial d'educació en la que hi 
assisteixi el regidor i els responsables de la direcció i l'Ampa de l'escola per conèixer de 
primera mà la situació de l'escola. 
El Sr. Jo contesta que ells han demanat reunió però que no els han contestat. 
La Sra. Coll comenta que a ella li van donar amb una setmana de temps i s'ofereix a 
demanar-la. 
 

n. La PAC pregunta que per què no s'ha instal·lat encara l'indicador de "Dosrius" sota la 
rotonda de l'autopista, quan en el darrer Ple es va dir que en breu es solucionaria. 



 
 

 

 

El Sr. Jo contesta que això és potestat de la Generalitat i que en quan tinguin la partida 
pressupostària el posaran. 
 

o. La PAC pregunta per què no es permet que el públic assistent pugui fer preguntes al ple? 
El Sr. Jo contesta que no hi ha cap problema perquè el públic parli. 
 

p. La PAC pregunta sobre la situació de la gespa del camp de futbol. 
El Sr. Jo contesta que estan esperant l’obertura d'ajuts públics per instal·lar-hi gespa. 
La PAC pregunta que per què no es va anar a recollir la gespa que un club del Maresme 
oferia gratuïtament. 
El Sr. Jo comenta que era molt insuficient pel nostre camp de futbol. 
 

q. La PAC pregunta què ha passat amb la caseta de gelats que hi havia davant del bar de Can 
Batlle? 
La Sra. Garrido comenta que simplement els propietaris la van anar a recollir. 
La Pac constata que és molta casualitat que la recollissin el mateix dia que s'havia 
autoritzat a l'entitat que gestiona el futbol infantil a poder-la utilitzar. 
 

r. La PAC pregunta si pensen retirar el cartell indicador de "piscina" situat a la plaça de Can 
Massuet, ja que fa més de 2 anys que la piscina està tancada? 
Prenen nota per retirar-lo. 
 

s. La PAC fa una seria de preguntes respecte l’Escola Bressol. 
i. Explicacions sobre els costos imputats en el preu de l'escola bressol. 
El Sr. Jo comenta que pel que ell sap, és perfectament legal imputar els costos 
d'amortització de l'edifici a la taxa. 

ii. Quina situació hi haurà el 2013 ?   
No coneixen encara que passarà el 2013. 

iii. Ens hem assabentat que hi va haver un robatori a l'escola Bressol, estan els nens 
dins i que la direcció de l'escola va demanar d'instal·lar un intèrfon. S'ha instal·lat ja 
l'intèrfon de la pota de dalt? 
Comenten que serà una de les coses que l'empresa gestora de l'escola bressol 
posarà l'any que bé dins el pla de millores. 
 

t. La PAC pregunta en quina situació es troba la fàbrica de la tortuga de Canyamars? Quines 
peticions hi ha per part de la propietat de la mateixa? És un edifici catalogat? 
El Sr. Jo comenta que sempre han anat darrera d'aquest edifici per tal que pugui ser un 
equipament, però que ara com ara està parat. 
 

u. Poden explicar-nos per què no ha sortit publicat en el programa de Nadal activitats del 
municipi com el Pessebre Vivent o la pujada al castell? 
La Sra. Garrido comenta que hi ha hagut un error informàtic i que no es van rebre els 
correus d'aquestes entitats. 
 

v. La PAC pregunta que per què no s'ha penjat la convocatòria del Ple municipal a la web de 
l'Ajuntament i en el lluminós tal com van fer en el ple de constitució? 
El Sr. Jo contesta que hi ha ordre que es pengi a la web i que sinó és per un error. 


