
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
24 DE GENER DE 2013 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.    Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Antonio Martínez Rives 
2.   Permuta a efectuar entre el bé immoble situat entre el Cr. Lluís Moret, 7 i la Pl. de l’Església, 5, i 

el bé immoble situat al Cr. Mn. Cinto Verdaguer, 11-13 
3.   Inici d’expedient de Mutació Demanial per transmetre els terrenys de la rotonda BV-5101 de Can 

Massuet a la Diputació de Barcelona 
4.   Aprovació de les Bases Reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament de Dosrius a 

entitats del municipi per al 2013 i Convocatòria del procediment per l’atorgament de les 
mateixes 

5.    Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal 
 

 
 

ASSISTENTS AL PLE 
 

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

 

DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 
 

El Sr. Reñé disculpa al Sr. Galiano que no podrà assistir al Ple per l'horari que es fa. 
Demana a més que es revisi els horaris dels plens extraordinaris. El Sr. Jo comenta 

que és molt complicat fixar un horari i aquest és el que li anava millor a tothom. 
 

1- El Sr. Jo obre el ple amb el nomenament del regidor Antonio Martinez que substitueix a 
la Sra. Carmen Anton. 
La Sra. Secretaria comenta les qüestions legals del nomenament i el passa a fer el 
jurament del càrrec. 
 



 
 

 

 

 
2- El Sr. Jo explica que ja tenien preparats tots els papers per fer la permuta, però que 

se'n van adonar que l'edifici del carrer Mossèn Cinto Verdaguer no estava a nom del 
bisbat sinó de la parròquia, i s'ha hagut de refer la documentació. 
. 
El Sr. Reñé de La PAC comenta que en principi no estan en contra de la permuta, però 
que cal tenir clar quin cost tindrà la rehabilitació del local perquè no ens passi com amb 
la torre de les aigües. 
 
El Sr. Jo contesta que si més no tenim un terreny propietat de l'ajuntament i que creuen 
que la rehabilitació no serà molt costosa 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU)  i 2abstencions (La PAC) 

 
3- El Sr. Jo explica que els terrenys que ocupa la rotonda de Can Massuet s'han de 

traspassar a la diputació que són qui en fan el manteniment. 
 

S'aprova per unanimitat  

 
4- Presenta el punt la Sra. Garrido regidora de cultura comentant que hi ha hagut dues 

modificacions a les bases respecte l'any passat. En primer lloc, hi haurà un any sencer 
per justificar la subvenció (de 15 de desembre a 15 de desembre) i en segon lloc s'han 
inclòs nous ítems per tal de valorar el projecte i no les entitats. 
En quan a la partida econòmica, es manté però traient el que es dóna a dues entitats 
que s'han tret de la concurrència competitiva. Les bases estaran durant 20 dies en 
exposició pública. 
 
La Sra. Judith Coll de La PAC comenta que, a l’igual que l'any passat, consideren que 
aquestes bases són a mínims i que no han estat fetes de manera participativa ja que no 
s'ha deixat discutir a les entitats de qüestions que es volien modificar. 
També comenta que no faran al·legacions ja que l'any passat ja les van fer i no va 
servir de res i que no volen obstaculitzar la feina de les entitats i retardar el procés de 
convocatòria. 
 
El Sr. Sagristà comenta que es portar aquest punt al ple és molt important i creu que 
demostra la participació i la transparència. 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU)  i 2abstencions (La PAC) 

 
5- La Sra. Garrido presenta el punt llegint els acords. Comenta que el nou ROM estarà 30 

dies a exposició pública 
El Sr. Jo comenta que és un document que no està tancat i que es pot tornar a 
modificar. 



 
 

 

 

 
El sr. Valls comenta que s'ha fet un text força estàndard i agraeix les aportacions fetes 
per La PAC. Comenta que s'ha fet un avenç important. 
 
La Sra. Coll comenta en primer lloc que els sap greu que el PSC i el PP no hagin fet 
cap aportació i que s'hagin limitat a dir "això sí, això no". 
D'altra banda, encara que aquesta va ser una iniciativa de La PAC i que s'ha treballat a 
comissió, s'abstindran ja que consideren que ha quedat coix en el tema de participació 
ciutadana. 
 
El Sr. Sagristà s'estranya que La PAC es vulgui abstenir. 
 
La Sra. Garrido comenta que està molt contenta de la feina feta i que el text recull la 
possibilitat que l'equip de govern en cada cas faci la participació que li sembli millor. 
 
La Sra. Coll comenta que un document com aquest ha de ser per molt temps i que s'ha 
perdut una oportunitat de ser un ROM del segle XXI i no del segle XX com ha quedat. 
 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU)  i 2 abstencions (La PAC) 

 
 

Es tanca el ple a les 9,30h. 

 
 
 
 


