
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
28 DE JUNY DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26/04/2012 (Núm. 04/2012) i aprovació de les 

actes de les sessions extraordinàries de data 14/05/2012 (Núm. 05/2012) i 30/05/2012 (Núm. 
06/2012). 

2. Despatx oficial 
3. Adaptació de les delegacions, plenàries i d’Alcaldia, a favor de la Junta de Govern Local, al 

RDL 3/2001, de 14 de novembre i al RDL 2/2004, de 5 de març respectivament. 
4. Expedient de transferència de crèdits i suplement de crèdit 
5. Aprovació inicial de la modificació puntual del Text Articulat de les NNSS de Planejament de 

Dosrius. 
6. Aprovació inicial de la denominació de dos locals de Can Massuet del Far, un de Canyamars i 

un de Dosrius. 
7. Aprovació inicial de la denominació i numeració de tres carrers de la Zona Esportiva i 

d’Equipaments de Can Batlle. 
8. Aprovació de la Xifra Oficial de població a data 01/01/2012, resultant de la gestió del Padró 

Municipal d’Habitants del 2011. 
9. 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. Carles Bosc (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 

 
DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 

 
1- Obre el Ple el Sr. Jo, comentant que es porten a aprovació les actes dels tres 

darrers plens. 
La Sra. Judith Coll de La Pac comenta una petita esmena a l'acte del ple del 26 

d'abril ja que el punt 8 del ple (Moció de la Pac per demanar la retirada de les 
pistes de pàdel) el Sr. Reñé havia proposat que si no es feia un ús de 100 



 
 

 

 

persones mensuals de les pistes de pàdel, l'equip de govern es fes càrrec del cost 
de les mateixes. 

Una vegada aprovada aquesta rectificació, 
 

S'aproven les tres actes per una unanimitat 

 
 

2- Es dóna compte de: 
 

JUNTES DE GOVERN: 
· Junta de Govern Local de data 12 d’abril de 2012, núm. 07/2012 
· Junta de Govern Local de data 23 d’abril de 2012, núm. 08/2012 
· Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2012, núm. 09/2012 
· Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2012, núm. 10/2012 

 
DECRETS DE L’ALCALDIA EXPRÉS: 
- Decret 0396/2012 de 25 d’abril de 2012 
- Decret 0521/2012 de 22 de maig de 2012 
- Decret 0541/2012 de 29 de maig de 2012 
- Decret 0561/2012 de 06 de juny de 2012 
- Decret 0678/2012 de 19 de juny de 2012 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
· Des del núm. 0380/2012, de data 23 d’abril de 2012, fins al núm. 0651/2012, de data 25 de 

juny de 2012 

 
 

3- En referència a l'acta de la junta de govern del 30 de maig, el Sr. Reñé pregunta 

en relació a la bestreta d'una subvenció destinada a fer el POUM que s'ha 
retornat. 

 
El Sr. Jo comenta que es va renunciar a aquesta subvenció ja que el projecte 
costava molts diners i la subvenció cobria molt poc. 

 
El Sr. Reñé també pregunta en relació a l'informe trimestral de morositat que 

indica que en aquest moment hi ha una important quantitat de factures que no 
s'han pagat i que estan fora del termini legal de pagament. A més, comenta que 
hi ha més d’1 milió d'euros que l'ajuntament té comptabilitzats però que no es 

cobraran mai ja que són deutes de molts anys enrere. 
 

En Sr. Jo contesta que no es pot dir que no es cobraran mai i que es donen de 
baixa allò que marca la llei. 
 

El Sr. Reñé comenta que fent-ho així ens fem trampes a nosaltres mateixos ja 
que falcegem la realitat. 

 



 
 

 

 

El Sr. Jo comenta que ara s'està fent d'una altra manera i remarca que la situació 
de l'ajuntament de Dosrius no és bona però tampoc és dolenta ja que ens trobem 

en la mateixa situació de fa 3 o 4 anys. 
 

4- La secretària de l'ajuntament comenta que es fan aquestes modificacions per tal 

d'adaptar-nos als canvis en la redacció de la llei i que no es modifiquen en absolut 
les delegacions. 

 
El sr. Reñé comenta que des de La PAC seguim en desacord amb les delegacions 
que es van fer en el seu moment a la junta de govern, però que entenem aquest 

canvi que s'ha de fer. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
5- El Sr. Jo comenta que són uns canvis en els crèdits pressupostaris ja que hi ha un 

romanent d'una partida destinada a obres que es deriven a altres qüestions com 
préstecs, adquisició de mobiliari urbà o la compra d'un desfibril·lador entre altres. 

 
El Sr. Valls demana aclariments sobre la partida de préstecs. 
 

El Sr. Jo comenta que ara s'afegeixen 14.000 euros. Inicialment n'hi havia 36 mil i 
la darrera modificació se n’havien afegit 12.000. Així doncs la partida queda amb 

un total de 61.000 per afrontar els interessos del préstec de l'estat per pagar a 
proveïdors. 
 

S'aprova per unanimitat 

 

 
5- Llegeix el punt el Sr. Serra (regidor d'Urbanisme) i explica que és una 

actualització de les normes per tal d'adaptar-les a la realitat actual. 
 

El Sr. Valls anuncia la seva abstenció ja que tenen molts dubtes en aquestes 

modificacions. Diu que la llei d'urbanisme ja contempla que son les edificacions 
auxiliars i sembla que això no es té en compte. A més diu que no es tracta el 

tema de les llicències i que tal com està redactat es podria produir una proliferació 
de les construccions il·legals. 
 

El Sr. Reñé comenta que han fet les consultes pertinents al departament 
d'urbanisme  de la generalitat i que aquestes modificacions s'haurien de fer tard o 

d'hora, tal com marca la nova llei. 
 
El Sr. Sagristà comenta que aquestes modificacions es fan tal com marca la llei 

d'urbanisme i que es fa per tal que tothom sigui igual i no hi hagi diferències. 
 



 
 

 

 

El Sr. Serra comenta que tanmateix en les modificacions queden especificades les 
mesures de les construccions auxiliars i que també es tracten les llicències. 

 
El Sr. Valls comenta que la percepció que ell té és una altra i que no queda ben 
especificat. 

 

S'aprova per 11 vots a favor (PSC, PP i La PAC) i 2 abstencions (CIU). 

 
6- La Sra. Garrido comenta que es tracta de posar nom a locals municipals que no en 

tenien: 

 
- Local de Covassa passa a dir-se Centre Cultural el Far 

- Local de sobre el bar de la zona esportiva passa a dir-se centre cívic Can 
Massuet 

- Local de sobre el consultori de Canyamars passa a dir-se centre cívic de 

l'aplec 
- Local del consultori mèdic de Dosrius passa a dir-se consultori mèdic Loli 

Mas. 
 

Comenta que hi ha hagut un grup de veïns que havien demanat de fer un 

homenatge a la que va ser infermera de Dosrius i que ells han pensat de posar el 
nom al consultori mèdic. 

 
El Sr. Galiano pregunta si deixaran utilitzar el centre cultural per les entitats 
Se li contesta que aquest no és un tema a tractar en aquest punt. 

El Sr. Galiano diu que ja ho preguntarà al torn de preguntes i pregunta si està 
previst fer algun homenatge més a Loli Mas. 

La Sra. Garrido comenta que deixaran que el grup de veïns tinguin la iniciativa i 
que ells la recolzaran. 

 

S'aprova per unanimitat 

 

7- La Sra. Garrido també comenta els nous carrers situats a la zona de Can Batlle. Hi 
haurà un carrer paral·lel a la Riera que es dirà passeig de la riera, un carrer 

perpendicular a aquest i que passa entre l'actual escola Encarnació Fonoll i els 
terrenys on s'ha de construir d'institut que s'anomena Av. De can Batlle i 
finalment hi ha un carrer paral·lel a l'Av. de Can batlle al entre la piscina i el futur 

institut que s'anomena carrer de la formació. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
 

8- Rel sr. Jo comenta la xifra oficial de població que és de 5.123 habitants 
 



 
 

 

 

S'aprova per unanimitat 

 

 
9- Inicia el torn de preguntes CIU 

 

 El Sr. Valls fa un prec per tal de demanar que es busqui una manera per 
comunicar als grups de la oposició els acords presos en junta de govern. 

El Sr. Jo contesta que les actes de la junta de govern estan a disposició dels 
regidors per consultar-les en el llibre d'actes 

 

 El Sr. Bosch pregunta al sr. Serra si l'any 99 quan ell era regidor l'ajuntament 
estava en situació de ruïna econòmica.. 

El Sr. Jo comenta que el Sr. Serra era regidor d'urbanisme i no d'Hisenda 
El sr. Bosc comenta que en el blog de l'alcalde es menysté l'acció del sr. Serra 
quan era regidor. 

El Sr. Jo contesta que en cap moment ell entra en personalismes i parla de partits 
polítics. 

 
 El Sr. Bosch demana explicacions sobre una factura de costes judicials d'un plet 

amb el sr. Juan Gabriel Roman Ayala. 

El Sr. Jo comenta que és un plet per tema d'una zona verda de Can pruna. 
 

 El Sr. Bosch demana si aquest ajuntament té alguna normativa sobre penjar 
cartells publicitaris d'empreses. 
El Sr. Jo comenta que efectivament hi ha una ordenança que diu on i quan es 

poden penjar rètols. 
 

El Sr. Reñé fa les següents preguntes: 
 Preguntes per la regidora de promoció econòmica 

a. Han avaluat ja l'impacte que tindrà el nou mercat del cros, ara que ja ha 
comença? 

b. Pensen fer més activitats al mercat de Dosrius? Quines? 

La Sra. Rucabadó comenta que hi ha hagut la baixa de tres parades i que 
efectivament es seguiran fent més activitats: a finals de juliol es farà de nou el 

mercat de segona mà i el setembre es farà l'aniversari del mercat. 
 

 Per què habitualment se'ns neguen còpies d’alguns expedients encara que siguin en 

format digital (tal com marca l'article 164.5 de la llei municipal de règim local) i en 
altres ocasions, no? Som coneixedors que els originals s'han de quedar a 

l'Ajuntament, però actualment es poden facilitar còpies digitals). 
El Sr. Jo comenta que els expedients han d'estar a l'Ajuntament i que si es vol 
alguna còpia d'alguna pàgina, no hi ha cap problema si es demana prèviament. 

 
 Prec: recordar que hem presentat i retirat la moció per fer el reglament sobre l'ús 

dels mitjans de comunicació municipals. Com que ara com ara no hi ha reglament 



 
 

 

 

creiem que el nostre escrit del full (que vàrem entregar 3 dies tard) s'hauria de 
publicar. Hem de recordar que el Full no és un mitjà de comunicació del govern, 

sinó de l'ajuntament i nosaltres en formem part. 
Així doncs demana: 

1. Que es publiqui el nostre escrit entregat el dia 16 d'abril (s'havia 

d'entregar el dia 12) 
2. Que es publiquin a la web tots els full municipal d'aquesta legislatura ja 

que l'últim és el de Març de 2011 
 

El Sr. Jo comenta que ja se'ns havia contestat anteriorment que la qüestió és que 

es posa una data per tal que tots els grups municipals tinguin la mateixa 
oportunitat i no es puguin fer escrits una vegada s'han entregat els altres. 

Agraeix el recordatori de que falten Fulls municipals a la web. 
 

 Demana saber quan estarà la wifi que s'havia dit que instal·larien a l'ajuntament vell i 

demana que s'habiliti correctament el despatx atorgat per la oposició. 
El Sr. Jo diu que hi deu haver hagut alguna qüestió tècnica i que ho reprendran. 

 
El Sr. Galiano pregunta 

 

 Es deixarà utilitzar a les entitats el centre Cultural el far? 
El Sr. Jo contesta que l'ús d'aquest espai és una decisió política i que únicament 

s'utilitzarà per activitats que organitza l'ajuntament. 
 
 Actualment és possible que Can Massuet compleixi amb els supòsits que estableix la 

llei per tal que es pugui fer una entrega porta a porta. S'ha fet algun estudi? S'han fet 
gestions amb correus en aquest sentit? 

El Sr. Jo contesta que la llei marca quan es poden fer els repartiments porta a porta i 
que Can Massuet no ho compleix. Que han parlat diverses vegades amb Correus i que 

això és cosa de Madrid i que sempre et surten amb la llei. 
 

 Després de la reunió del passat 12 de juny per tal de parlar de la recollida de brossa, 

quin pla de treball i accions concretes teniu pensades de fer al respecte? Teniu intenció 
d'implantar el porta a porta? 

El Sr. Sagristà comenta que es van fer dos actes al mercat municipal explicant el que 
és la recollida selectiva i el compostatge (una intervenció del Joan Manel Riera de 
l'escola de natura al consell d'entitats). Diu que això ha de ser un projecte col·lectiu i 

no només de l'Ajuntament. 
 

 
La Sra. Coll pregunta  

 

Preguntes pel regidor d'urbanisme 
o En quina situació es troben els projectes de la variant i de la reurbanització del 

centre de Dosrius? 



 
 

 

 

El Sr. serra contesta que en quant a la variant, com que depèn de la Generalitat no 
saben res i que en quan a la travessera de Dosrius, s'està preparant per licitar de 

cara el setembre. 
 
o En quina situació està el tema de can canyamars? 

El Sr. serra contesta que el mes d'octubre s'haurà facilitat tota la documentació del 
projecte de reparcel·lació i que aquest és un tema molt complexa. 

 
o En quina situació es troba l'adjudicació dels pisos de protecció oficial de la Bomba? 

Han sortit les bases? Com es difondrà? (web de la generalitat d'habitatge?) 

El Sr. Jo puntualitza que no són pisos de protecció oficial, que l'ajuntament fa les 
bases però que els adjudica el promotor. 

El Sr. serra comenta que el promotor no té pressa i que possiblement es farà de 
cara a l'octubre-novembre. 

 

o Els requeriments de neteja de parcel·les afectarà també al nucli urbà disseminat de 
canyamars? 

El Sr. serra comenta que també es farà a Can Canyamars. 
 

Pregunta pel regidor d'educació 

o Destaca que no ens ha donat reunió demanada el dia 6 de juny. 
El Sr. Sagristà comenta que la petició de reunió va ser contestada per escrit i que es 

demanava que s'especifiquessin els temes. 
 
o En quant a l'informe realitzat per la diputació de Barcelona sobre el diagnosi de la 

situació educativa per a fomentar l'acompanyament i la millora de l'èxit escolar a 
Dosrius 

o Quan ha costat aquest informe? 
o Quin ús i tractament es donarà? 

El Sr. Sagristà contesta que quan s'acabi l'estudi el dia 12 de juliol es plantejaran 
diverses accions. 
Comenta que no saben el cost de l'informe ja que l'ha fet la Diputació. 

 
o En quant a l'escola bressol municipal 

- Ens poden explicar la situació de l'escola bressol pel proper curs. Quans nens 
hi ha matriculats? Quans diners pagarà el proper curs la generalitat per cada 
plaça de l'escola bressol?  

- Hi haurà augment de ràtio? 
- Com es repartirà el cost de cada plaça? 

El Sr. Sagristà contesta que no pot donar les dades de matriculació ja que no les té en 
aquest moment. Que els imports d'aquest proper curs es mantindran fins a finals d'any 
ja que estan en el pressupost de 2012. Que s'ha sol·licitat la nova subvenció per un 

import de 1.600 euros. I que s'han de prendre decisions però que es faran al moment 
adequat. 

 



 
 

 

 

o En quant a la iniciativa d'escola municipal d'idiomes. 
- Han parlat prèviament amb les escoles i ampes sobre el nivell d'anglès al 

municipi? 
- S'ha parlat amb les entitats que ofereixen cursos d'anglès? 
- Quin cost tindrà per plaça per l'ajuntament? 

El Sr. Sagristà contesta que no hi ha cap escola municipal d'idiomes i que va ser un 
error des de la regidoria d'ensenyament i que ja s'ha retirat. 

 
Preguntes per la regidora de cultura 
 

Respecte les subvencions a entitats. Havent revisat la documentació de les 
subvencions veiem molt clar que les bases reguladores aprovades per aquest plenari 

són injustes i estan mal fetes. 
 Si no tenim mal entès, enguany les subvencions s'atorgaven pel projecte 

general de l'entitat i no per les activitats diverses que es feien. El que no 

entenem és perquè s'ha donat diverses subvencions a més d'una entitat. Si 
tanmateix les entitats tenen més d'una finalitat i per tant poden ser susceptible 

de rebre subvencions de diverses regidories, enguany no s'havien de distingir 
les partides pressupostàries i s'havia de fer una única bossa econòmica. 

 

 Veiem que hi ha hagut una davallada molt important en la subvenció de l'ampa 
de l'escola del Pi i que a més la xifra de la subvenció és pràcticament la mateixa 

que rebrà l'ampa de l'encarnació fonoll. Això ens indica clarament que les bases 
estan mal fetes ja que no poden tenir els mateixos paràmetres les ampes que la 
resta d'entitats. A més, les despeses de l'ampa de l'escola del pi i de 

l'encarnació fonoll no són les mateixes tal i com ho demostra els seu pressupost. 
 

 A més, veiem que la subvenció de l'Esplai Esclat ha sortit de la partida 
pressupostària d'Educació (30/320/48709- 6.971) enlloc de la de joventut 

(21/320/48107-2.109)  reduint considerablement les possibilitats de les Ampes. 
 

 També observem que hi ha algunes entitats que han presentat sol·licitud de 

subvenció via concurrència competitiva, que tenen altres convenis o fins i tot 
contractes amb l'ajuntament i que aquest no han estat reflectits en els seus 

pressupostos. Per què no se'ls exigeix que ho facin? 
Cal dir que algunes d'aquestes entitats tenen un contracte amb l'ajuntament pel 
que no s'ha fet un concurs previ. 

 
 No entenem perquè hi ha entitats que enguany no se'ls ha donat subvenció 

al·ludint que no estaven correctament registrades a la generalitat, però l'any 
passat si se'ls va donar. A les bases no ho indica com a requisit. 

 

 No entenem com es pot donar una subvenció d'un import superior als ingressos 
previstos per recursos propis de l'entitat. Això caldria tenir-ho en compte a les 

bases. 



 
 

 

 

 
La Sra. Garrido contesta en primer lloc que li sembla molt fort l'afirmació que les bases 

són injustes i estan mal fetes ja que les van fer els serveis jurídics de l'ajuntament. La 
comissió de subvencions formada per entitats va ser qui va preparar els ítems. 
Comenta que en un fòrum d'entitats del 2009 es va fer la petició de crear una comissió 

de subvencions. Aquesta va estar treballant amb la finalitat de crear uns ítems. 
L'Ampa del pi, a través dels seus representants, es van desvincular de la comissió ja 

que no hi havia cap acte de les reunions de la mateixa comissió. 
L'Ampa va presentar unes al·legacions que van ser desestimades. 
Diu que l'ampa havia rebut en anys anteriors, ja que era la única ampa del municipi, 

6.000 euros per ajuts extraordinaris pel tema del transport escolar. 
 

La Sra. Coll comenta que no se li ha contestat el que s'ha preguntat i que l'ampa no ha 
gestionat mai el transport escolar. 
La Sra. Coll insisteix que a les bases no especifica que s'ha d'estar donat d'alta a la 

generalitat per rebre subvencions i li facilita còpia a la sra. Garrido perquè ho 
comprovi. 

 
La Sra. Garrido comenta que si hi ha més pares a l'escola del pi, es poden recollir més 
diners de quotes i per tant fer més activitats. La Sra. Garrido reconeix que a les bases 

no posa que s'ha d'estar donat d'alta però que sí que s'ha de tenir. 
 

 
 
El Sr. Jo tanca el Ple a les 20,55h sense donar la possibilitat de que el públic faci 

preguntes. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


