
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
25 D'ABRIL FEBRER DE 2013 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 28/02/2013 (Núm. 02/2013) i de la 
sessió extraordinària i urgent de data 04/04/2013 (Núm. 03/2013) 
2. Despatx oficial 
3. Ratificació de l’Acord de la Junta de Govern Local de data 14 de març de 2013 relatiu al 
traspàs de titularitat a l’Ajuntament de Dosrius del tram de la carretera BV-5101, en el tram 
comprés entre el PK 4+390 i el PK 5+102. 
4. Aprovació de l’Expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdits 
5. Aprovació de l’Expedient de Suplement de crèdits i crèdits extraordinàries 
6. Aprovació de l’Expedient de Transferència de crèdits 
7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament urbanístic del polígon carrer Passatge de Sant Llop 
8. Creació del Registre d’Òrgans de representació del Personal al servei de l’Ajuntament de 
Dosrius 
9. Moció presentada pel grup municipal de La PAC per demanar que els plens 
extraordinaris es realitzin a les 19h 
10. Moció presentada pel grup municipal de La PAC per demanar la creació d’un Servei de 
mediació comunitària a l’Ajuntament de Dosrius 
11. Precs i Preguntes 

 
 

 

ASSISTENTS AL PLE 
 

Sr. Josep Jo (PSC)- Alcalde 
Sr. Josep ma Sagristà (PSC)- 1r Tinent Alcalde 
Sr. Salvador Corbalán (PP) – 2n Tinent Alcalde 
Sr. Antonio Martinez (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. Antoni Valls (CIU) 
Sr. Carles Bosch (CIU) 
Sra. Judith Coll (LaPAC) 
Sr. Isidro Galiano (LaPAC) 
Sr. Jordi Reñé (LaPAC) 
 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
DESENVOLUPAPENT DE LA SESSIÓ 

 
1- Inicia la sessió el Sr. Alcalde amb el primer punt de l'ordre del dia. Es tracte de les 

actes del plens del  24 de febrer i del 4 d'abril 
 

 

S'aproven per unanimitat 

 
 

2- La Sra. Secretària fa constar les actes de les juntes de govern i els decrets 
d'alcaldia que es porten a ple: 

 
JUNTES DE GOVERN: 
 

        Junta de Govern Local de data 14 de febrer de 2013, núm. 03/2013 

        Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2013, núm. 04/2013 

        Junta de Govern Local de data 14 de març de 2013, núm. 05/2013 

        Junta de Govern Local de data 21 de març de 2013, núm. 06/2013 

  
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
  

        Des del núm. 143/2013, de data 25 de febrer de 2013, fins al núm. 299/2013, 
de data 19 d’abril de 2013 

 
El Sr. Valls pregunta en relació a la sentència de Can Quintana. 
 
El Sr. Reñé pregunta sobre algunes qüestions dels decrets i les juntes 
 
- Explicació del Contracte de manteniment i magatzem de l'Equip de so de  5517,60  
- Explicació sobre la contractació d'una psicòloga pel club de feina 
- Explicació sobre el contracte amb l'empresa de desinfecció 5609,58 
- Explicació sobre la renúncia i la posterior sol·licitud de la subvenció per la construcció 

de la biblioteca municipal  (junta 14/2/13) 
- Decret 0270/2013- Extinció de l'ús sobre el domini públic que porta a terme Jéssica 

Gómez Vega a la plaça de Can torres on té instal·lat una guingueta 
- Explicació sobre l'informe d'intervenció sobre la modificació de crèdit per fer reparació al 

c/ Vallgorguina de  40.151,61 
 

El Sr. Alcalde contesta al sr. vall dient que és una sentència favorable a l'ajuntament 
que tanca un procés de més de 12 anys. Inicialment s'havien de pagar 5 milions 
d'euros però el tribunal ha donat la raó a l'ajuntament. 



 
 

 

 

 
La Sra. Garrido contesta en relació al contracte de manteniment de l'equip de so, 
que sempre estan en bon estat ja que els revisen cada vegada que se'n fa ús. 
 
En quant a la psicòloga, es tracta del Club de feina. 
 
En quant al contracte de desinfecció, diu que no hi ha hagut cap cas de 
legionel·losi, i que aquesta és una desinfecció rutinària. 
 
En quant a la Biblioteca, el Sr. Alcalde comenta que tenien 500 mil euros del Puosc 
anterior, però que s'havia d'haver adjudicat l'obra abans del 31/12/12. S'ha fet un 
nou avantprojecte i ara es demana una nova subvenció pel Puosc 13-15. 
 
En quant a les obres del carrer Vallgorguina, la Sra. Garrido comenta que hi va 
haver un despreniment i es va haver de fer una actuació urgent. 
 
 

3.- El Sr. Serra explica el punt . 
 

El Sr. Alcalde avança que aquest mateix matí, a la diputació s'ha parlat d'aquest 
punt i que s'ha aprovat. 
 
El Sr. Valls demana que es doni una difusió a nivell popular, recollint idees i 
iniciatives. 
 
El Sr. Reñé s'afegeix a la idea del Sr. Valls, indicat que esperen que es porti 
endavant la iniciativa presentada per la PAC de peatonalitzar el carrer. 
 
El Sr. Sagristà comenta que hi haurà un període d'al·legacions on tothom i podrà 
presentar les seves iniciatives. 
 
El Sr. Valls comenta que la majoria de la gent no va a l'Ajuntament a demanar un 
expedient i que no costaria res fer un procés participatiu. 
 
El Sr. Reñé comenta que evidentment hi ha el període legal d'al·legacions, però que 
es pot fer un procés més emocional. 
 
El Sr. Serra diu que l'ajuntament està obert a tothom. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que és un projecte molt treballat i posen a disposició els 
tècnics per a tothom. 
 

S'aprova per unanimitat 

 



 
 

 

 

4.- El Sr. Jo explica el punt. Comenta que són factures que no hi van cabre al 
pressupost del 2012 i ara es reconeixen al 2013. 

 
El Sr. Valls anuncia que no hi tenen objecció. 

 
El Sr. Reñé pregunta que com és que tanquen l'any en superàvit si encara hi ha 
factures pendents. 
 
El Sr. Alcalde comenta que es va tancar l'any 3 mesos més tard i que ja s'havien 
acabat les partides corresponents. 
 
La Sra. Secretària apunta que a la llei orgànica 2012 d'estabilitat pressupostària es 
va prohibir l'ampliació de les partides. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
5.-  
 

S'aprova per unanimitat 

 
6.- El Sr. Jo comenta que s'ha de portar a ple aquest punt ja que en algunes partides 

no es va calcular bé l'iva. 
 

El Sr. Bosch pregunta que com és que es redueix de 4300 euros una assegurança i 
de 18.872 la partida de despeses de les serveis generals. 
 
El sr. Reñé comenta que últimament hi ha molts errors d'aquest tipus i que la 
responsabilitat la tenen finalment els de dalt. 
 
El Sr. Alcalde comenta que sempre s'han de rectificar errors i que com que 
últimament hi ha tants canvis legislatius, és un garbuix. Intentaran que d'ara en 
endavant no sigui així. En referència a la pòlissa d'assegurances, s'ha renegociat el 
preu. I en quant a les despeses generals, és una partida que és un calaix de sastre. 
 

S'aprova per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU)  i 3 en contra (La PAC) 

 
7.-El Sr. Serra presenta el punt i comenta que s'està arribant al final d'un procés que ja 

fa molt anys que dura. Comenta que tots els informes són favorables. 
 

El Sr. Valls diu que és important que s'hagi trobat una solució. 
 
El Sr. Reñé diu que si no hi ha oposició dels veïns, hi estaran d'acord. 
 



 
 

 

 

S'aprova per unanimitat 

 
 

8.-Presenta el punt la Sra. Garrido que comenta que en el decret d'estabilitat 
pressupostària està marcat la creació d'aquest registre. 

 

S'aprova per unanimitat 

 
9.- Llegeix la moció el Sr. Reñé. 
 

El Sr. Bosch cometa que hi votaran a favor encara que entenen que una cosa és un 
ple ordinari i una altra és un d'urgent i demana l'esforç d'intentar preveure els plens 
amb més temps. 
 
El Sr. Sagristà comenta que aprovar aquesta moció els lligaria de peus i mans i que 
votaran que No per responsabilitat, encara que entén la moció. Fa esment al que va 
dir el Sr. Valls al darrer ple en el que va dir que l'impugnaria. 
 
El Sr. Reñé agraeix al sr. Sagristà que entengui la moció i comenta que quan hi ha 
un ple extraordinari es pregunta al govern quan els hi va bé, però no a la oposició. 
 
El sr. Valls, per al·lusions, diu que si no s'argumenta de manera adequada la 
urgència o el caràcter extraordinari si que l'impugnarà. 
 
El Sr. Bosch comenta que molts dels problemes que es plantegen a la taula de 
plens es podrien solucionar amb una trucada telefònica. 
 
El Sr. Sagristà diu que la voluntat del govern és fer-los a les 19h però que per 
responsabilitat no poden votar a favor. 
 

Es desestima la moció per 8 vots (PSC i PP) en contra i 5 a favor (CIU i La PAC). 

 
10.-Llegeix la Moció la Sra. Judith Coll. 
 

El Sr. Valls comenta que tot el que sigui fomentar el diàleg entre els veïns i estalviar 
anar a la justícia hi estan d'acord. A més, comenta que això és un mandat que ja ve 
en un reglament i hi ha el deure de desenvolupar-lo. 
 
El Sr. Sagristà comenta que hi votaran en contra ja que crear aquest servei costarà 
diners ja que requereix personal especialitzat. A més, ja s'està fent i no cal crear el 
servei. Diu que els regidors i els jutge de pau ja fan de mediadors. 
 



 
 

 

 

La Sra. Judith Coll comenta que si s'està fent, en més motiu cal protocolaritzar-ho i 
que la despesa que això pot suposar pot ser mínima o fins i tot res si es fa des del 
servei de la Diputació. Comenta que hi ha editada per part de la diputació una guia 
de com posar en funcionament aquest servei. 
 
El Sr. Valls diu que tanmateix està contemplat a l'ordenança cívica i que no cal que 
sigui una gran despesa. 
 
El sr. Serra diu que dues persones no es posen d'acord si una no vol. Diu que ell ja 
fa aquesta feina. 
 
El Sr. sagristà diu que la figura del mediador és important i no ho pot fer qualsevol. 
Però que ells actuen de mediadors en determinades ocasions. 
 
El Sr. Alcalde diu que quan l'ajuntament ha tingut necessitat, ha demanat el suport a 
la diputació. 
 
 

Es desestima la moció per 8 vots (PSC i PP) en contra i 5 a favor (CIU i La PAC). 

 
11- Precs i preguntes. 
 

Sr. Corbalan del PP diu que li ha arribat a les seves mans una notificació que ha fet 
l'ajuntament a l'empresa COVEAL per tal que tregui els rètols que té aquesta 
empresa penjats i per tant que també s'ha de fer amb altres empreses. 
 
El Sr. Jo li contesta que ells únicament fan complir les normatives. 
 
 
El Sr. Bosch fa diverses preguntes i comentaris 
 

a. Referent el que acabava de dir el Sr. Corbalan, comenta que si hi ha alguna 
cosa que està mal feta, s'ha de fer complir les normatives. 
Afegeix que no havia vist mai que un regidor defenses els interessos d'un 
particular. 

 
b. Demana explicació sobre els 1857 euros mensuals que es paga a l'escola de 

natura . 
 

El sr. Jo contesta que aquest import és la tècnica de mediambient. 
 

c. Fa referència a les afirmacions del Sr. Sagristà sobre el tema de la mediació 
dient que no entén que diguin que ells fan mediació i que després afirmin que 
per fer la mediació cal personal especialitzat. 



 
 

 

 

 
El sr. Sagristà contesta que voldrien crear un servei de mediació però que és 
costos. 
 

d. Demana explicacions sobre la Psicòloga del club de feina. 
 

La sra. Rucabadó contesta que és la persona que assessora als usuaris a fer 
currículums i a preparar entrevistes i que no fa inserció laboral. 
 

e. Demana explicacions sobre les reunions que es van fer al departament 
d'ensenyament amb el Sr. Vicenç Garcia. 

 
El Sr. Alcalde comenta que han fet diverses reunions i que estan molt 
satisfets ja que es van aconseguir obrir un P3 a l'escola encarnació Fonoll. 
El Sr. Serra afegeix que el grup de CIU podria ajudar intercedint perquè el 
departament arregli les goteres. 

 
El Sr. Reñé fa diversos comentaris i preguntes 
 

f. Quins criteris es fan servir per què a vegades ens donin còpia i a vegades no 
dels documents que sol·licitem? 

 
El Sr. Jo contesta que no tenen un criteri. 
 

g. Quin posicionament té el govern sobre l'avantprojecte de llei de la reforma de 
les administracions públiques. 

 
Diu que és un avantprojecte que encara no coneixen però que evidentment la 
compliran. 
 

h. Hem vist el Decret 0246/2013 creació d'una comissió d'estudi en relació a 
l'avantprojecte de modificació de l'ordenança d'establiments comercials. Per 
què es vol modificar l'ordenança? 

 
 

i. Prec perquè ens incloguin a les comissions d'estudi. 

El Sr. Jo diu que és una comissió de tècnics en el que ell tampoc hi és. 

 

j. Vàrem detectar una entrada al registre de Lidia Tunica en la que denunciava 
greus irregularitats a la protectora d'animals. Què s'ha fet al respecte? 

 
El Sr. Jo contesta que és una entitat privada i que no s'hi poden posar. 



 
 

 

 

El Sr. Serra afegeix que hi faran una inspecció. 
 
El Sr. Reñé comenta que si que és una entitat priva, però que estan fent un 
servei públic. 
 

k. En quant a la farmaciola de Canyamars , per què s'ha hagut de llogar un 
local? No hi havia cap local públic disponible? de qui és propietat? 

 
La Sra. Garrido comenta que no hi havia cap local que es pugués utilitzar i 
que la propietària és la Sra. Assumpció Bruguera. 

 
El Sr. Galiano fa diversos comentaris i preguntes 

 

l. En quina situació es troba el conflicte amb l'associació de veïns. 
 

El Sr. Alcalde es sorprèn que el sr. Galiano li faci aquesta pregunta ja que 
estava a les reunions. 
El Sr. Galiano diu que vol que consti en l'acte del Ple. 
La Sra. Garrido diu que des del seu punt de vista han quedat com amics, que 
s'ha negociat la utilització d'una part del local del centre cívic de Can 
Massuet. 
 

m. Què ha passat amb la senyera de Can Massuet . 
 

El sr. Corbalan diu que es va trencar una part i que l'han desmuntat per 
reparar-la. 
 

n. Pregunta sobre la sentència de la borsa de treball. 
 

La Sra. Garrido diu que la sentència li dóna dret a una indemnització però 
que la mateixa demandant ha recorregut la sentència. 
 

o. Analítiques de Can canyamars: Havent consultat al departament de salut, han 
de demanar les analítiques. 

 
La Sra. Garrido diu que l'aigua de Can canyamars és bona. 
 
El Sr. Galiano diu que és obligació de l'empresa fer les analítiques, però que 
és l'Ajuntament qui ha de vetllar pels ciutadans. Sol·licita que es demanin 
aquestes analítiques. 

 
La Sra. Coll fa diversos comentaris i preguntes 

 



 
 

 

 

p. Pregunta sobre la preinscripció i grups p3. En quina fase està la fusió de 
centres? 

 
El sr. sagristà diu que hi ha hagut 27 preinscripcions al Pi i 19 al Fonoll i que 
s'obriran les 3 línies de P3. 
La Sra. Coll pregunta si n'estan segurs ja que les informacions que ells tenen 
no són aquestes. 
El Sr. Jo s'enfada molt i comenta que tots els problemes de les escoles van 
començar quan La PAC va agafar la direcció de l'escola del Pi i l'Ampa. 
El Sr. Sagristà diu que ells defensen l’escola pública i que el departament va 
dir que hi hauria 3 grups. 
 

q. Funcionament de la pantalla de leds. 
 

Contesten que està espatllada 
 

r. Després de l'Aprovació del ROM quan es faran les convocatòries de plens de 
forma electrònic. 

 
La sra. Secretaria diu que ja tenen previst posar-ho en funcionament per la 
propera convocatòria. 
 

s. Resposta a la nostra petició feta per instància el 12 de març de 2013 (Núm. 
reg. 1588) assistència al consell escolar municipal. 

 
El sr. sagristà diu que la convocaran al proper consell escolar municipal. 
 

 
 

 

Es tanca el ple a les 21,00h. 

 
 
 
 


