
 
 

 

 

 

ACTA NO OFICIAL DEL PLE MUNICIPAL DEL 26 D'ABRIL DE  2012 
 
 
Ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 23/02/2012 (Núm. 02/2012) i aprovació de l’acta 
de la sessió extraordinària i urgent de data 30/03/2012 (Núm. 03/2012) 
 
2. Despatx oficial 
 
3. Proposta Resolució d’al·legacions presentades a les Bases Reguladores de Subvencions a 
atorgar per l’Ajuntament de Dosrius a entitats del Municipi i aprovació definitiva de les mateixes. 
 
4. Verificació del Text Refós (abril 2012) de la Modificació Puntual de les NNSS de Planejament a 
l’àmbit “COLÒNIES FORESTALS". 
 
5. Verificació del Text Refós (abril 2012) de la Modificació Puntual de les NNSS en relació a la 
construcció d’Habitatges de Protecció Oficial a la Zona Verda de "CAN PRUNA", a Can Massuet del 
Far. 6. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
7. Moció que presenta el Grup municipal de convergència i Unió de l’Ajuntament de Dosrius respecte 
a la confecció de Catàleg i Actes de conservació de Fonts i Basses. 
 
8. Moció presentada pel grup municipal de la Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius a 
l’Ajuntament de Dosrius amb l’objectiu d’instar a l’equip de Govern (PSC-PP) que retiri el projecte de 
construcció de tres pistes de pàdel a Can Massuet. 
 
9. Moció presentada pel grup municipal de la Plataforma Alternativa Ciutadana en contra de la 
Reforma Laboral imposada pel Govern de l’Estat. 
 
10. Moció presentada pel grup municipal LA PAC per la creació d’una comissió d’estudi per a 
l’actualització de l’adequació del Reglament Orgànic municipal de Dosrius. 
 
11. 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 Antòn (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. Antoni Vall (CIU) 
Sr. Carles Bosc (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 

 
 

Desenvolupament de la sessió: 
 

El Sr. Jo dona la benvinguda al ple i dona pas al primer punt. 
 
1- No havent cap objecció a les actes dels plens es passa a votació 

 

S'aproven per unanimitat 

 
 
2- La Secretària dóna compte dels números de les juntes i dels decrets d'alcaldia que es passen a 

aprovar 
 

JUNTES DE GOVERN: 
 

 Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2012, núm. 03/2012 
 Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2012, núm. 04/2012 
 Junta de Govern Local de data 19 de març de 2012, núm. 05/2012 
 Junta de Govern Local de data 27 de març de 2012, núm. 06/2012 

 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA EXPRÉS: 
 
- Decret 0217/2012 de 06 de març de 2012 
- Decret 0246/2012 de 14 de març de 2012 
- Decret 0293/2012 de 23 de març de 2012 
- Decret 0325/2012 de 30 de març de 2012 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 

Des del núm. 0155/2012, de data 20 de febrer de 2012, fins al núm. 0379/2012, de data 23 
d’abril de 2012 

 
 
PP – No fa comentaris 
CIU – No fa comentaris  
La PAC- Sol·licitem explicacions sobre el decret 0217/2012 sobre l'expedient de baixa 

d'obligacions reconegudes pendents de pagament de 247.018,87 del 1998 al 2010. 
 



 
 

 

 

La secretària contesta que els expedient donats de baixa són aquells pagaments que ja no ens 
reclamaran, bé perquè estan fora de termini, bé perquè l'empresa ha desaparegut etc.. 

 
3- La Sra. Garrido fa un resum de com va anar el tema de les subvencions i passa a llegir la 

proposta d'acord. 
 

PP- El Sr. Serra que ell va treballar en la comissió. Comenta que la comissió va ser oberta i per 
tant que no pot votar en contra. 
 
CIU-No comenta res 
La PAC- Sra. Coll comenta que han observat que en la resolució de les al·legacions falta 
resoldre alguna qüestió com el punt 2 de la tretzena al·legació 
 
PSC- El Sr. Sagristà comenta que la comissió va ser oberta i que sembla que hi hagi entitats 
que vulguin desmerèixer el treball fet 
 
La Sra. Garrido comenta que està totalment d'acord amb el que diu el sr. Sagristà i que va ser 
un treball participatiu modèlic 
 
La PAC- La Sra. Coll reitera la seva pregunta 
 
La Sra. Secretària contesta dient que  en el reglament ja es contempla que en el cas que una 
persona formi part de la junta d'una entitat interessada, no podrà formar part de la mesa de 
valoració de les subvencions. 
 

S'aprova per 8 vots a favor (PSC i PP) i 5 abstencions (La PAC i CIU) 

 
4- El Sr. Serra llegeix la proposta d'acord 

 
CIU- Comenten que no hi tenen inconvenient 
La PAC- comenten que per coherència amb el que varen votar la primera vegada, s'abstindran 
PSC- comenten que només fan el que diu la Generalitat. 
 
El Sr. Jo comenta que és un procés que ja fa 10 anys que està en marxa i que segueix el seu 
procediment. 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU) i 3 abstencions (La PAC ) 

 
 

5- El Sr. Serra llegeix la proposta d'acord 
 

CIU- No tenen res a dir 
La PAC- Anuncien el seu vot negatiu ja que segueixen pensant que fer habitatges de protecció 
oficial a Can Massuet no és correcte. 
PSC- No comenten res 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU) i 3 en contra (La PAC) 



 
 

 

 

6- Presenta el punt la Sra. Sílvia Garrido que llegeix la proposta d'acord 
 

PP- no comenten res 
CIU- El Sr. Valls comenta que quan se'ls va presentar el tema a la comissió informativa se'ls va 
presentar com si el servei de la bossa de treball fos obsolet, però quan han aprofundit en el 
tema i han pogut tenir dades, se n’han adonat que el servei funciona molt bé. Comenta que 
amb aquestes dades objectives no es pot basar l'amortització d'aquesta plaça en temes 
ideològics. 
A banda manifesta que en quant al conveni que ha signat l'ajuntament amb el Consell comarcal, 
és absurd ja que és un servei que ofereix el Consell comarcal gratuïtament 
La Diputació ha dotat una subvenció de 20.000 euros per la bona gestió de la Borsa de treball 
amb la que es paga el 60% del cost. 
Aquest canvi no està justificat des del punt de vista de l'estalvi econòmic. 
Es pregunta per què es fa malbé un servei que funciona en un moment econòmic com l'actual 
en el que fa més falta que mai. 
Comenta, a més, que el conveni signat entre municipis és una mera declaració d'intencions de 
col·laborar  i que no aporta la concreció d'un servei. 
A més, comenta que el tècnic que vindrà del consell comarcal ho farà per 9 hores a la setmana, 
no comparable amb les que es fan actualment. 
Anuncien el vot en contra i que presentaran al·legacions. 
La PAC-Sr. Reñé comenta que en el moment en que Dosrius té 465 aturats dels que 
l'ajuntament ja és responsable de 5, un servei que funciona des de fa 12 anys i que ha trobat 
feina a 50 Dosriuencs cada any, és un servei més necessari que mai. 
Pregunta quines són les intencions reals darrera d'aquest acomiadament i el conveni signat. 
Cometa que el problema original és que no es té un pla d'acció definit. 
Finalment diu que s'està subcontractant un servei al consell comarcal que ens sortirà més car, 
quan el que s'hauria de plantejar és ampliar la bossa de treball existent. 
PSC- El Sr. Sagristà comenta que no cal buscar fantasmes. Que han fet un estudi del cost i el 
rendiment del servei actual i surt més a compte el que proposen i que sortirà molt més rendible 
per l'ajuntament el servei que proposen. Reitera que no es tanca la bossa de treball i que estan 
buscant solucions i millorant el servei. Diu que continuaran rebent la subvenció de la diputació. 
 
La Sra. Garrido comenta que la subvenció no s’ha de perquè perdre i que en cap cas no se 
suprimeix el servei. 
 
CIU- Sr. Valls comenta que no ha vist cap estudi econòmic ni informe tècnic i que simplement 
és una opinió del govern. Diu que hi ha una manca de seriositat ja que diuen que encara 
busquen la manera de resoldre-ho. Diu que calen elements objectius i no opinions. 
La PAC- El Sr. Reñé comenta que caldria tenir aquest estudi abans de debatre. A més diu que 
el Sr. Pena (que farà el servei) no sabem si té experiència en aquest tema i que la manca 
d'experiència la pagaran els ciutadans. 
 
La Sra. Garrido tanca el punt dient que el servei no es tanca i que això es fa per millorar-lo. 
 

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

 
7- El Sr. Vall presenta la moció dient que el seu grup municipal sempre ha apostat per preservar el 

medi ambient i el patrimoni municipal. Comenta que prenent l'exemple d'Argentona, la seva 



 
 

 

 

voluntat és la de fer un inventari i catalogar les fons i basses per tal de preservar-les per una 
qüestió història, paisatgística i turística. 
PP- No tenen res a dir-hi 
La PAC- Recolzaran la moció però creuen que s'hi hauria d'incloure també els camins. 
PSC- Presenten una moció alternativa 
El sr. Jo comenta que s'hauria de votar  si es fa la modificació de la moció i després debatre-la  
Es vota a favor del canvi de moció per unanimitat 
CIU- s'adhereix a la moció 
La PAC- reitera que caldria incorporar els camins a la mateixa que aquests són la manera 
d'arribar a les fons i basses 
PSC- diu que els camins no tenen res a veure amb l'esperit de la moció 
CIU proposa d’afegir a la moció que s'han d'incloure els accessos a les fonts i basses. 
S'aprova l'esmena. 
S'incorporen tots els grups a la moció 
 

S'aprova per unanimitat 

 
8- Llegeix la Moció el sr. Reñé. 

PP- El Sr. Serra diu que l'enquesta feta per la Pac no és creïble ja que s'ha fet al mercat 
municipal. 
A més diu que les subvencions per un projecte no es poden canviar. 
Diu que el cost real de les pistes de pàdel és de 70.000 euros ja que la resta és per arranjar els 
vestuaris i l'entorn. 
CIU- Sr. Bosch diu que cal fer una reflexió sobre la quantitat de firmes recollides. A més 
comenta que cal fer una reflexió sobre el cost de la inversió ja que tres punts abans en el 
mateix ple s'acaba d'aprovar l'amortització d'un lloc de treball. 
A més es pregunta quanta gent utilitzarà les pistes de pàdel. 
PSC- diu que no aturaran el projecte ja que ho tenien en el seu programa. També vol agrair a la 
gent que ha participat en aquesta recollida de firmes. 
Comenta a més que totes alternatives presentades en l'enquesta ja s'hi està treballant. I es 
faran en aquesta legislatura. 
Referent a la intervenció del Sr. Bosch  diu que els diners per fer aquest equipament venen de 
subvencions. 
La PAC- En primer lloc diu que no han trobat per enlloc en el programa electoral del PSC les 
pistes de pàdel. 
A més no hi ha demanda justificada. No s'ha fet cap estudi. 
Respecta les subvencions, comenta que també són els nostres diners. 
Proposa que si durant 6 mesos no hi ha una mitja de 200 usuaris mensuals a les pistes de 
pàdel, es reparteixin els cost de la construcció de les mateixes pels membres del govern 
municipal. 
PP- Diu que ell parla sobre dades i no fa manifestacions de barra. Comenta que la gespa del 
camp de futbol no es pot posar fins que estigui fet el tancament. 
CIU- Comenta que les subvencions són de tots i que si que es poden canviar de finalitat ja que 
de fet aquest diners venien de la subvenció per la biblioteca. 
PSC- Precisen que si que surt al programa del PSC . Diu que les subvencions per inversions no 
es poden canviar per despeses corrents. 



 
 

 

 

La PAC- Les 868 persones que han signat no són necessàriament de Dosrius ja que hem 
volgut donar el dret a opinar a aquelles persones que potser no estan empadronades però 
tenen cases a Dosrius i per tant hi paguen impostos. 
 

Es desestima la moció per 5 vots a favor (La PAC i CIU) i 8 en contra (PSC i PP) 

 
9- Llegeix la moció el Sr. Reñé.  

PP- anuncien el seu vot en contra de la moció ja que consideren que com a regidors de Dosrius 
no han de valorar la feina que fan altres governs. 
CIU -Anuncien que segons els criteris marcats per la seva direcció general, s'abstindran. 
PSC- Comenten que en el fons com a grup hi estan d'acord però que no volen entrar a valorar 
qüestions supramunicipals. 
Diu que cada dia arriben moltes mocions d'aquest tipus i que seria un continu plantejar 
qüestions d'aquest tipus en els plens. 
La PAC- Comenten que són conscients que aquests són temes supramunicipals però que si 
tots els municipis hi aporten la seva part potser es podrà fer alguna cosa. 
CIU- Comenten que realment és un titular el fet que el PSC de Dosrius voti en contra d'una 
moció promoguda pel seu propi partit. 
PSC- comenten que el Sr. Bosch no els ha volgut entendre però que voten que no perquè no 
correspon 
 

Es desestima la moció per 5 vots a favor (La PAC i CIU) i 8 en contra (PSC i PP) 

 
10- Llegeix la moció el Sr. Reñé. 

PP- diuen que no hi tenen res a dir. 
CIU- Anuncien que hi votaran a favor. 
PSC- diuen que van en la mateixa línia i que han preparat una moció una mica més completa. 
La PAC – comenten que el vot ponderat beneficia al govern i que d'aquesta manera no 
s'avançarà. 
 
Finalment s'accepta la nova proposta 
 
S'inclouen tots els grups municipals en la moció i es vota. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
11- Precs i preguntes 

 

CIU 

Sr. Valls- Respecta a una sol·licitud de revisió d'una documentació en la que a poques hores de 
fer la petició va anar a revisar la documentació. Aquest procediment se li ha retret i se li ha dit 
que ha d'esperar la resposta. Comenta que aquesta manera de procedir és lenta i que menysté 
als regidors de l'oposició  
Demana que es tingui confiança en els regidors i es deixi consultar els documents. 
El Sr. Jo contesta que no és una qüestió de confiança sinó de fer les coses ben fetes i es 
compromet a donar resposta en 3 o 4 dies. 



 
 

 

 

Sr. Bosch- Fa una reflexió al Sr. Corbalan. A la passada legislatura  el govern municipal va 
voler amortitzar una plaça de lloc de treball i ell hi va votar en contra. Però ara vota a favor. 
El sr. Corbalan no vol contestar. 
 
En segona volta el Sr. Bosch li pregunta a la Sra. Rucabadó si sap quantes parades hi ha al 
mercat del Cros i quan començarà. 
La Sra. Rucabadó diu que encara no se sap. 
El Sr. Bosch replica que si se sap: que n'hi haurà 50 i ja en tenen adjudicades 40 i començarà a 
primers de juny. 

 

La PAC 

Sr. Reñé: 
1. Respecte a la Depuradora, demana que li digui al sr. Carcoler que es preocupin de 

recepcionar la depuradora i pagar el que deuen a l'empresa que l'està gestionant. 
Pregunta si la resta de l'obra , de les canalitzacions, estan acabades o queda algun 
sector. 
Sr. Jo contesta que no és un tema seu si s'ha pagat o no la depuradora. 
També comenta que en quant a les canalitzacions i pel que fa a l'ajuntament, està tot 
acabat. 
 

2. En el darrer ple ordinari vàrem preguntar per què rajava la font del carrer pau Casals i el 
Sr. Alcalde ens va comentar que era una cosa volguda i que es feia expressament. 
Reflexionant sobre aquesta resposta i veient, a més que hi ha altres fonts del municipi 
que ragen contínuament com la de la pl. Espanya i tenint en compte els deutes que 
aquesta ajuntament ha anat acumulant amb Sorea i la imminent arribada de l'estiu, amb 
la possible sequera, creuen prudent que continuí així? 
El Sr. Jo contesta que segurament s'han de fer un replantejament, però que l'aigua que 
raja de les fons és una donació de Sorea. 

 
4- Per què no es dóna la possibilitat que el públic faci preguntes? En el ple del desembre 

que ho vàrem preguntar el Sr. Alcalde va comentar que no hi havia cap problema, però 
en el darrer ple del mes de febrer, no va donar pas al públic 
El Sr. Jo contesta que les preguntes del Ple del públic han de ser per aclarir temes que 
s'hagin tractat i no hagin quedat clars i que en cap cas han de servir per fer debats. 

 
4- Carta del síndic: que pensa fer ara? 

El Sr. Jo contesta que estan molt satisfets de la carta del síndic i que faran la seva 
resposta. 

 
Sr. Galiano 

1- Quines mesures s'han pres per tal de fer prevenció d'incendis forestals? S'ha començat 
a desplegar el pla de protecció civil aprovat el setembre? 
Sra. Garrido contesta que tenen una reunió la propera setmana amb l'empresa que van 
fer la redacció del PAM i que ja tenen el permís per la instal·lació de l'Helicòpter a Can 
Bosch. Puntualitza que el que es va aprovar al setembre és el Pla bàsic de protecció 
civil que no té res a veure amb el PAM (pla conta incendis forestals). Els propis bombers 
no van aconsellar fer simulacres per tal de no alarmar la població. 
 



 
 

 

 

2- Ens poden dir en quina situació està l'adjudicació de les zones esportives  
El Sr. Jo comenta que està a punt d'arribar l'informe que s'ha demanat a la Diputació i 
quan el tinguin es tornarà a reunir la messa de contractació. 
 

3- Per què està tancat el pavelló de Can Massuet? 
El Sr. Jo comenta que en el seu moment van considerar que el pavelló calia que 
estigués tancat, i que ara potser han de tornar-ho a considerar. 

 
4- Respecta a la multa que ha posat l'Ajuntament de Mataró a aquest ajuntament per els 

cartells de la fira del bosc, es descomptarà de la factura de l'empresa que va penjar els 
cartells? 
El sr. Jo Contesta que la multa se'ls ha retirat. 

 
Sra. Coll 
 
1- Quan es fan obres al carrer com per exemple les que es van fer al carrer sant llop, per què 

no s'avisa als veïns i comerciants? Per què no es senyalitza adequadament evitant 
situacions com les que van patir diversos vehicles en quedar-se amb alguna roda dins dels 
sots del carrer? 
El Sr. Serra contesta que l'obra del Carrer sant Llop no és de l'ajuntament sinó del Gas i 
que es van fer les senyalitzacions pertinents. 
Sra. Coll comenta que per molt que siguin del gas, s'hauria d'avisar als veïns i comerciants i 
que les senyalitzacions no eren les adequades ja que van haver alguns incidents amb 
furgonetes que varen acabar amb les rodes en un sot. 
 

2- En quina situació està el projecte de reparcel·lació de Can Canyamars?  
El Sr. Jo comenta que el tema de Can Canyamars és molt complexa i que no poden donar 
dates. 
 

3- Tenim entès que l'ACA ha posat alguna objecció al projecte de la Passera de la riera. Quina 
previsió de calendari hi ha ara? S'han de fer modificacions substancials al projecte? Quines? 
El Sr. Jo comenta que ja tenen un projecte alternatiu i que ja tenen hora per entrar el nou 
projecte. 
 

4- S'estan fent una sèrie d'accions al mercat municipal de Dosrius per tal de dinamitzar-lo. 
Quin cost econòmic tenen aquestes activitats? Quin impacte està tenint? 
Han avaluat l'impacte que tindrà el nou mercat municipal d'Argentona situat al Cros i que es 
posarà en funcionament el mes de juny els diumenges, pel nostre mercat municipal. 
La Sra. Rucabadó comenta que el cost de les activitats és baix i que depèn de cada activitat. 
No poden fer una avaluació de l'impacte del mercat del Cros ja que no ha començat. 
 

7- Projecte torre de les aigües:  
A quina empresa o professional s'ha demanat de redactar el projecte? 
El Sr. Jo comenta que es va fer un procediment negociat i que es va adjudicar al Sr. Ramon 
Calonge 
El Sr. Serra puntualitza que també es va sol·licitar projecte a un altre arquitecte que havia 
treballat a l'ajuntament. 
 



 
 

 

 

 
Per què s'ha donat al mateix arquitecte que es va acomiadar encara no fa ni un any?  
No hi va haver cap problema amb el Sr. Calonge i ja se li havia dit que quan hi hagués 
algun projecte se'l tindria en compte. 
 

7- Per què no es pengen tots els anuncis a la web? 
Contesta la Sra. Secretària dient que si que es pengen i si n'hi ha algun que no s'ha penjat 
és per error. També diu que hi ha coses que no es poden penjar. 
 
 
 
 

Sense donar la paraula al públic, es tanca el Ple a les 22,05 


