
 
 

 

 

ACTA NO OFICIAL DEL PLE MUNICIPAL DEL 27 DE JUNY DE 2011 
 
 
Ordre del dia: 
 
L'Ajuntament Ple es reunirà en sessió extraordinària el proper dilluns 27 de 
juny de 2011, a les 19 hores, al Saló de sessions de l'Ajuntament de Dosrius, 
amb l'ordre del dia següent: 
 

1. Donar compte al Ple de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de nomenaments dels 
Tinents d'Alcalde, creació i composició i atribucions de la Junta de Govern Local, 

estructuració de l'organització municipal i ordre de la Mesa en les sessions plenàries. 
  
2. Periodicitat en les sessions del Ple. 

  
3. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa 

General. 
  
4. Delegacions d'atribucions plenàries a la Junta de Govern Local. 

  
5. Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels 

membres de la Corporació. 
  
6. Designació de representants a òrgans en els quals l'Ajuntament té participació. 

  
7. Creació dels grups municipals. 

  
8. Reconeixement extrajudicial de crèdit. 
  

9. Modificació de crèdit per reconeixement extrajudicial. 
  

10. Calendari de festes locals per a l'any 2012 al municipi de Dosrius. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. El secretari de l'ajuntament , Sr. Josep pena, va donar compte del punt 1 de l'ordre 

del dia en el que es comunicava els nomenaments dels tinents alcaldes i la junta de 
Govern Municipal: 

a. Tinents Alcaldes: 
1è- Sr. Josep Maria Sagristà Vilà 

2n- Sr. Salvador Corbalán Muñoz 
3r- Sra. Carmen Anton Dominguez 
4t- Sr. Joan Serra Serrapinyana 

b. Junta de Govern: 



 
 

 

 

President: Sr. Josep Jo i Munné 
Vocals: 

Sr. Josep Maria Sagristà Vilà 
Sr. Salvador Corbalán Muñoz 
Sra. Carmen Anton Dominguez 

Sr. Joan Serra Serrapinyana 
 

Així mateix, va donar compte de l'Ordre la mesa en les sessions plenàries: 
 
 

Alcalde President 
Josep Jo Munné 

 
Josep M. Sagristà       Secretari 
Salvador Corbalàn       Sílvia Garrido 

Joan Serra        Carola Rucadado 
Antoni Valls        Carmen Anton  

Carles Bosch        Antònia Pérez 
Judith Coll 
Isidro Galiano 

Jordi Reñé 
 

(Mà dreta)        (Mà esquerra) 
 

Intervencions dels grups municipals 

PP-No intervé 
CIU- No intervé 

La PAC- fa les següents consultes: 
 Per que en un municipi de 5000 habitants hi ha d'haver 4 tinents alcaldes? 

 Quines són les funcions de les regidories de Casals municipals i Cooperació? 
 

Resposta del govern 

Segons afirma el Sr. Jo, el nombre de tinents alcaldes va en funció al nombre 
d'habitants del municipi. 

La regidoria de Casals municipals s'ha creat per tal de donar un important impuls a les 
activitats i accions que es realitzen als casals municipals 
La regidoria de cooperació té la finalitat de gestionar els recursos he hi ha per realitzar 

accions de cooperació 
 

Reflexions de La PAC 
 
El text refós de la llei municipal de règim local diu: 

 

Article 54 
Comissió de govern 



 
 

 

 

54.1 La comissió de govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de 
regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement 

per l'alcalde o alcaldessa, el qual n'ha de donar compte al ple. 
 

Per tant no especifica que la comissió de govern hagi d'estar integrada per els tinents 

alcaldes 

 
Article 55 

Tinents d'alcalde o d'alcaldessa 
L'alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els 
membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. Els tinents 

d'alcalde substitueixen l'alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en els casos 
de vacant, d'absència o de malaltia. 
 

Per tant, no especifica el nombre de Tinents alcaldes que ha de tenir un municipi 

 
  

D'altra banda, no creiem justificable de cap manera que es creï una regidoria de casals 
municipals ja que fins ara la única acció en aquest tema ha estat relacionada amb la 

gent gran, que pertany a la regidoria de Serveis socials. 
Esperem però que a partir d'ara i amb la creació d'aquesta regidoria, els casals 
municipals es facin també per joves i nens. 

 
 

 
2. El govern proposa fer un ple cada dos mesos coincidint amb l'últim dijous dels 
mesos parells. A més la comissió informativa es realitzaria 2 dies abans del Ple. 

 
Intervencions dels grups municipals 

PP-No intervé 
CIU- Manifesta la necessitat de fer un ple mensual tant per una qüestió de lògica 
democràtica ja que el Ple té la competència de controlar i fiscalitzar els òrgans de 

govern municipal, a més d'una qüestió pràctica d'agilització de l'acció de govern. 
La PAC- manifesta  a més que el ple és on la ciutadania té un accés directe a la 

informació de govern i per tant si es vol ser transparent cal fer una sessió plenària al 
mes. A més, demana fer les comissions informatives amb un mínim de 5 dies abans 

del Ple. 
 
Resposta del govern 

No es creu convenient per un tema pràctic, preparar un ple és llarg i complicat, de fer 
un ple mensual, encara que assegura que tenint en compte que hi haurà plens 

extraordinaris, gairebé es faran uns 11 plens durant l'any. 
 
Votació 

8 vots a favor (PSC i PP) 



 
 

 

 

5 vots en contra (CIU i La PAC) 
 

3. Es crea la comissió especial de comptes en la que hi estan representades tots els 
grups municipals amb un vot ponderat. Així doncs: 

c. PSC- 6 vots 

d. La PAC- 3 vots 
e. CIU- 2 vots 

f. PP- 2 vots 
Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes 
anuals de la corporació. Aquests queden integrats pel compte general del pressupost, 

el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars 
de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió. 

 
Es crea també la comissió general informativa que té com a finalitat preparar les 
sessions Plenaries i està integrat per un representant de cada grup municipal. 

 
Votació 

S'aprova per unanimitat 
 
4. El Govern proposa delegar a la Junta de govern local totes les competències que la 

llei municipal de règim local permet delegar. Que són: 
 

a) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels 
actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de la 
competència respectiva. 

 
b) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 

en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost .llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l'import 

acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos 
corrents liquidats en l'exercici anterior., tot això de conformitat amb el que 
disposa la Llei reguladora de les hisendes locals. 

 
c) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 

10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 
euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la seva durada 
sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import 

acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als 
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui 

superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra. 
 
d) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

 



 
 

 

 

e) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i, en tot cas, quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, 

i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents: 
 Quan es tracti de béns immobles o de béns mobles que estiguin declarats 

de valor històric o artístic, i no estiguin previstes en el pressupost. 

 Quan estant previstes en el pressupost superin els mateixos percentatges 
i quanties indicats per a les adquisicions de béns. 

 
Intervencions dels grups municipals 
PP-No intervé 

CIU- Ratifica el ja esmentat en el punt 2 de l'ordre del dia i comenta que el fet de 
delegar aquestes atribucions no té una clara intenció de beneficiar el funcionament de 

l'ajuntament. 
A més afirma que aquestes delegacions treuen el control del Ple de les decisions 
importants 

La PAC- Comenta que amb aquestes delegacions, s'oculta informació a la ciutadania ja 
que és el ple on s'han de debatre aquestes qüestions. 

A més La PAC comenta que d'aquesta manera, el Ple es converteix en un teatre on 
realment no es prenen decisions importants i no hi ha lloc al debat. 
 

Resposta del govern 
El Govern afirma que amb aquest traspàs de competències no es buida el ple de 

contingut i que beneficia donant agilitat a les decisions importants. 
 
Votació 

8 vots a favor (PSC i PP) 
5 vots en contra (CIU i La PAC) 

 
 

5. En aquest punt, la senyora Silvia Garrido exposa el règim de dedicació i de les 
retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació. 

 

Sous:  
Sr. Josep Jo- 44.856,30 €/ anuals- Dedicació Completa 

Sra. Antonia Pérez- 33.642,22 €/ anuals - Dedicació Completa 
Sra. Silvia Garrido-33.642,22 €/ anuals - Dedicació Completa 
Sra. Carola Rucadado- 17.942,52 €/ anuals - Dedicació Parcial 

 
Compensacions: 

Assistència a ple- 110 €/regidor 
Comissions- 50 €/regidor (comptes i informativa) 
Altres comissions- No es cobraran 

Junta govern- 600 €/regidor  (de ple dret o convidat) 
 

Grups municipals 



 
 

 

 

 16 € per regidor 
 50 €  pel grup 
 

No es pagaran dietes ni desplaçaments sempre i quan siguin dins la província de Barcelona. 
 

Intervencions dels grups municipals 
PP-No intervé 

CIU- Destaca que l'ajuntament no és una empresa privada i que la seva tasca és la 
desenvolupar un servei públic. Així doncs, no és lícit que l'alcalde augmenti el seu sou 
en 7000 euros tenint en compte la situació econòmica actual. 

Comenta que el que diu l'associació i federació de municipis és una recomanació i per 
tant els càrrecs electes poden fixar un sou per sota d'aquests imports. 

L'actitud d'aquest govern en aquesta qüestió, produeix més desafecció política en la 
ciutadania. 
Caldria tenir un informe d'intervenció sobre aquest tema. 

Fa referència també que el PP en el seu moment va dir que si arribaven al govern es 
rebaixarien un 50% el sou i que això no hi estan complint. 

Proposa una renuncia dels sous . 
La PAC- La proposta de la Pac és contundent en aquest punt: proposa de que el sou de 
l'equip de govern sigui del salari mínim interprofessional (7599,60 €/any) i que passat 

un any i comprovada la vàlua de l'equip de govern, es pugues pujar un 50%. 
 

PP- Per al·lusions comenta que si ha acceptar aquesta retribució és per que està en un 
govern i ha d'acceptar el que diu la majoria. A més, el Sr. Corbalan afirma que ell 
treballarà amb les seves mans a la brigada municipal. 

 
Resposta del govern 

El Govern afirma que aquests sous són els que estableix l'associació i la federació de 
municipis i que aquest govern no té potestat per canviar aquesta qüestió. 

D'altra bada el Sr. Jo puntualitza el fet que desapareix el càrrec de confiança i que a 
més no hi haurà pagament de dietes. 
 

Es passa a la votació sense opció de fer una segona ronda de paraula. 
 

Votació 
8 vots a favor (PSC i PP) 
5 vots en contra (CIU i La PAC) 

 
 

6. Es comenten les designacions de representants a òrgans en els que l'ajuntament té 
participació: 
 

A) Agrupació per la defensa forestal de la Roca del Vallès, Argentona i Dosrius- Josep 
Ma Sagristà 

B) Comitè local de la creu roja d'Argentona- Antonia Pérez 



 
 

 

 

C) Consorci promoció turística costa maresme- Carola Rucadado  i Silvia Garrido com a 
suplent 

D) Cooperació internacional en matèria de cultura- Carmen Antón  i Silvia Garrdo com 
a suplent 

E) Consell escolar del Ceip del Pi- Josep Ma Sagristà 

F) Pacte territorial per l'ocupació del maresme- Carola Rucadado 
G) Consell coordinador parc natural Montnegre corredor- Josep Ma Sagristà 

H) Comissió seguretat i control del servei d'abastament i sanejament de Dosrius- Josep  
Jo + Salvador Corbalan+Silvia Garrido+ 1 representant de cada grup municipal 

I) Comissió de seguiment per la gestió de serveis a la urbanització de St. Carles- 

Josep Jo + Joan Serra 
J) Assemblea Xarxa local de consum- Carmen Anton i Silvia Garrido 

 
 
Intervencions dels grups municipals 

PP-No intervé 
CIU- No intervé 

La PAC- Fa notar el fet que no hi ha els consells escolars de l'escola Encarnació Fonoll, 
Institut de Dosrius i escola Bressol. 
Ofereix al govern poder acompanya a aquestes comissions. 

 
Resposta del govern 

El Sr. Jo comenta que ja se'n havia a adonat de l'error però que no havia estat 
esmenat per part de la Secretaria. 
Pren nota de l'oferiment de la Pac i deixa obert la possibilitat que sol·licitem a quins 

organismes volem assistir. 
 

Votació 
S'aprova per unanimitat 

 
 
7- Els grups municipals seran: 

 
PSC- Portaveu Sr. Sagristà i Sra Garrigo com a substituta 

PP- Portaveu Sr. Corbalan i Sr.Serra com a substitut 
CIU- Portaveu Sr. Valls i Sr Bosch com a substitut 
La PAC- Portaveu Sr. Reñé i Sr.a Coll com a substituta 

 
Tots els regidors estan adscrits a un grup municipal. 

 
 
Votació 

S'aprova per unanimitat 
 

 



 
 

 

 

8. En aquest punt el Sr. Jo explica que hi ha una sèrie de factures del 2010 que encara 
que han estat pagades, no es van poder comptabilitzar ja que les partides 

corresponents estaven esgotades. Les factures pugen un total de 153.092,86. 
Els proveïdors són: Fecsa, Factor Energia, generalitat de Catalunya, Impremta 
d'Argentona i Agropecuaria d'Argentona. 

El procediment consisteix en reconèixer d'aquest crèdit extrajucialment per tal de 
poder imputar les factures a l'exercici 2011. 

 
Votació 
S'aprova per unanimitat 

 
 

9. El Sr. Jo explica mitjançant quines partides pressupostàries es poden cobrir aquests 
153.092,89 euros:  
 

43.178,14 € procedents d'un romanent 2009 
26.288,75 € de diversos projectes del 2010 dels que hi va haver un sobrant ja que 

l'Ajuntament no va haver de pagar tota la inversió. Com per exemple la rotonda de 
Can Massuet. 
53.807,88 € de la partida de la subvenció del Projecte de Can Canyamars que la 

Generalitat de Catalunya ha de pagar encara . 
29.818,09- Directament imputat al pressupost 2011 

 
 
Intervencions dels grups municipals 

PP-No intervé 
CIU- No Intervé 

La PAC- Comentem que no tenim clara la manera en que es mouen amunt i avall 
partides pressupostàries i que no ens sembla correcte aquesta intervenció 

 
Resposta del govern 
El Sr. Jo treu importància al tema i comenta que aquest és un procediment del tot 

regular. 
 

Votació 
 
10 vots a favor (PSC, PP i CIU) 

3 vots en contra (La PAC) 
 

 
 

 
 
 

 
 


