
 

 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  

26 DE SETEMBRE DE 2013 

 

ORDRE DEL DIA: 
 

 
1. Aprovació del compte general del pressupost econòmic de l’exercici 2012 
2. 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.  

Comenta que es porten a ple els comptes generals del 2012 i que era necessari fer-
ho abans del 30 de setembre. 
 
- Sr. Valls de CIU. Avança l’abstenció del seu grup dient que ja han argumentat 

les seves discrepàncies dels comptes en anterioritat. De tota manera pregunta 
per dos qüestions puntuals: 

o Els ingressos per multes de 73.560 euros dels que estan pendents 50.321 
o Despeses de 23.000 per funcionament per la gent gran. 

- Sr. Reñé de La PAC. Anuncia el vot en contra del seu grup ja que, com ja hevien 
dir a la comissió general de comptes, no hi ha reflectides partides importants 
com els ingressos per les festes majors i per tant els comptes no son del tot 
correctes. 

 



 

 

 

 

S'aprova per 8 vots (PSC i PP) a favor  2 abstencions (CIU) i 3 en contra (La PAC) 
 
 
 

3. Precs i preguntes 
 

 
Sr. Vall de CIU 
 

- Respecte els aiguats del passat 10 de setembre, comenten que ells ja havien 
advertit que a la riera hi baixaven aigües negres. Diu que caldria pal·liar les 
conseqüències dels aiguats de cara el futur. 

 
El Sr. Jo contesta que va ser un fenomen excepcional ja que en els últims 50 
anys ha passat 3 vegades. 
El problema no és que el clavegueram no engoleixi l’aigua sinó que baixava 
massa aigua.  
Sobre les aigües brutes comenta que Sorea ha de fer una neteja cada 2 o 3 
mesos ja i que per arreglar el problema, s’ha de fer una gran obra amb la que 
s’ha de tallar la carretera. 

 
Sr. Bosch de CIU 
 

- Comenta que (també respecte els aiguats) seria important que es prenguessin 
mesures en quant a la passera. 

 
El Sr. Jo contesta que de fet la passera ja es va construir per tal que hi pogués 
passar l’aigua per sobre. 
 

- Pregunta per que el vehicle tot terreny de la policia no té la ITV passada. 
 
La Sra. Garrido comenta que aquest vehicle es donarà de baixa aquest any. 
 
El Sr. Bosch demana que s’obri un expedient sancionador  
 

- Pregunta si l’anunci del concert de Beatles, d ela festa major,  sota el títol 
d’havaneres era correcte. 
 
La Sra. Garrido diu que va ser un error. 
 

- Respecte els comptes anuals, pregunta si s’està traient rendiment de la 
motocicleta de la policia ja que ha vist una factura per posar-la en marxa de 95 
euros. 
 



 

 

 

 

El Sr. Jo diu que la motocicleta s’utilitza, depèn dels agents que tenim,  i que de 
fet li sembla molt pocs diners una factura de 95 eu. 
 

- Pregunta quina activitat es fa a l’espai dona ja que té un cost mensual de 850 
euros  i l’atenció al públic és de només 36 hores setmanals. A més l’associació 
dones Shakti que fan el servei reben una subvenció de 2400 euros anuals. 

 
Sr. Jo comenta que una cosa és un conveni per portar a terme un servei 
municipal i l’altre és una subvenció per les seves activitats. 
 
El Sr. Bosch comenta que creu que és una mica car. 
 
El Sr. Jo contesta que pel contrari, li sembla econòmic  
 

- Pregunta als senyors del PP sobre el seu posicionament respecte als permisos 
d’obres a Can Canyamars i sobre el gir cap a la gasolinera de Dosrius,  ara que 
son el govern tenint en compte el que deien al Full municipal de juny de 2011. 

 
El Sr. Corbalan contesta que el que ells van posar al programa el que ells ferien 
en cas que tinguessin majoria absoluta.  
Comenta que ja van demanar a la Diputació la rotonda per la benzinera. 
  

- Fa un repàs del programa electoral del PSC i demana una valoració del 
percentatge del programa realitzat. 
 
El Sr. Jo diu que estan molt contents i que tenen un 85% de fet. 
 

Sr. Reñé de La PAC 
 

- Comenta que no se’ls convida als actes organitzats per l’ajuntament i demana 
que se’ls tingui en compte ja que també formen part de l’ajuntament. 
 
La Sra. Garrido pregunta a quins actes es refereixen . 
 
El Sr. Jo demana a les diverses regidories que ho tinguin en compte i que se’ls 
convidi. 
 

- Pregunta amb quins criteris deixen fer actes a la sala de plens ja que se’ls ha 
negat la possibilitat de fer una conferència quan hi ha hagut actes d’altres 
entitats de municipi que s’han fet aquí  com la presentació del banc de temps o 
la conferència de Omnium cultural. 
 



 

 

 

 

La Sra. Garrido comenta que només es fan actes que organitza l’ajuntament o 
que hi col·labora. La conferència del banc de temps es va fer aquí ja que la sala 
on s’havia de fer per error no s’havia comunicat que estava ocupada. 

 
- Hem rebut moltes queixes de veïns que no es contesten les instàncies. 

Demanen que es contestin totes les instàncies ens els terminis establerts per la 
llei. 
 
El Sr. Jo diu que ells sempre contesten les instàncies i que a vegades es triga 
més ja que són temes complicats que s’han de comentar amb diversos 
departaments. 
 

- Recorda que en un ple es va quedar que se’ls convidaria a fer una reunió per 
parlar de pressupostos. 
 
El Sr. Jo comenta que van més tard del que voldrien en tema de pressupostos ja 
que va sortir una ordre de hisenda que s’havia de  fer un pla comptable del 2008 
al 2013 i projectar-ho fins el 2016. És possible que no es pugui portar a ple a 
l’octubre. 

 
Sr. Galiano de La PAC 
 

- Informe companyia bus en relació als badens i reclamació del sr. José Antonio 
Simal. 
 
No es pot culpar únicament als badens del incendi de l’autobús. 
 
El sr. Galiano comenta que l’empresa simplement es cobreix les espatlles, però 
que s’han de retirar aquests badens que estan fora de normativa. A més, hi ha 
algun veï que està retirant-los pel seu compte i deixen els claus amb les 
conseqüències que pot comportar pels cotxes. 
 
El Sr. Jo comenta que no li agrada que siguin que l’ajuntament és lent. 
 

- Comenten que el full informatiu sovint acaben menjats pels gosses ja que la 
brigada els llença als patis enlloc de deixar-los a les bústies. 
 
El Sr. Jo contesta que recordarà que els deixin a les bústies. 
 

- Referent a la nostra demanda del cens de parasdistes del mercat municipal 
demanada via instància el passat 16 de setembre i del que no se’ns facilita la 
informació i se’ns remet al departament d’uranisme. Per què? 
 



 

 

 

 

El Sr. Jo contesta que la documentació està a l’abast dels regidors i que no 
tenen un document de cens fet. 
 

- El despatx que utilitzem com a regidors de la PAC a can massuet no funciona el 
telèfon- arregleu-lo 
 
Contesten que ho miraran. 

 
 
Sra. Coll de La PAC 

 
- Quant comencen les obres del camp de futbol? 

 
Comenten que avui mateix s’ha signat i que començaran la següent setmana. 

- Respecte al clavegaram comenta que en el carrer Sant Llop hi va haver diversos 
baixos i comerços que es van inundar degut a que el clavegueram no engolia 
tota l’aigua. 

 
Reiteren que va ser un fet excepcional i que no és una cosa que passi mai. 
 

- Pregunta quines actuacions s’han fet al nucli de Dosrius arrel del pla director de 
sanejament realitzat per la diputació de Barcelona l’any 2009? 
 
Ho miraran i ens contestaran. 

 
- En quina situació està la fusió de centres educatius de Dosrius. 

 
El Sr. sagristà contesta que no entén per que fem aquesta pregunta ja que 
sembla que nosaltres anem sempre una mica pel davant en quant a informació. 
Des del darrer ple no hi ha hagut cap reunió. 
 

- Escola bressol, quina matriculació hi ha hagut i per tant quants grups han 
quedat. 

 
La matriculació ha estat similar a la del curs passat. Amb 2 o 3 nens més. Han 
quedat 4 grups. 
 

- Can Canyamars . En quina situació està el projecte de reparcel·lació? Hi ha 
hagut al·legacions? 
 
El regidor d’urbanisme comenta que hi ha hagut algunes al·legacions i que ara 
han de seguir el seu curs. 
 



 

 

 

 

- Respecta a la Masia de Can Pona Rius. Hi ha hagut alguna resposta per part del 
Sr. Estevedelordal? Com es procedirà a partir d’ara? 

 
El regidor d’urbanisme comenta que no hi ha hagut cap resposta i que ara han 
de veure com procedir. 
 
 
 

Previ a tancar el ple, es determina que el proper ple ordinari es farà el 30 d’octubre enlloc 
del 31 com estava previst, ja que és el dia de la castanyada. 
 
Es tanca el ple a les 20:50 
 
 
 
 
 
 

 


