
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DEL  
30 DE MAIG DE 2012 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Ratificació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat d'incloure els punts de l'ordre del 

dia. 
2. Autorització al servei Català de la salut per disposar de l'ús dels espais dels edificis 

municipals que conformen els consultoris Locals de Dosrius. 
3. Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Dosrius 
4.  Declarar inviable la condició acordada en acord plenari de l'any 1869, per la qual es limitava 

el destí de la finca Cal Borni a usos educatius. 

 

 

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)- S'incorpora a les 19,30 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 

 
DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 

 
1- Obre el Ple el Sr. Jo i comenta que aquest és un ple que s'ha de fer a 

petició del consorci sanitari del maresme, ja que aquest necessita el document 
de cessió dels locals municipals en els que estan ubicats els consultoris 

mèdics. 
Demana si hi ha alguna qüestió respecte la urgència. 

 

El Sr. Bosch de CIU comenta que si cal fer tants plens urgents, s'hauria de fer 
un ple ordinari cada mes per evitar les presses 

 
El Sr. Reñé de La PAC comenta que per tal de millorar la gestió de les 

urgències, es podrien enviar les convocatòries per correu electrònic, 
independent  que s'haguessin de fer ordinàriament, i així tenir l'ordre dels dia 



 
 

 

 

abans. A més, si la comissió informativa es va fer dimarts a les 9,30h, a les 
11h ja podrien sortir les convocatòries del ple i no haver d'esperar les vuit del 

vespre. 
 

El Sr. Jo contesta que ja es fa un ple cada mes, però que si es fessin de 
manera ordinària segur que igualment se n’haurien de fer d'extraordinaris per 

les qüestions urgents. En quant a l'enviament de la convocatòria via mail, 
comenta que és un tema jurídic. 

La Sra. Secretària comenta que ara que s'actualitzarà el ROM, es podrà 

canviar aquest tema. 
 

La urgència s'aprova per unanimitat 

 

 
2- El Sr. Jo comenta que el Consorci sanitari del Maresme ha licitat el 

contracte de neteja dels consultoris i se n’ha adonat que no tenia els 
documents corresponents de la sessió dels espais municipals. 

Els cal doncs, aquest document. 
 

El Sr. Reñé comenta que en la documentació del ple revisada, hi havia un mail 
del consorci en el que demanaven aclariments de qui es feia càrrec de les 

despeses corrents, de neteja, de manteniment i de les assegurances. 
 

La Sra. Secretària contesta que aquest tema s'està mirant però que no 

interfereix en la cessió del l'ús dels espais. 
 

S'aprova per unanimitat 

 

3-Presenta el punt la Sra. Garrido que comenta que s'han desestimat totes les 
al·legacions. Recalca que la intenció no es eliminar el servei sinó portar-lo 

d'una altra manera. Llegeix la proposta d'acords. 
 

El sr. Serra del PP comenta que la situació potser no agrada però comenta 
que la situació actual no és ara la mateixa de quan es va iniciar el servei. 

El Sr. Bosch de CIU comenta que independentment que les empreses tanquin, 
no es pot passar de treballar la inserció laboral i que quan més dificultats hi 

ha, més s'ha de donar aquest servei. Tal com ho planteja el govern, el servei 
tindrà menys hores d'atenció al públic i serà atès per una persona que no té 

experiència. 

 



 
 

 

 

El sr. Reñé de La PAC comenta que hi hauria d'haver algun estudi tècnic i 
econòmic que avali la decisió del govern i que si la persona que feia fins ara 

aquesta feina, no ho feia prou bé, caldria que el seu cap li indiqués com 
s'havia de fer. 

Pregunta quin és el projecte de la nova proposta. 
Afirma que la única explicació que hi torba és que estan retornant algun favor. 

 
El Sr. Sagristà PSC comenta que l'equip de govern es va plantejar l'any 2000 

la creació de la borsa de treball i que fins ara ha funcionat bé però que les 

necessitats han canviat. Comenta que l'any 2005 es van reincidir 334 
persones i que l'any 2011 només en va ser 25, per tant potser ja no és un 

servei imprescindible i per tant cal reconduir la situació. 
També comenta que cal mancomunar serveis ja que els únics serveis que 

podran obtenir subvenció seran els mancomunats. 
 

La Sra. Garrido contesta que no entén que digui el sr. Reñé que estan tornant 
un favor. 

Comenta també que l'acord amb el consell comarcal no farà perdre la 
subvenció de la Diputació. 

Comenta que el cost del conveni signat amb Argentona, Òrrius i Cabrera pel 
"Club de feina" és de 42,02 euros al mes. 

 
El Sr. Bosch pregunta que si aquest nou servei que pretenen portar a terme 

insereix a menys de 25 persones també el suprimiran. També recalca que 

parlant de mancomunar serveis, es podria començar per la biblioteca. 
 

El sr. Reñé de La PAC pregunta que de quina nova manera es portarà a terme 
aquest servei ja que no ens han presentat cap proposta. A més, amb 9 hores 

a la setmana amb atenció ciutadana 1 tarda a la setmana no entén com es 
pot donar un millor servei.  

 
La Sra. Garrido comenta que s'informarà als aturats de quan poden fer visites 

personals. Comenta que el conveni del Club de feina serveix per ajudar als 
aturats a reciclar-se. 

 
El Sr. Jo comenta que l'endemà hi haurà un ple a la Diputació en el que 

s'aprovarà les bases de la xarxa de municipis o que per tant no es quedaran 
només amb el conveni amb el consell comarcal i amb el club de feina sinó que 

seguiran buscant recursos per millorar el servei. 

 

S'aprova amb 8 vots a favor (PSC i PP) i 4 en contra (La PAC i CIU) 



 
 

 

 

 
 

 
4- El Sr. Jo explica que la finca de Cal Borni es va cedir a l'Ajuntament l'any 

1869 en un moment que no hi havia cap espai per fer una escola, però que 
ara això ha quedat obsolet. 

El registre de la propietat diu que això es pot desafectar per tal de poder fer 
posteriorment la permuta. 

 

El Sr. Serra del PP comenta que actualment no es podria fer una escola al 
local de Cal Borni. 

 
El Sr. Bosch comenta que en la comissió informativa va entendre que 

l'afectació estava feta per part dels propietaris originals, però que ara veu en 
la convocatòria del ple que era un acord de Ple. 

 
La Sr. Secretària comenta que tanmateix va ser un acord de ple, no tenen 

l'acte del ple , però si que queda reflectit al registre de la propietat. 
 

El Sr. Reñé de La PAC diu que abans de fer una desafectació caldria primer 
resoldre els problemes de la permuta. 

 
El Sr. Jo comenta que tanmateix hi va haver un entrebanc en la permuta però 

que sembla que està resolt i va per bon camí. Es va fer una reunió a la 

generalitat i es va pactar un recurs.  Per tant cal fer la desafectació per tal de 
tirar endavant la permuta. 

 

S'aprova per unanimitat 

 
 

Es tanca les Ple a les 19:35h 
 
 


