
 
 

 

 

ACTA NO OFICIAL DEL PLE MUNICIPAL DEL 27 D'OCTUBRE DE 2011 
 
 
Ordre del dia: 
 
L'Ajuntament Ple es reuneix en sessió ordinària el proper dijous 27 d'octubre de 2011, a les 19 
hores, al Saló de sessions de l'Ajuntament de Dosrius, amb l'ordre del dia següent: 

 
1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de data 15/9/11 (Núm. 07/2011) 
2. Despatx Oficial 
3. Modificació de les ordenances Fiscals per l'exercici 2012 
4. Modificació de pressupost número 11/2011 
5. Actualització de les tarides dels taxis 
6. Designació d'interlocutor/a davant del Fons català de Cooperació al desenvolupament. 
7. Proposta d'aprovació de la sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'una segons activitat 

privada de la treballadors Anna Profumo Regis. 
8. Aprovació i verificació del text refós (octubre 2011) i obertura d'informació pública en relació a 

la modificació puntual de les NNSS de Planejament l'Àmbit qualificat 8b i 13 "COLONIES 
FORESTALS" 

9. Aprovació inicial de la Modificació puntual de Normes Subsidiàries en relació a la construcció 
d'habitatges de protecció oficial a la zona Verda de "Can pruna", Can Massuet el Far. 

10. Moció que presenten els grups municipals del PSC i el PP sobre el Transport escolar al nostre 
Municipi. 

11. Moció que presentem conjuntament els grups municipals de la PAC i CIU en relació a les 
pagues extres de Nadal dels regidors de l'Ajuntament. 

12. proposta de moció de presenta el grup municipal de CIU referent a les regles de protocol que 
haurien de regir els actes públics organitzats per l'Ajuntament de Dosrius. 

13. Proposta de moció que presenta el grup municipal de CIU referent als contenidors ubicats a 
l'aparcament existent a l'entrada el poble de Dosrius confrontants amb la llera de la Riera de 
Llinars. 

14. Precs i Preguntes. 
 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. El Sr. Alcalde obra la sessió i dona peu a fer esmenes a l'acte de la sessió anterior. 
a. El sr. Valls de CIU comenta que a la pàgina 24, primer paràgraf, on diu "Els regidors de 

govern contribueixen a la contenció de la plantilla ja que sovint assumeixen tasques 
operatives", hauria de dir "tasques administratives". 

b. La Sra. Coll comenta que La Pac té tres observacions: 
i. En primer lloc en el punt 3 (pàgina 5) on parla de l'observació que fa el Sr. Reñé, 

hauria de dir: "El Sr. Jordi Reñé també avala la correcció tècnica dels comptes 
però esmenta que això no significa que avali la gestió econòmica del govern" 

ii. En el punt 5 pàgina 11, en el punt on el Sr Reñé pregunta per quan està previst 
realitzar simulacres amb la població, a més va preguntar per què no se'n havien 



 
 

 

 

fet aquest any i la Sra. Garrido va contestar que en el pla actual no eren 
obligatoris. 

iii. La tercera esmena fa referència a un error d'escriptura en el punt 6 on les dates 
març  2011 i juny 2011 haurien de ser març 2012 i juny 2012 . 

 

Queden aprovades les esmenes i a la vegada l'acta anterior per unanimitat. 

 
2. El secretari de l'ajuntament Sr. Pena dona compte de les actes de la junta de govern i dels 

decrets d'alcaldia: 
 

Juntes de govern 
 

 16 de setembre de 2011 (No 18) 

 27 de setembre de 2011 (No 19) 
 

Decrets d'alcaldia 
 

 Del 0546/2011 del 12 de setembre fins el 0666/2011 de 21 d'octubre 

 0621/2011 

 0624/2011 

 0627/2011 
 

3. El sr. Alcalde explica que cada any s'han d'aprovar els canvis que hi ha a les ordenances 
fiscals. 
Els canvis proposats són: 
 

 Taxa d'obertura d'establiments- S'ha canviat la manera com es calcula aquesta taxa. 
Abans es calculava sobre l'IAE i ara es calcula segons un informe que fa l'enginyer 
municipal. 

 IBI- Hi ha una pujada del coeficient d'un 5,39%. Passa doncs de 0,76 a 0,80. 

 Escola bressol. La taxa de l'escola bressol pateix un increment important ja que la 
generalitat ha rebaixat força el que subvencionaven per cada nen de 1800 passarà a 
1600 
La quota passa doncs de 169 a 194 euros mensuals. 

 Brossa. Per primera vegada s'aconsegueix equilibrar les despeses amb els ingressos. 
Els canvis són un ament de gairebé un 3% i per tant la taxa genera passa de 189,90 a 
193 euros. A més a partir d'aquest any les parcel·les urbanitzables sense edificar 
pagaran per primera vegada una quota de 52,48 euros. 

 
El Sr. Valls per part de CIU va comentar que votarien a favor encara que creien que en aquest 
moment no és el millor moment per apujar impostos per la difícil situació econòmica que estem 
patint. 
 
El Sr. Reñé va comentar que per part de La PAC no podíem aprovar aquesta pujada per 
diversos motius: 

 La pujada de l'escola bressol, encara que és lògica per la reducció de la subvenció de la 
generalitat, era desproporcionada i creia que es podria fer un esforç per part de 



 
 

 

 

l'ajuntament per compensar aquest dèficit, potser deixant de fer projectes 
grandiloqüents i dedicant els diners aquí. 

 En quant a l'IBI no ens sembla lògica una pujada en el moment de crisi en que ens 
trobem-. 

 En quant a la brossa creiem que es podria pujar la brossa sempre i quant es realitzin 
campanyes per millorar la recollida selectiva. 

 
El Sr. Sagristà comenta que no és agradable pujar els impostos però hi ha vegades que cal fer-ho, 
ja que ens trobem en una situació deficitària i d'algun lloc s'han de treure els diners. 
En quant a la pujada de l'escola bressol, cal dir que l pla de sanejament obligava a pujar la quota i 
es va abaixar per intentar cobrir les places existents i l'ajuntament ja hi ha posat prous diners i per 
tant ara s'ha de pujar . 
En quant a la Brossa comenta que ens hem da facilitat per haver aconseguit equilibrar els costos 
amb els ingressos i que sempre cal fer campanyes de sensibilització per millorar la recollida i en el 
futur poder baixar la taxa. 
En quant a l'IBI, la pujada és necessària per tal de poder continuar donant els serveis que ofereix 
l'ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde reafirma els comentaris del Sr. Sagristà i comenta que aquest any es recaptaran 
aproximadament 270 mill euros menys que l'any passat i que aquests increments no cobrirà 
aquesta quantitat. 
 
El Sr. Valls matisa la baixada de la quota de l'escola bressol va coincidir amb any d'eleccions i que 
si no s'hagués abaixat en aquell moment, potser ara no s'hauria de fer una pujada tant important. 
A més diu que cal treballar per optimitzar el màxim les despeses i gastar menys allà on no cal tant. 
  
El Sr. Reñé pregunta que com s'ha equilibrat les despeses i els ingressos de la brossa, per que 
s'han baixat les despeses o bé per que pugen els ingressos. 
 
El Sr. Sagristà contesta al sr. Valls que quan es va decidir baixar la quota de l'escola bressol va ser 
per que hi havia la opinió de tots els grups polítics ( de l'anterior legislatura) que d'aquesta manera 
es podria aconseguir una pujada del nombre de nens, però que això no ha resultat.  
Recalca que segueixen havent beques per les famílies més desafavorides. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la baixada de l'escola bressol va ser autoritzada pel departament 
d'economia i finances de la generalitat ja que estàvem en un pla de sanejament. 
També contesta al Sr. Reñé dient que s'ha aconseguit equilibrar les despeses i els ingressios de la 
brossa ja que en primer lloc a partir de l'any 2010 va començar a pagar tothom la brossa, incloses 
les urbanitzacions no recepcionades o les cases de pagès i que això va comportar molt problemes. 
A més amb la nova concessió de la recollida es van aconseguir abaixar molt els costos. 
 
 

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

 
 

4. El Sr. Alcalde fa una breu explicació de les modificacions de crèdit que s'ha de realitzar per tal 
de cobrir mancances en algunes partides i reduir-ne altres. 
CIU pregunta sobre els Interessos. 



 
 

 

 

La PAC pregunten en relació a tres punts: L'augment important en la partida d'Assessors externs 
que passa de 20.000 a més de 41000 euros, també pregunta sobre la davallada d eles partides de 
l'empresa Riera de manteniment de l'enllumenat públic. A més, això no farà que després al mes de 
gener o Febrer trobem un reguitzell de factures del quart trimestre del 2011. I com pot ser que 
tinguem partides on tornem subvencions a la Diputació. 
 
El Sr. Alcalde contesta dient que els pressupostos es fan en funció del que s'ha gastat fins el tercer 
trimestre de l'any anterior i que per tant hi poden haver desviacions. 
Comenta que els Assessors externs són bàsicament l'ajut que es va tenir per part del consell 
comarcal quan es va crear la plaça de interventor de l'ajuntament i pel secretari accidental que hi 
ha en aquest moment per la baixa maternal de la secretaria titular, a més d'advocats que s'ha 
hagut de contractar per diversos plets. 
En quan els interessos, comenta que hi va haver un desajust pels pagaments de les obres de 
l'escola bressol, ja que es van haver d'avançar els diners abans de que arribessin les subvencions. 
 

S'aprova aquest punt per unanimitat 

 
5. El senyor Alcalde comenta que aquest és un tràmit que anualment s'ha de fer per tal d'aprovar 

les tarifes del taxi. 
 
El PP no té comentaris 
CIU no té comentaris 
El Sr. Reñé de la PAC comenta únicament que l'increment de les tarifes afectaran directament les 
arques municipals ja que el principal client del Taxi és l'Ajuntament. 

 

S'aprova aquest punt per unanimitat 

 
6. El Sr. Alcalde comenta que aquest és una delegació que no va entrar al Ple de  cartipàs i que 

cal aprovar-la ara. La regidora designada per representar a l'Ajuntament de Dosrius en el Fons 
social pel desenvolupament és la Sra. Carmen Antòn. Si cal la substituirà la Sra. Antònia  
Pérez. 

 
El PP no fa comentaris. 
El Sr. Valls de CIU comenta que el govern podria considerar delegar alguna d'aquestes 
representacions a membres de la oposició tal com es fa en altres institucions com el consell 
comarcal, ja que aquesta és una forma de cohesionar el plenari. 
El Sr. Reñé de la PAC comenta que els regidors de la PAC estan a la disposició del govern, tal 
com ja s'ha manifestat en altres ocasions, per acompanyar als regidors delegats. 
 
El Sr. Alcalde contesta que aquestes delegacions es fan en temes en els que els regidors delegats 
tenen competències en l'ajuntament i per tal no és el mateix que el Consell Comarcal. 
 

S'aprova aquest punt per unanimitat 

 
7. El Sr. Alcalde comenta que tots els treballadors de l'ajuntament tenen dret a tenir una altre feina 

sempre i quant demanin la compatibilitat que ha de seguir uns requisits segons marca la llei. 
 



 
 

 

 

S'aprova aquest punt per unanimitat 

 
8. El sr. Serra llegeix tot l'expedient  
 
El Sr. Serra comenta que cal recalcar que els Hort que hi ha a la zona no seran espais edificables i 
per tant no es pot construir res. També comenta que es faran actuacions per tal de recordar als 
propietaris dels horts urbans que s'han de mantenir nets. 
CIU no té res a dir. 
El Sr. Reñé comenta que com que, a banda de no entendre gairebé res de la lectura del Sr. Serra, 
és un expedient que ve de lluny, la PAC s'abstindrà. 

 

S'aprova per 10 vots a favor i 3 abstencions. 

 
9. El sr. Serra llegeix tot l'expedient  

 
El PP no té res a dir 
CIU no té res a dir 
El Sr. Reñé de la PAC comenta que en una zona d'habitatges unifamiliars, no veuen la necessitat 
de construir blocs d'habitatges plurifamiliars ja que requereixen uns serveis que no existeixen. A 
més, segons sembla la nova llei Omnibus que prepara la Generalitat retalla considerablement els 
terrenys que els ajuntaments han de reservar per habitatges socials. 
 
El Sr. Sagristà comenta que son conscients de les necessitats que pot tenir la zona però que no 
difereixen les que pugui tenir altres zones del municipi. 
 
El Sr. Serra afegeix que pot agradar o no però que s'està complint el que marca la llei i que aquest 
les el millor lloc ja que estarà al constat de la futura nova escola i que com que el nombre 
d'habitants de Can Massuet és més gran, hi haurà més joves que necessitaran un lloc on viure. 
 
El Sr. Reñé diu que el jovent de Can Massuet també podria viure a Dosrius on tindria un millor 
accés als serveis. 
 
El Sr. Serra comenta que el lloc on estaran situats els blocs, gairebé no es veuran des del Carrer  
 

S'aprova per 10 vots a favor i 3 en contra. 

 
 
10. El Sr. Sagristà presenta la moció i cometa que aquesta es fa amb l'esperit que pugui ser una 

moció unitària. 
 
El Sr. Serra del PP comenta que aquesta moció és una manera de fer pales la diferencia del nostre 
municipi respecta d'altres i que això pot ajudar a agilitzar la nova escola i evitar així els perills que 
suposo transitar amb els autocars. 
 
El Sr. Valls de CIU comenta que en el Ple anterior es va oferir per tal de mediar en el tema en el 
consell comarcal, però que aquest únicament gestiona uns diners de la Generalitat. Suggereix que 
potser caldria fer pinya amb altres municipis de la comarca que es troben en la mateixa situació  I 



 
 

 

 

recalca que ara potser no és el moment més idoni a causa de les retallades i que s'hauria d'haver 
fet abans. Tanmateix però recolzaran la moció. 

 
El Sr. Reñé de La PAC comenta que aquesta moció s'hauria d'enviar als consell escolars del 
municipi  També comenta que si tanmateix hi ha perill al circular, potser caldria revisar els autocars 
o millorar les carreteres. 
 
El Sr. Alcalde  diu que el Consell comarcal té una bossa de diners pel transport escolar. Que la 
Generalitat posa diners tant pel obligatori o pel no obligatori, després el consell comarcal liquida 
amb la generalitat i si queden diners a favor del Consell comarcal es crea aquesta bossa que es 
dedica als municipis que fan més esforç econòmic. 
 
El Sr. Sagristà puntualitza que a la moció no diu enlloc que es faci una bossa . D'altra banda 
demana disculpes per no haver fet extensiva abans la moció a tots els grups municipals. 
Comenta que  s'enviarà a les escoles del municipi. 
En quant a la seguretat dels autocars comenta que la policia fa inspeccions regulars i que tenen 
tots els papers en regla. 
 
El Sr. Valls reitera que va fer la consulta al consell comarcal sobre el tema de la bossa i que no en 
tenen constància. 
 
 

S'aprova la moció per unanimitat 

 
11. la Sra. Judith Coll llegeix la moció. (Adjuntem en annex) 

 
El Sr. Bosch de CIU comenta que aquest seria un gest que el govern podria fer. A més comenta 
que els regidors de La PAC i CIU ofereixen deixar de percebre les compensacions pels plens 
d'aquí a finals d'any si els regidors del govern deixen de percebre la paga de Nadal. 
 
La Sra. Garrido comenta que ja han reiterat que els sous dels regidors ja contemplen les despeses 
i que s'ha fet per tal que sigui tot més transparent. Els regidors podien decidir repartir el seu sou en 
12 o 14 pagues i que per tant el que es va aprovar en el ple de cartipàs era el sou global. 
 
La Sra. Coll de La PAC comenta que aquest gest és un símbol i que la Moció només diu que 
aquells regidors el percebin poden decidir deixar de percebre'l. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta qüestió ja es va aprovar en el seu moment i que ara no cal debatre'l. 
A més diu que els regidors són lliures de decidir quantes pagues volen. 
 
(El secretari, sense que l'Alcalde se'n adoni afirma que estan establertes les 14 pagues i que això 
no es pot canviar) 
 

La moció queda desestimada per 8 vots en contra i 5 a favor. 

 
12. El Sr. Valls llegeix la moció. (no tenim aquesta moció) 
 



 
 

 

 

El Sr. Alcalde comenta que l'equip de govern ha preparat una moció alternativa . (no tenim aquesta 
moció) i la Sra. Garrido la llegeix. 
 
CIU retira la seva moció acceptant la proposta del govern i reitera que s'han de seguir les bones 
formes. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la proposta alternativa del govern es fa amb l'esperit de agilitzar la 
feina. 
 

S'aprova la moció per unanimitat. 

 
13. El sr. Valls llegeix la moció. (no tenim aquesta moció). 
 
El govern presenta també una moció alternativa (no tenim aquesta moció) que llegeix el sr. 
Sagristà. 
 
En aquest cas el Sr. Valls comenta que en principi no retiraran la moció.  I per tant no entra la del 
govern. 
 
Es comenta el problema de la ubicació d'aquests contenidors i de la provisionalitat ja que per allà 
ha de passar la variant. A més el fet de fer un tancat té un cost important. 
 
El Sr. Sagristà comenta que s'està estudiant fer tancats als contenidors de tot el municipi. 
 
Finalment CIU decideix retirar la moció si hi ha un compromís de estudiar una nova ubicació dels 
contenidors. 
 
 
13 Bis. S'inclou un punt d'urgència. Es tracta d'un canvi del representant de l'Ajuntament al 
consorci pel tractament de residus sòlids urbans del maresme. Es destitueix al Sr. Sagristà i es 
nomena el Sr. Jo ja que d'aquesta manera hi ha la possibilitat de tenir una vicepresidència del 
consorci. 

 

S'aprova per unanimitat 

 
14. Preguntes 

 
El sr. Secretari procedeix a llegir les preguntes. En primer lloc llegeix la que va presentar CIU en 
referència a uns abocaments a la riera. 
 
El Sr. Serra comenta que es produeixen per un defecte que té la canalització per la poca inclinació 
que té el terreny. Aquest problema es presenta de tant en tant i en quant es detecta es fa una 
actuació per netejar i desembossar. Ara bé, per tal d'arranjar-ho definidament cal fer unes obres 
molt costoses. 
 
El Sr. Secretari procedeix a llegir les preguntes de La PAC (adjuntem en annex). En quant el tema 
de la Biblioteca comenten que la subvenció de la diputació era per la construcció de la biblioteca 



 
 

 

 

que la biblioteca de l'escola no es pot considerar municipal perquè no compleix els estendards de 
la generalitat i de la diputació. 
 
En quant a l'altre pregunta comenten com en aquest moment s'està elaborant el reglament n de 
subvencions i per tant totes aquestes qüestions quedaran reflectides en el reglament. 
 
 
Altres preguntes 
 
Ciu comenta diversos temes: 
 

 Ara seria el moment de mancomunar serveis amb altres municipis. 

 El Sr. Corbalán treballa a la brigada però ciu entén que no és la seva tasca i en el cas que 
prengués mal, l'ajuntament podria tenir problemes. 

 A la rotonda de Can Figueres s'acumulen residus que baixen del carrer. Està previst 
netejar-ho? 

 Demana a la regidora de serveis socials si faria feina amb uns 3.500 euros més. 

 Demana a la regidora de promoció econòmica que faci una valoració de la fira del bosc. 

 Finalment pregunta si l'ajuntament ha pagat les tres cobles de l'aplec de Canyamars i si 
aquest acte l'organitza l'ajuntament. 

 
Respostes: 
 

 L'alcalde contesta diu que està d'acord en mancomunar serveis. 

 El Sr. Corbalán diu que no es pot prohibir a ningú treballar voluntàriament. 

 S'actuarà sobre aquest tema 

 La Sra. Toñi diu que per sort la partida de serveis socials està coberta i per tant no fan falta 
més diners. 

 La Sra. Carola comenta que la fira va anar molt bé. Hi van haver un increment del 20% de 
parades respecta l'any passat. Hi va haver uns 6000 visitants i no hi va haver cap incident. 

 
La PAC pregunta 
 

 Que criterios objetivos se han tenido en cuenta para la realización del proyecto de pistas de 
Padel de Can Massuet? Se ha realizado alguna encuesta o un proceso participativo? Se ha 
contado con la opinión de las entidades implicadas?Que va a pasar con la subvención de 
75.000 euros de la Diputación de Barcelona destinada a la piscina de Can Massuet? 

 Ens poden explicar per que l'empresa Inverline Management ha posat una demanada a 
l'Ajuntament de Dosrius?Qui és el titular d'aquesta empresa? 

 Ens poden dir perquè s'ha fet, i en tot cas qui l'ha sol·licitat, l'estudi de les reformes a la Masia 
de Can Rupit? 

 Ens poden explicar com pensen procedir respecte la concessió de l'espai del quiosc del parc de 
Can Torres. Tenim entès que s'ha sol·licitat per un període força llarg. 

 Ens hem assabentat de la voluntat de l'empresa Pedreres Rusc d'iniciar abocaments d'escòries 
a la Pedrera d'en Bosqué, tal i com consta en diverses documentació.  
Tenint en compte els greus riscos ambientals que aquest fet podria comportar tant per a les 
poblacions de Dosrius com d'Argentona, a banda de les irregularitats demostrades en moltes 



 
 

 

 

activitats d'aquesta empresa i la clara voluntat manifesta del municipi de Dosrius (Inclòs 
l'ajuntament de Dosrius que així ho va anunciar al cartell lluminós) que no es realitzés cap 
tractament ni dipòsit d'escòries a la pedrera. 
Preguntem: 
-Quines informacions té l'Ajuntament al respecte? 
-Pensa realitzar l'Equip de Govern  les oportunes gestions com una inspecció urgent o recerca 
d'informació a l'Agència catalana de residus?  
-Quin és el posicionament de l'actual de l'equip de govern i especialment del regidor de medi 
ambient respecte a un possible abocador? 

 Sol·licitem que el Sr. Alcalde de Dosrius es disculpi respecte les declaracions realitzades a 
l'entrevista mantinguda a Com Radio el passat 25 de setembre, ja que vostè és alcalde de tots 
els veïns i veïnes del Municipi i no només d'aquells que l'han votat o dels que han nascut a 
Dosrius. 

 Sol·licitem que l'ajuntament faci les gestions pertinents per tal que s'instal·li una senyalització 
de "DOSRIUS" a la carretera C-1415 sota el pont de la C60 en el desviament cap a Parpers. 

 
Respostes: 
 

 El Sr. Alcalde comenta que les pistes de padel són una decisió política i que transformaran les 
subvencions que tenien per altres temes per fer-les. 

 Inverline Management és una empresa que va adquirir uns terrenys del pol. Industrial cal 
carinyol i va construir el bloc de pisos en els que hi ha el local de les cotxeres. A través d'un 
conveni amb l'ajuntament per el canvi del pol. Industrial  
L'Ajuntament va tramitar-ho tot però com que no es va vendre aquell polígon l'empresa vol 
recuperar el local, ja que en el seu moment no es va poder escripturar. El Sr. Alcalde reafirma 
que no es culpa de l'ajuntament i que aqueta denuncia l'empres ala posat per intentar 
pressionar a l'ajuntament. 
 

 Comenten que aquest masia no té res a veure amb l'ajuntament ja que és privada i no saben 
per que hi ha aquest informe. 

 S'està mirant quines possibilitats hi ha ja que aquesta persona ho ha demanat per 3 anys. 
S'està estudiant. 

 La Sra. Garrido comenta que no hi ha constància que s'estiguin fent abocament  d'escòries a la 
pedrera, però si ho fan en un dipòsit i són escòries valoritzades, ho poden fer. 

 El Sr. Alcalde diu que no es pot treure les seves declaracions de context i que no s'ha de 
disculpar amb ningú. 

 Ja s'estan fent gestions per tal que en les properes setmanes hi hagi senyalització. 
 
Torn de rèplica 
 

CIU comenta que objectivament el Sr. Corbalan percep una retribució i està fent un treball però no 
té cobertura social. 
D'altra banda comenta que si els diners que oferien a serveis socials són els que es podrien 
estalviar de les pagues de Nadal i considera que es podrien fer moltes coses. 
També comenta que han sondejat alguns comediants sobre la fira del bosc i que consideren que 
no han tingut gaire suport per part de l'ajuntament. 
 



 
 

 

 

La PAC comenta que respecte les pistes de Pàdel creuen s'hauria pogut mantingut  la piscina. 
 
La Sra. Carola comenta que van enviar cartes als comerciants per fer una reunió prèvia a la fira 
però van anar-hi només quatre comerço. A més comenta que es van fer falques de ràdio. 
 
L'Alcalde demana que s'entreguin els escrits del Full el dia que toca i no més tard. 
 
 



 
 

 

 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN CONJUNTAMENT ELS GRUPS MUNICIPALS DE 
LAPAC I CIU EN RELACIÓ A PAGA EXTRA DE NADAL DELS REGIDORS 
D’AQUEST AJUNTAMENT. 

 
De conformitat amb l’article 97.3 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, els grups municipals de La Plataforma Alternativa 
Ciutadana de Dosrius i Convergència i Unió presenten aquesta moció en base 
als motius següents: 
 
 

Atenent que la situació econòmica actual ha obligat a diverses administracions 
a fer ajustos en els seus pressupostos. 

Atenent que l’any passat els funcionaris ja van tenir una rebaixa del 5 % del seu 
sou i que els càrrecs electes d’aquesta Corporació, al inici d’aquesta 
Legislatura van apujar-se’l un 15% de mitjana. 

Atenent que els membres del Govern i alts càrrecs de la Generalitat, han 
decidit renunciar a percebre la paga extra de Nadal. 

 

PROPOSTA D'ACORD: 
 
 

Únic- Que els Regidors d’aquest Ajuntament que la percebin, renunciïn a 
percebre la seva paga extra de Nadal i que aquesta quantitat econòmica es 
destini, integrament, als Serveis Socials de la Corporació, per complementar 
els ajuts que ja ofereixen. 

 

Tanmateix, l’Ajuntament Ple decidirà allò que convingui més.  
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