
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
25 D'OCTUBRE DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.  Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 17/09/2012 (Núm. 08/2012) 
2. Despatx oficial 
3. Proposta de declaració d’indisponibilitat de crèdit. 
4. Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 1042/2012, d’11 d’octubre relatiu a complementar les 

prestacions a percebre en situacions d’incapacitat temporal. 
5. Aprovació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2013. 
6. Aprovació del Pressupost Municipal per a l’exercici 2013. 
7. Ampliació de la delegació de funcions a la Diputació de Barcelona i alhora confirmar i clarificar 

l’abast d’anteriors acords de delegació. 
8. Modificació de l’Ordenança de recollida de residus del municipi de Dosrius 
9. Sol·licitud de traspàs a l’Ajuntament de Dosrius d’un tram de la carretera BV-5101 de titularitat 

de la Diputació de Barcelona i redacció d’un conveni relatiu a obres de millora de la Ronda de 
Dalt i la Travessera de Dosrius. 

10. Transferència de crèdits entre partides del Capítol II 
11. Moció presentada pels grups municipals de la Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius i 

Convergència i Unió sobre l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. 
12. Moció presentada pel grup municipal de la Plataforma alternativa ciutadana de Dosrius contra 

les retallades laboral adoptades per l’executiu central i la supressió de la paga extraordinària de 
Nadal. 

13. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió referent a la reducció de l’impost 
sobre béns immobles al nucli de Dosrius 

14. Precs i Preguntes 

 

ASSISTENTS AL PLE 
 

Sr. Josep Jo (PSC)- 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) 
Sra. Carola Rucabado (PSC) 
Sr. Carles Bosch (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 
 
S'excusa: 
Sr. Josep ma Sagristà (PSC)- 1r Tinent Alcalde 

 



 
 

 

 

DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 
 

 
1- El Sr. Jo obra el ple comentant el primer punt, dient que hi ha una esmena en el 

text transcrit de la lectura del sr. Sagristà a l'acte de l'11 de setembre. 
La Sra. Coll comenta que ja ho ha parlat amb la Sra. Secretària i ja li ha enviat et 
text correcte. 

El Sr. Bosch comenta que a l'acte d ela junta de govern de 13 de setembre hi 
consta "la coordinadora de l'ajuntament" enlloc de la regidora. 

La Senyora Coll comenta que hi ha un error a la pàgina 23 que on hauria de dir 
"Senyera de Can Massuet" hi diu "Senyera de Canyamars" 
  

S'aprova per unanimitat 

 

2- El Sr. Jo dona compte dels decrets d'alcaldia i actes de la Junta de govern local que 
es porten a aprovació: 

 

JUNTES DE GOVERN: 
 

 Junta de Govern Local de data 29 d’agost de 2012, núm. 16/2012 

 Junta de Govern Local de data 13 de setembre de 2012, núm. 17/2012 

 Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2012, núm. 18/2012 
 
 

DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 

 Des del núm. 0922/2012, de data 12 de setembre de 2012, fins al núm. 1070/2012, de 
data 19 d’octubre de 2012. 

 
3- El Sr. Jo explica que es tracta d'un requisit que demanen des del govern de Madrid 

davant del decret 1053/2012 de 16 d'octubre de 2012 pel que les pagues de Nadal dels 
treballadors no es cobraran i passaran a un apunt comptable d'indisponibilitat. També 
es farà el mateix amb les pagues dobles dels regidors. 

 
CIU anuncia la seva abstenció 
La Pac anuncia la seva abstenció ja que, encara que sigui una mesura imposada des 
de Madrid, hi estan en desacord. 
 

S'aprova per 7 vots a favor (PSC i PP) i 5 abstencions (CIU i LaPAC) 

 
4- La regidora de personal Sra. Garrido explica que aquest és un acord que s'ha fet amb 

els representants dels treballadors de l'ajuntament per tal de compensar les reduccions 
que s'apliquen en cas de incapacitat temporal (baixa) de manera que queda de la 
següent manera: 



 
 

 

 

En cas de baixes de fins a 3 dies es percebria el 50% de les retribució fixes i periòdiques, 
enlloc de el 0% 
En cas de baixes entre 3 i 20 dies es percebria el 75% enlloc del 60%. 
En cas de baixes de més de 21 dies es percebria el 100% enlloc del 75% 
 
S'aprova per unanimitat 
 
5-El Sr. Alcalde comenta que segons el pla de sanejament fer aquest any els impostos 
s'haurien d'apujar un 3%, però es proposa un increment mitjà d'un  2,5%. 
 
L'Ibi pujaria un 2,5% 
Pugen també els informes policials 
L'escola bressol que quedaria: 

Mensualitat per nen al mes    215,00  € 
Mensualitat per dos germans o bessons   194,00  € 
Mensualitat per família nombrosa    194,00  € 

També hi ha una novetat important en quant a la taxa de recollida de brossa que es farà 
de forma esglaonada en funció de la mida del terreny, quedant de la següent manera: 
 

TIPOLOGIA  TAXA 

PISOS  147 € 

UNIFAMILIARS DE MENYS DE 200 M2  166 € 

UNIFAMILIARS DE ENTRE 200 M2 I MENYS DE 400 M2  172 € 

UNIFAMILIARS DE ENTRE 400 M2 I MENYS DE 800 M2  193 € 

UNIFAMILIARS DE ENTRE 800 M2 I MENYS DE 1000 M2  203 € 

UNIFAMILIARS DE ENTRE 1000 M2 I MENYS DE 2000 M2  220 € 

UNIFAMILIARS  DE 2000 M2 O MÉS  259 € 

DISEMINATS  147 € 

SOLARS SENDE EDIFICAR  72 € 

 
També s'introdueix el copagament en algunes dels serveis socials, encara que apunta que 
és un copagament simbòlic i que en molts casos (ja que depèn de la renda) no s'arribarà a 
pagar. 
 
El Sr. Valls de CIU comenta que ells han presentat una moció en relació a l'IBI i que 
voldrien resoldre-la abans de les ordenances fiscals. 
 
El Sr. Jo avança el punt 13 que passa a debatre's. 
 



 
 

 

 

13. El Sr. Vall presenta la Moció comentant que hi ha un article a la Llei d'Hisendes locals 
que permet fer bonificacions sobre l'impost de bens immobles a aquells urbanitzacions 
que estiguin en procés d'urbanització o reparcel·lació com és el cas de Can 
Canyamars. A més, aquest procés que s'està allargant des de fa anys, està produint 
un greuge econòmic i social als veïns, i que amb una bonificació de l'IBI s'alleugeraria 
aquesta situació. 

 
La PAC anuncia el seu vot a favor 
 
El sr. Jo comenta que la llei no permet fer aquesta bonificació i que de tota manera ja 
s'aplica en el cadastre. 
 
El Sr. Valls comenta que això s'ha fet en altres municipis i per tant si que ho permet la 
llei. 
 

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

 
Continuació del punt 5 
 

CIU- anuncia el seu vot en contra 
 

El Sr. Reñé de La Pac fa referència a les taxes de l'escola bressol i comenta que un 
govern que majoritàriament és d'esquerres pot aprovar aquestes taxes. Comenta 
que d'aquesta manera s'aconseguirà que es tanqui l'escola bressol. Diu que son 

coneixedors que la Generalitat no paga la seva part, però que és opció de 
l'ajuntament aportar recursos econòmic per les famílies que necessiten aquest 

servei. 
 
El Sr. jo contesta que l'equip de govern ha apostat molt per l'escola bressol i que 

l'ajuntament assumeix el 100% de la retallada de la generalitat i que s'han posat 
en el curs actual 174.000 euros . 

 
El Sr. Reñé diu que s'han tancat dues aules i que per tant el cost de l'escola bressol 
és inferior 

 
El Sr. Jo diu que hi aporten el 42% dels recursos. 

 

S'aprova per 7 vots a favor i 5 en contra 

 
6. El sr. jo passa a presentar el pressupost del 2013 comentant que és la primera 

vegada que l'ajuntament de Dosrius porta a aprovació al mes d'octubre. Comenta 

que en els pressupost del 2012 ja van veure que estaríem en una situació de 
creixement.  



 
 

 

 

S'han inclòs partides noves dins el pressupost com el pagament d'SGAE que fins 
ara no es pagava i les franges perimetrals.  

Comenta que cal complir amb tots els requisits europeus.: 
 Capacitat financera 
 Endeutament màxim del 75% dels ingressos corrents 

 No incrementar més d'un 2,47% respecte el pressupost de l'any anterior. 
Nosaltres complim les tres condicions 

La única inversió prevista és la instal·lació de la gespa artificial al camp de futbol 
que tindrà un cost d'uns 505.000 eu. 
 

CIU- El Sr. Valls reitera el que ja van dir el 2012: no costaria res que els grups de 
la oposició haguessin pogut tenir el pressupost abans per tal de poder-lo estudiar. 

Demana que els propers anys es facin participatius per tal que tots hi puguem 
aportar idees, ja que els pressupostos tenen una vessant molt tècnica però també 
una part política. 

En quant a les inversions, comenta que caldria centrar-se més en aspectes de 
promoció econòmica.  

Són uns pressupostos quadrats però molt conservadors. 
Avança el vot en contra 
 

La PAC- El Sr. Reñé manifesta la seva oposició ja que han tingut només una 
setmana per estudiar els pressupostos. Comenta que en aquests moments hi ha 

municipis molt propers on es fan els pressupostos participatius. 
Comenta que només es dediquen 10.000 euros a la promoció turística i que no hi 
ha projecte darrere. 

Comenta que es dediquen 480.000 euros a la gespa artificial quan no fa gaire ens 
en regalaven. 

S'estranya de la partida de 20.000 euros per butlletí municipal. 
Anuncia que presentaran al·legacions i el vot en contra. 

 
El Sr. Jo contesta que està molt satisfet que es digui que els pressupostos estan 
molt ben fets. 

Comenta que són un govern molt participatiu. 
En quant a la promoció econòmica diu que s'han fet 5 obres importants . 

Els 20.000 euros són també per les publicacions als diaris oficials. 
Comenta que la gespa que ens regalaven no era suficient i no era viable. 
En quant al temps de preparació dels pressupostos, diu que només s'han fet dues 

reunions i es van tancar el mateix dia de la comissió informativa. 
 

Ciu- El Sr. valls comenta que són uns pressupostos que comptablement quadren 
però que això simplement és una funció tècnica, però són uns pressupostos poc 
ambiciosos i que no promouen l'activitat econòmica. Pregunta si la instal·lació de la 

gespa artificial aportarà algun benefici econòmic al poble o donarà feina a la gent 
del municipi? 

 



 
 

 

 

La PAC- El Sr. Reñé comenta que a la casa hi ha uns tècnics molt bons 
professionals, però que per la oposició no és possible saber anticipadament quines 

intencions té el govern i quina línia de treball té. 
Comenta que és un moment econòmic en el que s'ha de ser molt imaginatiu. 
 

El Sr. Jo comenta que evidentment i ha un tema tècnic, però que hi a molt 
ajuntament que no poden fer quadrar els pressupostos i que per tant és un tema 

polític. Comenta que estem molt lligats a Europa. 
Diu que quan hi hagi la liquidació del 2012 es veurà que hi ha superàvit. 
 

 

S'aprova amb 7 vots a favor i 5 en contra 

 
7- El Sr. Jo explica que es tracta de delegar la recaptació de dos nous impostos i taxes: 

les multes coercitives i els copagament dels serveis socials i a més aclarir totes les 

delegacions existents 
 

S'aprova per unanimitat 

 
8-El Sr. Jo explica que s'ha fet una modificació en la ordenança de recollida de residus 

en la que s'ha introduït una bonificació per l'ús de la deixalleria o el compostatge de 
la brossa Verda. 

 
Ciu anuncia el seu vot a favor 
 

La PAC comenten que es va tenir una reunió amb el regidor de medi ambient per 
parlar del tema de residus i en cap moment se'ls va dir que es faria una modificació 

del reglament.  
Comenten que no creuen convenient treure una bonificació per ús de la deixalleria. 

 
El Sr. Jo contesta s'ha tret perquè no s'utilitzava 
 

El sr. Reñé replica que potser s'hauria de fer pedagogia. 
 

S'aprova per 9 vots a favor i 3 en contra 

 
9- El Sr. Jo explica que aquest és un punt molt important pel Municipi ja que permetrà 

revitalitzar el centre de Dosrius. S'està treballant per que la Diputació inverteixi en 
arreglar la ronda de dalt i després la traspassi. 

El sr. Serra llegeix el projecte de conveni. 
 

CIU- El Sr. Bosch anuncia el seu vot a favor  ja que d'aquesta manera es comença 

un procés de portarà a la peatonalització del centre del poble, ja que és necessari 
per dinamitzar l'economia. En quant a la ronda de dalt, celebren la millora. 

 



 
 

 

 

La Pac – El Sr. Reñé anuncia que hi estan a favor ja que en el seu moment ja varen 
presentar una moció en aquest sentit. 

 
El Sr. Jo afegeix que intentaran que la despesa vagi a càrrec de la Diputació. 
 

El Sr. Serra comenta que s'han de fer els projectes per tal de poder anar a buscar 
les subvencions. 

 

S'aprova per unanimitat 

 

10-El Sr. jo explica que es necessiten 10.000 euros per pagar les factures de 
l'enllumenat.  

 
La PAC- El Sr. Reñé recorda que es va aprovar un ple d'estalvi energètic , però que 
no es nota. 

 
El Sr. jo comenta que properament es posarà a exposició pública un plec de 

clàusules per adjudicar les actuacions que s'han de fer. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
11- El Sr. Bosch Llegeix la moció 

 
El Sr. Jo llegeix un manifest de govern: 
 

"L’equip de govern, fidel als seus principis i obligacions i per la responsabilitat que 
els veïns i veïnes del municipi de Dosrius li han conferit, entén que aquesta moció no 

entra dins les competències que li pertoca desenvolupar a l’ajuntament, com 
administració local que és. 

 
Denunciem aquestes pràctiques que fugen de l’encàrrec que els nostres veïns i 
veïnes ens han encomanat i generen despeses i temps que s’ha de destinar a 

treballar per als interessos directes del municipi. 
 

Conseqüentment, la negativa  no és per al contingut de la proposta, sinó per 
entendre que no és procedent debatre-la en el plenari del nostre ajuntament." 
 

No dóna opció a rèplica. 
 

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

 
 

12-La Sra. Coll explica la moció i comenta que han presentat aquesta moció a petició 
dels representants sindicals del municipi. 

 



 
 

 

 

Ciu- El Sr. Valls comenta que és impossible que un municipi s'aïlli del món i que no 
admetre el debat és un atac a la democràcia. Comenta que el manifest llegit pel Sr. 

Jo denota un pensament únic dins el govern que no és real. 
Recolzaran la moció ja que representa una important pèrdua del poder adquisitiu per 
part dels treballadors de l'ajuntament. 

 
El Sr. Jo diu que durant la seva vida política li ha demostrat que aquest tipus de 

mocions no serveixen per res i són una pèrdua de temps. Que quan va ser president 
al consell comarca, ho va intentar eradicar. 
 

La Sra. Garrido comenta que ja han acordat amb els representants dels treballadors 
com buscar una solució per la paga extra i que ja s'han posat d'acord. 

 

La Pac anuncia retirar la moció ja que volen parlar amb els representants dels 

treballadors 

 
14- El Sr. Valls informa de dues mocions d'urgència que presenta CIU: 

 
 Moció en la que es reprova les manifestacions fetes pel Ministre Wert. 

 

S'aprova la urgència per unanimitat 

 

La PAC- anuncia el seu vot a favor 
 
El Sr. Jo llegeix de nou el manifest. 

 

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

 
 

 Moció de suport a la resolució del parlament de Catalunya per l'exercici del dret 
d'autodeterminació 

 

S'aprova la urgència 
 

La PAC anuncia el seu vot a favor i demana que el sr. Jo deixi expressar als 
ciutadans de Dosrius 
 

El Sr. Jo no llegeix el manifest però demana que es torni a posar a l'acte del ple 
 

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

 
 

 
 



 
 

 

 

Preguntes: 
 

Sr. Valls 
 
1- Pregunta sobre la partida que es contempla al pressupost per arranjar els fanals 

del carrer major de Canyamars. Pregunta com s'ho faran si una part d'aquest 
carrer pertany a Can Canyamars. 

 
El Sr. Jo comenta que segons una sentència els fanals són de l'Ajuntament. 
 

2- Comenta que han estat seguint el tema d'una tanca que s'ha instal·lat a un camí 
públic (zona de Can Rimblas). Pregunta que s'ha fet des de l'ajuntament. 

 
Els tècnics de l'ajuntament ho van analitzar i resulta que el camí és privat i està 
correcte. 

 
El Sr. Valls recalca que la tanca afecta a un camí públic 

 
Sr. Bosch 
 

1- Manifesta que el Sr. Valls en cap moment ha dit que abaixar l'IBI podria 
dinamitzar l'economia, tal com afirma el sr. jo. Pregunta que si ajudar als veïns 

és electoralista. 
 
El Sr. Jo comenta que això són opinions personals. 

 
2- Referent al tema de la participació ciutadana comenta que creu que el govern 

actual no és qui per donar lliçons  de participació als regidors de La PAC. 
 

3- Respecte al manifest que ha fet el govern sobre les mocions, comenta que 
aquestes afecten directament als ciutadans de Dosrius i de tot Catalunya. El fet 
que no hagi donat peu a un segon torn de paraula li ha fet venir el cap la paraula 

"Alcaldada" i que li dóna la sensació que és esclau dels seus pactes post 
electorals. 

 
El Sr. Jo comenta que cal que l'ajuntament se centri amb la pròpia feina i que a 
ell no li agrada barrejar les coses. 

 
El Sr. Bosch comenta que la realitat del poble català està per davant  i que 

aquestes mocions són una manera de fer partícips als ciutadans. 
 

4- Comenta que el sr. Jo ha parlat que actualment té els mateixos treballadors que 

anys enrere, però li recorda que s'han acomiadat diversos treballadors. 



 
 

 

 

El Sr. Jo comenta que es van acomiadar els treballadors ja que la seva feina ja 
no era la del principi però que segueixen tenint el mateix nombre de treballadors 

de fa 12 o 13 anys. 
 

Sr. Reñé 
 

1. Prec- Demanar que se'ns comuniqui quan hi ha un acte de certa importància 

com la vinguda del diputat de cultura a presentar un projecte. 
 

El Sr. Jo comenta que aquesta era una reunió de feina i que no poden avisar a la 

oposició cada vegada que hi ha una reunió de feina 
 

2. Sorea- en referència a la carta enviada a la diputació (registre de sortida 2841). 
Com està el tema? 
 

El Sr. Jo comenta que el tema de Sorea és molt complicat però que ara, gràcies 
a l'assessorament del consell comarcal, ja està tancat un acord. 

 
3. Tema borsa de treballa- Saber quins resultats hi ha en aquest moment després 

del canvi de gestió, ja que ens consta que hi hagut usuaris que han demanat el 

trasllat del seu expedient i com a causa han indicat el tancament del servei. 
 

El Sr. Jo comenta que estan satisfets de com està funcionant i que ara ampliaran 
les hores que el tècnic dedica. 
 

4. Tema carta del síndic . El Sr. Reñé fa referència de la última carta del Síndic de 
greuges. 

 
El Sr. Jo comenta que es va fer un acord de ple del 2007 en el que segueixen 

avançant. 
 
El Sr. Reñé recalca que l'acord de ple del 2007 segueix vigent i simplement és 

una qüestió de voluntats. 
 

El Sr. Jo comenta que ja es va fer una inversió en armaris i taules 
 

Sr. Galiano 

 
1. Sobre el rebut d'aigua de Can Canyamars en relació a l'escrit de l'herència de 

Estevadelordal. Com està aquest tema? Es fan controls sanitaris? Qui? 
L'ajuntament en fa un control? 

 

El Sr. Jo comenta que el Sr. Estevedelordal ha de fer les anàlisis de l'aigua i 
enviar-lo a la Generalitat. 

El Sr. Galiano demana si aquestes anàlisis son conegudes per l'ajuntament 



 
 

 

 

El Sr. jo recalca que no és competència de l'ajuntament 
 

2. Que es farà amb el sobrant del pressupost de la festa de Can Massuet? 
 

La Sra Garrido comenta que el remenant de les festes es dedicarà a comprar 

aliments per les famílies més necessitades. 
 

3. Sobre els abocaments a la riera a l'alçada del carrer Llinars- Segueixen havent 
abocaments 

 

El Sr. Serra comenta que hi va haver un vessaments. Ara s'ha connectat uns 
detectors però funcionen per línia telefònica i encara no tenen l'alta. El Sr. serra 

insinua que hi han hagut sabotatges. 
 
El Sr. Galiano recalca que aquestes instal·lacions són un problema des del principi 

i que s'ha de tenir molta cura ja que estan a una riera i que es poden tenir 
problemes jurídics. Comenta que les instal·lacions han d'estar previstes per 

evitar, en tot cas, els sabotatges. 
 

Sra. Coll 

 
1. Demanar a la Sr. Garrido la informació sol·licitada al darrer ple sobre les festes 

majors Recordar que l'actual ROM estableix (Art.90) que les sol·licituds de 
documentació o informació hauran d'ésser contestades en el termini de cinc dies 
hàbils. 

 
La Sra. Garrido diu que ho té preparat però que se li ha passat. Demana que al 

final del ple s'esperi per tal de entregar-lo. 
 

2. Sobre el projecte de la biblioteca (el qual encara no hem pogut consultar ja que 
no hem rebut la notificació d'autorització corresponent sol·licitada. 
a. Què ha costat fer aquest nou projecte? 

b. Ha estat fet per el mateix equip que l'anterior? 
c. Quins canvis importants contempla? 

 
El Sr. Jo contesta que la Diputació ho ha encarregat a la mateixa enginyeria. Que 
ha costat uns 10.000 euros,. Que l'edifici s'ha reduït a 700 m2 i que el cost de 

l'obra serà de uns 1.500.000 incloent el mobiliari. Comenta que serà un edifici 
sostenible. 

 
L'alcalde tanca el Ple a les 9,45h recordant que el dia 30 hi ha un ple per escollir les 
meses electorals. 

 
No dóna la paraula al públic assistent. 

 


