
 
 

 

 

 

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

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25/4/13 (Núm, 04/2013) 
2. Despatx Oficial 
3. Imposició de sanció per infracció greu en l'expedient de gossos perillosos 04/2013 
4. Expedient de crèdit extraordinaris 07/2013 
5. Aprovació de Xifra de Població a 01/01/2013 
6. 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 l'acte 
del ple del 25 d'abril  
 

S'aprova 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 LOCAL: 
 

 Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2013, núm. 07/2013 

 Junta de Govern Local de data 25 d’abril de 2013, núm. 08/2013 

  Junta de Govern Local de data 09 de maig de 2013, núm. 09/2013 

  Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2013, núm. 10/2013 

  Junta de Govern Local de data 06 de juny de 2013, núm. 11/2013 
 

DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 

Des del núm. 300/2013, de data 22 d’abril de 2013, fins al núm. 447/2013, de data 
20 de juny de 2013 

  

 
DECRETS DE L’ALCALDIA EXPRÉS 

 
Decret de l’Alcaldia núm. 447/2013 

 
 
El Sr. Reñé pregunta sobre algunes qüestions dels decrets i les juntes 
 

 En relació a la junta de 6 de juny (11/2013) Pregunta sobre l'adjudicació del bé 
immoble de titularitat de FELPMODA  situat a Mataró (c/ Luther King) 

 En relació al decret 0408/2013- Canvi de destinació de la subvencions del 
PUOSC codi 588 i 589 de 2012 import de 151.490,59 arranjament torre de les 
aigües (21.919,80) i rehabilitació torre de les aigües (129.570,79) 

 

El Sr. Alcalde contesta que el canvi de destí de la subvencions esmentades anirà 
destinat a la gespa del camp de futbol. 
 
En quant al local de Mataró comenta que es tracte d'un deute que aquesta empresa, 
abans ubicada a Dosrius, té amb l'ajuntament. Se li va embargar el local i es va 
portar a subhasta que va quedar deserta. Ara es pot fer una adjudicació directe. 
Serà un patrimoni de l'Ajuntament. 
 

3. Presenta el punt la Sra. Garrido que comenta que s'imposa una multa a una veïna 
que ha incomplert l'ordenança de civisme per deixar solt un gos. Se l’havia avisat en 
diverses ocasions. La normativa obliga a passar-ho per ple. 

 

S'aprova per unanimitat 

 
4. Explica el Punt el sr. Jo que comenta que és un tema que s'ha d'anar fent diverses 

vegades. 



 
 

 

 

 
Partida a Minorar- 20.464 € del romanent afectat per inversions 
 
Partides creades: 
 

 Adquisició de contenidors de brossa- 4.516 € 

 Estintolament de la torre de les aigues- 8.632 € 

 Condicionament farmacioles – 4.496 € 

 Arranjament de voreres – 2.820 € 
 

El Sr. Valls anuncia la seva abstenció. Comenta que sempre han estat en contra del 
projecte de la torre de les aigües tot i que ara es farà una millora, encara amenaça 
ruïna. 
 
El Sr. Reñé comenta que entén que a vegades hi ha urgències, però que aquestes 
qüestions s'han d'intentar preveure. Anuncia l'abstenció del grup de La PAC. 
 
El Sr. Jo comenta que es poden fer previsions però que la llei d'estabilitat 
pressupostària obligaria a fer un ple de sanejament, tot i tenir els diners. Per tant 
s'ha de fer de mica en mica. 
 

S'aprova per 8 vots a favor i 5 abstencions 

 
5. El Sr. Jo comenta que a 1 de gener de 2013 la xifra oficial de població és de 5185 

persones. 9 persones més que l'any passat. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
6. Precs i preguntes 

 
 

Sr. Valls de CIU 
 

1- Referent al mercat Municipal han observat algunes baixes de parades. Comenta 
que caldria que el govern municipal demanés un informe per tal de dinamitzar el 
mercat municipal. Aquest informe es podria demanar al consell comarcal o a la 
Diputació. 
Contesta la Sra. Rucabador que diu que l'any passat hi va haver 12 baixes i 10 
altes. Estan treballant amb l'associació de marxants buscant noves parades que no 
hi siguin. Estudiaran la proposta de fer un estudi. 
El Sr. Jo pregunta si tanmateix no té cost fer aquest tipus d'estudi 
El Sr. Valls contesta que el Consell Comarcal fa assessorament als municipis. 
 



 
 

 

 

2- Pregunta sobre les notificacions que han rebut alguns veïns de can canyamars 
sobre el projecte de reparcel·lació. 
El Sr. Serra contesta que ara han d'esperar a veure si els veïns diuen coses al 
respecte de les notificacions i per tant no poden donar un calendari. 
El Sr. Valls reclama que el procés no s'aturi i pregunta si aixecaran les llicències 
d'obres. 
El Sr. serra diu que no es poden aixecar les llicències fins que s’iniciïn les obres. 
Aclareix que hi ha un temps d’1 mes perquè es facin les reclamacions. 
 
 
Sr. Bosch de CIU 
 

3. Després d'escoltar el que s'ha comentat respecte als pisos de La Bomba, voldria 
preguntar al Sr. Serra si farà alguna cosa en quant als pisos de protecció oficial. 

4. El Sr. Serra diu que sempre defensarà la protecció oficial però que en aquest cas hi 
ha un conveni. 
 
Sr. Reñé de La PAC 

 

4. Pregunta sobre la reclamació per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès en 

relació a la Urbanització Sant Carles. 

El Sr. Jo explica que es va fer un conveni amb l'ajuntament de la Roca pel que 

Dosrius cobra els impostos i La Roca dóna els serveis i Dosrius ho compensa 

econòmicament. Fins ara no havien reclamat aquest import. 

S'està preparant una segregació de la part del municipi però és un tema que afecta 

a 3 municipis i 2 comarques. 

El Sr. Reñé comenta que potser no s'haurien d'esperar que ho reclamessin. 

El Sr. Jo diu que per pagar han de tenir una petició. 

 

5. Davant de les obres que se’ns acosten: Torre de les aigües, gespa camp de futbol, 

adequació centre del poble. Quin procés de contractació es portarà a terme? 

Els projectes de la gespa i l'arranjament del centre de Dosrius es farà per un 

procediment negociat. El de la torre de les aigües es farà demanant 3 pressupostos. 

 

6.  En quina situació es troben els pisos de la Bomba que havien de ser de Protecció 

oficial? 

El Sr. Serra aclareix que no són de protecció oficial sinó que és un conveni que té 

l'ajuntament pel qual quan es posin a la venda es farà per un 15% més barat. 

Encara no s'han posat a la venda. 

 



 
 

 

 

7. A la pista de Can Torres, on hi havia la guingueta, està previst de posar-hi bancs? 

Ja que ara la gent seu a la taula de Ping Pong? Es licitarà de nou? 

S'han demanat uns bancs i una xarxa. Ara hi ha una demanda d'una xurreria mòbil. 

 

 

Sr. Galiano de La PAC 

 

8. Pregunta respecte a una carta del Síndic de greuges sobre reclamacions de 

persones que li han cobrat IBI encara que les havien desnonat. 

El Sr. Jo comenta que a la darrera junta de govern s'ha tractat el tema i es farà tot el 

que es pugui dintre de la llei. 

 

9. Tema aigües de Can Canyamars: Hem vist que el Sr. Estevedeordal ha entregat 

unes analítiques de maig de 2013. Què farà ara l'ajuntament ja que encara que 

aquestes analítiques siguin correcte, no estan fetes pels diversos punts que s'han 

de fer. Què pensa fer el govern en quant a les deficiències administratives del 

subministrament de l'aigua de Can Canyamars? 

La Sra. Garrido comenta que les analítiques han donat que l'aigua és bona. Diu que 

l'ajuntament no ha donat cap llicència a l'empresa i per tant és un subministrador a 

precari i per tant l'ajuntament no s'hi pot posar. 

El Sr. Galiano diu que l'ajuntament va donar una llicència d'activitat econòmica i per 

tant ha de vetllar perquè es facin bé les coses. 

 

10. Respecte la senyera de Can Massuet. Al darrer ple ens van dir que s'havia trencat i 

que ja estava reparant-se. On és? 

Contesta el Sr. Corbalan que diu que el màstil ja està reparat i que ja l'haguéssim 

pogut col·locar, però que la brigada ha tingut molta feina i no han pogut. 

 

11. Per què s'ha començat tant tard el procés de la instal·lació de la gespa del camp de 

futbol (projecte, adjudicació, obres), ja que s'iniciaran les obres quan comenci la 

temporada? 

El Sr. Jo pregunta al Sr. Galiano com és possible que faci aquesta pregunta. Diu 

que és un procés complicat i que no es podia fer d'altra manera. 

El Sr. Serra diu que és un projecte de magnitud. 

El Sr. Reñé demana que el Sr. Alcalde tingui la mateixa correcció amb els regidors 

de La Pac que aquests tenen amb ell. 

El Sr. Galiano manifesta que com a regidor coneix perfectament el funcionament 

d'aquests projecte però reclama que es podrien haver començat abans. 



 
 

 

 

El Sr.Jo es disculpa i diu que no es podien fer abans. 

 

12. En el darrer ple vàrem preguntar sobre la diferència econòmica entre la 

indemnització donada i la que sentencia el jutjat en relació a la Sra. Ester Daniel i no 

van contestar. 

La Sra. Garrido comenta que hi ha una diferència d’aproximadament de 21.000 

euros. 

 

13. Un comentari sobre el consell d'entitats. Considerem que l'ajuntament ha de fer un 

consensuador i ajudar a les entitats i no fomentar l'enfrontament entre unes entitats i 

les altres. 

La Sra. Garrido diu que no van entendre res i que no era una recriminació sinó que 

el que volien era demanar a les entitats que tinguessin en compte que els locals són 

de l'ajuntament i que aquestes tenen els seus drets però també els seus deures. 

El Sr. Galiano comenta que no és la primera vegada que utilitzen el consell 

d'entitats per recriminar coses. 

 

Sra. Coll de La PAC 

 

14. .En quina situació es troba la Gossera municipal? Què es pensa fer?. 

La Sra.Garrido comenta que s'ha fet un informe (que encara no està acabat) i que 

revisaran la situació de la gossera i s'adequarà a nivell jurídic. 

La Sra. Coll comenta que ja fa molt temps que es podria haver fet. 

La Sra. Garrido diu que els processos canvien i que ara s'adapten als canvis. 

 

15. La pantalla de Leds, perquè no funciona? Quin cost de reparació té? Què pensen 

fer? 

La Sra. Garrido contesta que s'ha fos i la reparació costa 3 mil i escaig euros i que 

de moment no hi ha diners per reparar-la. 

La Sra. Coll pregunta que pensen fer-ne 

La Sra. Garrido comenta que quan tinguin diners l'arreglaran. 

 

16. Masia de Can Pona-Rius,. Hem vist el requeriment que s'ha fet al sr. Estevedeordal. 

Què es farà a continuació si aquest no fa les actuacions que es requereixen? 

Creiem que aquest tema acabarà als jutjats i el tema s'eternitzarà i la situació de la 

masia estarà igual. 

El Sr. Serra que estan a l'espera que el Sr. Estevedeordal contesti. 



 
 

 

 

La Sra. Coll diu que no és qüestió d'esperar que contestin, és que s'ha fet un 

requeriment a una persona que se sap perfectament que no ho farà i que el tema 

acabarà als jutjats ja que aquesta masia és propietat de l'Ajuntament. 

 

17. A l'espai webs municipals, no hi ha penjat el darrer band (sant Joan) o la darrera 

convocatòria del Ple. Quins criteris es fan servir per penjar-hi les informacions? 

El Sr. Jo comenta que no hi ha cap discriminació . Diu que ara s'han canviat les 

fotocopiadores i que l'informàtic ha tingut molta feina. 

La Sra. Coll diu que la web és la principal eina de comunicació municipal i que s'ha 

de mantenir adequadament. 

 

18. En quina situació està el tema del P3 pel proper curs? Hi ha hagut resposta des del 

departament a la carta enviada des de l'Ajuntament? 

El Sr. Sagristà contesta que no han tingut resposta per part del departament i que la 

última notícia que han tingut és que seran 1 grup al Pi i un a l'Encarnació Fonoll. 

La Sra. Coll diu que esperen doncs la resposta de la consellera. 

 

19. Can Canyamars: hem vist que s'ha aprovat el projecte de reparcel·lació de Can 

Canyamars i s'han començat a enviar notificacions als veïns. Quin procés tindrà ara 

això a partir d'ara? 

(veure resposta a la pregunta 2) 

 

20. S'ha fet una valoració per part de les entitats de les subvencions d'aquest any? Es 

pensa canviar alguna cosa per l'any que bé?  

Contesta la Sra. Garrido i diu que encara no se n’ha fet una valoració per part del 

consell d'entitats. 

 

21. Respecta la resposta que ens varen donar quan vàrem demanar unes còpies de 

documentació: "Informes Sencers consten a l'expedient i els podeu consultar 

sempre que vulgueu, però l'hàbit és que no surtin còpies dels informes de dins de 

l'ajuntament, sinó entraríem en fer administracions públiques a les cases privades i 

això pensem que no és aconsellable.", comentar que no és una qüestió de criteris 

del sr. Alcaldes, sinó que la llei diu ben clar que tenim dret a còpies dels documents. 

Contesta el Sr. Jo diu que van decidir no donar còpies dels informes. 

La Sra. Coll comenta que no és una qüestió que pugui decidir l'alcalde sinó que ho 

marca la llei (article 164.5 del text refós de la llei municipal de règim local). 

El Sr. Jo comenta que els regidors han de tenen uns espais dignes per treballar i 

que la documentació la poden revisar els regidors i no altres persones. 



 
 

 

 

 

Es tanca el Ple a les 20,30h 


