
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL  
24 DE GENER DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1- Ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió 

 
2- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva del pressupost 

General de l'Ajuntament de Dosrius per a l'exercici 2012 i la Plantilla de 

personal al servei de l'Ajuntament. 
 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
1- El Sr. Jo explica que la urgència de fer aquest ple és perquè necessiten fer 

pagaments de manera immediata i per tal de tenir liquiditat s'han de renovar 
pòlisses de crèdit. Aquestes no es poden aprovar si no tenen el pressupost 

aprovat. 
 

La urgència queda aprovada per 8 vots  (PSC i PP) a favor i 5 en contra (CIU i 

La PAC) 

 
2- El Sr. Secretari llegeix l'informe que ha fet comentant que el termini per 

presentar al·legacions es va acabar el dia 19 de gener. 

Hi va dues al·legacions: una del grup municipal de CIU de la que se n’estima 
una part i se'n desestima l'altre i una segona al·legació dels treballadors de 

l'Ajuntament que s'estima completament. 
 

CIU- En primer lloc comenten que no entenen la urgència del ple i demanen 
quins són els pagaments que s'han de fer al mes de febrer. 

Insisteixen en el fet que s'està parlant d'una reducció del Capítol I quan hi ha 
hagut un augment dels sous dels càrrecs electes i per tant no es porta una 

política de contenció. 
D'altra banda comenten que no hi ha dubte que la torre de les aigües té un 

valor històric, però recriminen el fet que mentre va ser de la companyia de les 
aigües no es va fer res perquè la reparessin i en fessin el manteniment. 

Comenten que caldrà donar compte a la Generalitat. 
 

 



 
 

 

 

La PAC- En primer lloc comenten que la urgència no és justificada, però que a 
més s'ha vulnerat els drets dels regidors ja que en el moment de la 

convocatòria del Ple (a les 21h del dia anterior) no se'ls havia facilitat la 
documentació. 

 
En quant al pressupost comenten que potser sí que la torre de les aigües va 

ser una sessió gratuïta, però costarà molt cara al municipi. 
 

 

El Sr. Jo contesta que la necessitat de liquiditat és per afrontar pagaments 
com l'escola bressol, la productivitat dels treballadors o els subministres. 

Cometa a més que l'estructura de la retribució dels càrrecs electes es va 
canviar i que fins i tot estan per sota del que podrien estar. 

En quant a la torre de les aigües comenta que es van fer diversos expedients i 
que arrel d'això es va aconseguir la sessió. 

Comenta que ells no han vulnerat cap llei i que la documentació estava 
disponible a l'ajuntament. 

 
PP- Comenten que l'Ajuntament té unes obligacions que han de fer front i 

avancen que ells votaran a favor de l'aprovació. 
 

 
CIU- Comenten que si el Sr. Jo anés a preguntar pel carrer si la gent creu 

convenient fer aquesta despesa, veuria que la gent pensa que no és el 

moment. 
Afirmen que el Sr. Jo s'ha allunyat de la realitat de la gent. 

Comenten que últimament s'han dedicat a demanar subvencions a la 
Diputació per fer projectes que no s'han realitzat i que altres poblacions 

podrien utilitzar per fer projectes útils. 
 

La PAC- Comenten que el que diu la llei és que la documentació s'ha de 
facilitar als regidors des del moment de la convocatòria i no que aquests 

l'hagin de venir a consultar a l'ajuntament l'endemà al matí, si poden. 
Anuncien l'abstenció per no haver pogut revisar la documentació 

 
El Sr. Jo contesta que li preocupa que un regidor digui que els diners de les 

subvencions es puguin utilitzar en altres poblacions. Reitera que ells en tenen 
la responsabilitat. 

 

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

PAC) 


