
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  

28 DE FEBRER DE 2013 
 

ORDRE DEL DIA: 

 
 

1- Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 20/12/12 (núm. 11/2012) i de la sessió 
extraordinària de data 24/01/2013 (Núm. 01/2013) 

2- Despatx Oficial 
3- Aprovació inicial de la modificació del reglament d'Organització i funcionament del Registre 

Municipal de Convivència Estable de Parella. 
4- Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança Fiscal  Núm. 7 i Núm. 10 reguladores de Taxes 

Municipals. 
5- Modificació de la composició de la Comissió Informativa. 
6- Aprovació inicial de la Modificació de la Ordenança Municipal de Recollida de residus al 

Municipi de Dosrius. 
7- Aprovació inicial del reglament regulador de l'ús de la Pantalla de LEDS. 
8- Aprovació inicial de la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament 

urbanístic, del polígon c/Passatge Sant Llop. 
9- Moció presentada pel grup municipal de La PAC per demanar la creació d'un reglament de 

funcionament del consell escolar Municipal. 

10- Precs i preguntes. 
 

 
 

ASSISTENTS AL PLE 

 
Sr. Josep Jo (PSC)- Alcalde 
Sr. Josep ma Sagristà (PSC)- 1r Tinent Alcalde 
Sr. Salvadror 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. 
 

La Sra. Judith Coll de La Pac fa una esmena a l'acte del ple del passat 20 de 
desembre. En el punt 4, en la intervenció del Sr. Reñé no queda prou reflectit el seu 
sentit ja que sembla que La PAC tingui la obligació de presentar propostes. A més, 
el govern es va comprometre, en la mesura de que poguessin, a traslladar-nos el 
pressupost previ a portar-lo a ple. 
Sense res més,  
 

S'aprova l'acte per unanimitat 

 
En referència a l'acte del dia 24 de gener també es demana una petita rectificació 
en el punt 4, però aquesta no es creu convenient ja que s'hauria d’introduir també 
altres qüestions. 
El Sr. Alcalde comenta que si algú vol que es transcrigui literalment la seva 
intervenció caldrà enviar-la per escrit. 
Es retira la proposta de rectificació i,  
 

S'aprova l'acte 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 13 de desembre de 2012, núm. 23/2012 

 Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012, núm. 24/2012 

 Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2013, núm. 01/2013 

 Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2013, núm. 02/2013 
 

DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 

 Des del núm. 1218/2012, de data 22 d’octubre de 2012, fins al núm. 142/2013, de 
data 22 de febrer de 2013 

 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA EXPRÉS 
 
 Decret de l’Alcaldia núm. 58/2013 



 
 

 

 

 Decret de l’Alcaldia núm. 59/2013 
 Decret de l’Alcaldia núm. 60/2013 

 
 
El Sr. Reñé demana aclariment sobre un punt de la junta de govern del 13 de 
desembre. Es tracta del contenciós amb Sapporo Construmat. 
 
La Sra. Secretària contesta que es tracta d'un contenciós que va posar aquesta 
empresa en referència a les taxes de contracció de la zona de Can Sant Pare. 
 

3- Exposa el punt la Sra. Garrido i comenta que es tracta d'una adaptació del 
reglament a la derogació que hi va haver. Es basa en tres punts: 

 Podran inscriure's al registre estables de parella, els menors d'edat 
emancipats. 

 No es fa cap distinció entre parelles del mateix sexe. 

 Es podran inscriure al registre les parelles separades legalment. 
 

El Sr. Bosch pregunta al Sr. Corbalan què opina d'aquests canvis sobretot en relació 
al tema de les persones del mateix sexe. 
El Sr. Corbalan contesta que aquests canvis estan fets per adaptar-ho a la llei i dins 
la normativa i no té res a veure que ell sigui del PP. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
 

4- El Sr. Jo comenta que es fan dos canvis: 
En primer lloc es crea una taxa de 25 euros per tal de poder inscriure’s al registre 
estable de parelles. 
I també es fa un canvi a la ordenança núm. 10, ja que hi havia un error de 
transcripció i ara es corregeix. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
5- El Sr. Jo presenta el punt en el que es modifica la composició de la comissió 

informativa incloent un membre del PSC que fins ara no n'hi havia. 
Així doncs la comissió informativa està formada per: 

 
Sr. Josep Jo o a qui delegui com a Alcalde president 
Sr. Antoni Martinez Rives o qui delegui del PSC 
Sr. Jordi Reñé o qui delegui de la PAC 
Sr. Antoni Valls o qui delegui de CIU 
Sr. Salvador Corbalan o qui delegui del PP 
 



 
 

 

 

El Sr. Bosch comenta que no aprovaran aquest punt ja que consideren que és una 
manera de que el Sr. Martínez cobri més diners. Proposa que se suprimeixin les 
contraprestacions econòmiques per assistir a la comissió informativa. 
 
El Sr. Reñé se suma a la proposta i comenta que com que està dins la llei, no hi 
tenen res a dir. 
 
El Sr. Sagristà contesta que hi ha molts municipis governats per CIU en el que es fa 
així i que és una manera que l'alcalde no personifiqui l'ajuntament. En quant a les 
contraprestacions econòmiques diu que se n’hauria de parlar. 
 
El Sr. Bosch diu que no sap si tanmateix en municipis on governa CIU es fa així, i si 
és el cas, que es fa mal fet. 
 
El Sr. Reñé diu que és una manera que l'Alcalde representi a l'ajuntament i el 
regidor del PSC al partit i que s'hauria de desvincular l'acció de govern al 
partidisme. 
 

 

S'aprova per 11 vots a favor (PSC, La PAC i PP) i 2 abstencions CIU 

 
6- Presenta el punt el Sr. Sagristà dient que el que es fa és treure de l'ordenança els 

big bags de recollida de brossa verda ja que ja no es fa aquest servei. 
 

El Sr. Valls comenta que hi votaran a favor però comenta que estaria bé que la 
comissió d'estudi d'aquesta ordenança hi poguessin participar tots els grups 
municipals. 
 
El Sr. Reñé se suma a la proposta ja que aquest és un tema que cada vegada serà 
més important. 
 
El Sr. Sagristà comenta que aquesta comissió es va formar per fer aquesta 
modificació. 
 
El Sr. Valls comenta que en un futur s'hauria de fer més ample. 
 
El Sr. Reñé diu que quan més participació hi hagi millor. 
 
 

S'aprova per unanimitat 

 
 
 



 
 

 

 

 
7- La Sra. Garrido explica que és un reglament que s'ha fet per tal que les entitats 

puguin promocionar els seus actes. 
 

El Sr. Valls pregunta si els partits polítics també s'hi podran acollir en els seus actes 
culturals. 
 
El Sr. Reñé afegeix que a més de les entitats, el reglament contempla també les 
activitats del propi ajuntament i que els grups municipals som part de l'ajuntament. 

 
El Sr. Serra comenta que no es pot estar canviant el rètol cada 5 minuts. 
 
El Sr. Valls comenta que La PAC reuneix tots els requisits per poder-s’hi anunciar i 
que per tant això seria un greuge comparatiu pels altres. 
 
La Sra. Garrido comenta que si ha de ser un problema, es canviarà el reglament. 
 
 

S'aprova per unanimitat 

 
 

8- El Sr. Serra presenta el punt i cometa que és un tema que ha costat molt arribar a 
un acord ja que hi havia un contenciós. 

 
El Sr. Valls comenta que celebren que s'hagi arribat a un acord amb les parts i 
sobretot tenint en compte la proximitat de la riera. 
 
El Sr. Reñé pregunta si hi ha ple acord amb els propietaris i perquè no hi ha hagut el 
mateix tracte amb altres parts del municipi que afecten la riera. 
 
El Sr. Sagristà diu que vol manifestar la seva satisfacció per haver arribat a una 
entesa, tant amb els propietaris com amb urbanisme i l'ACA. 
 
El Sr. Serra contesta que si que hi ha un acord total i en relació a l'Aca, diu que 
l'ACA no sempre fa servei el mateix metro i que ell tampoc hi entén. 
 

S'aprova per unanimitat 

 
 

9- La Sra. Judith Coll exposar els motius d'haver presentat la moció i comenta els 
acords a prendre. 
El Sr. Sagristà comenta que el consell escolar ja funciona perfectament i que dubte 
que el reglament serveixi per a què funcioni millor. Aquest és un moment important 



 
 

 

 

per a l’educació al municipi ja que hi està havent canvis en el mapa escolar. Per un 
altre cantó sembla que hi haurà una fusió entre els centres de primària i a més 
tenim un projecte de millora i acompanyament escolar i un projecte de dinamització 
de les Ampes. 
 
La Sra. Judith Coll comenta que precisament en moments com aquest és quan més 
cal fer un reglament perquè el consell funcioni amb totes les seves atribucions. 
 
El Sr. Sagristà demana que retirin la moció i que ja es farà més endavant. 
 
La Sra. Judith Coll comenta que retiraran la moció si tenen un compromís per part 
del regidor de plantejar la necessitat de fer un reglament al mateix consell escolar. 
 
El Sr. Sagristà s'hi compromet  
 

Es retira la moció 

 
10-  Precs i preguntes 

 
Sr. Valls 
 

 Fa dos precs demanant informació sobre els procediments administratius 
oberts amb Estevedelordal i amb Saporo construmat 

 
En quant a Estevedelordal es tracta d'una multa coercitiva i el tema de 
Saporo, ho miraran ja que ara no ho tenen present. 
 

 Demana aclariment sobre les baixes que hi ha hagut al mercat municipal. 
Demana quantes n'hi ha hagut aquest any i si s'estan fent accions de 
promoció 
 
La Sra. Regidora comenta que exactament no sap quantes parades s'han 
donat de baixa. Comenta que és un format en decadència, però que van fent 
coses per fer promoció. 
 
La Sra. Coll comenta que si tanmateix el format està en decadència, potser 
s'hauria de canviar el format. 
 
La Sra. Rucabadó comenta que no és el de Dosrius que està en decadència, 
si no que ho estan tots. De fet el del Cros està a punt de tancar. 
Les coses que s'estan fent és per intentar donar la volta a la situació. 

 
 
 



 
 

 

 

Sr. Bosch 
 

 Comenta que en quant al tema de les actes dels plens es pot buscar la 
manera d'enregistrar-los i ell podria portar un pressupost per fer les 
transcripcions. 

 
El Sr. Alcalde comenta que s'ha d'intentar que les actes siguin reduïdes i que 
si algú li interessa que conti la seva intervenció, l'ha de fer constar per escrit. 
 
El Sr. Bosch comenta que el nou ROM recull la possibilitat d'enregistrar els 
plens. 
 

 Fa una reflexió sobre la moció presentada per La PAC. Comenta que hem 
estat capaços d'aprovar un reglament de la pantalla de leds, però que no 
podem aprovar una moció per fer un reglament pel consell escolar. 

 
El Sr. Alcalde diu que ara hi ha moltes coses implicades i que ara s'han de 
centrar en el que toca. 
 

 Pregunta que si hi ha algun criteri per publicar a la pantalla de leds els 
resultats electorals ja que es publiquen els de l'ajuntament i el de les 
eleccions generals, però no es publica els de la generalitat. 

 
El Sr. Alcalde comenta que les eleccions municipals s'han publicat sempre i 
que les altres no ho recorda. 
 

 Comenta que quan es va constituir l'ajuntament, el Sr. Alcalde va comentar 
que la regidoria de casals era molt important. Pregunta qui la portarà ara. 

 
Diu que les delegacions que no té un regidor les té l'alcalde i que l'àrea de 
serveis generals i cultura és molt gran i per això s'ha cregut convenient que el 
nou regidor fos adjunta a aquesta àrea. 
Els Casals es porten des de serveis socials. 
 
 

 
Sr. Reñé 
 

 

 Quines són les delegacions del nou regidor? I les seves Funcions?  
 

Contestat en l'anterior pregunta 
 



 
 

 

 

 Les empreses contractades i/o subcontractades per fer obres municipals, es 
controla si tenen fets els cursets de riscos laborals de 40hores i els sous i la 
SS correctes? I quin tipus de control es porta? 

 
La Sra. Secretaria comenta que hi ha uns procediments pels que les 
empreses han de presentar certificats . Si són obres menors, no s'han de 
presentar ja que la llei no ho requereix. 
 
El Sr. Alcalde comenta que l'Ajuntament vetlla perquè l'empresa adjudicatària 
sigui correcte, però que no pot fer res amb la subcontractada.  

 
 
Sr. Galiano 
 

 Ja tenen les anàlisis de l'aigua de boca de Canyamars? 
 
La Sra. Garrido comenta que precisament avui han passat per junta de 
govern. 
 
El Sr. Galiano en demana una còpia. 
 
Finalment diuen que ho ha de demanar novament per instància. 
 

 Quins criteris es fan servir per situar la policia local en diversos llocs del 
municipi? 

 
El Sr. Alcalde comenta que sempre s'han fet controls de la mateixa manera i 
que no s'ha canviat. 
 
El Sr. Galiano comenta que no serveixen de res ja que al cotxe només hi ha 
una persona i no porta pistola. Comenta que la policia no té mitjans per fer la 
seva feina. 
 
El Sr. Alcalde comenta que no hi ha mai prous efectius i que tanmateix porten 
pistoles elèctriques. 
 

 Vàrem sol·licitar, via instància,  la situació en que es trobaven els 
abocaments que hi havia a la riera a l'alçada del carrer cinc pous de Can 
Massuet i ens van contestar que ja estava solucionat, però segueix sortint 
aigües residuals. 

 
El Sr. Serra comenta que és veritat que es va notificar que ja s'havia arreglat 
ja que el problema principal es va reparar. Però han detectat que hi ha algú 



 
 

 

 

que ha connectat directament els baixants d'aigües de casa seva amb la 
canonada. Estan treballant per arreglar-ho. 
 
El Sr. Galiano comenta que fa 10 anys que es fan aquests vessaments a la 
riera ja que aquestes canonades que comenta el Sr. Serra, estan mot 
desgastades i per tant no són noves. A més hi ha el tema dels arbres que 
sobresurten molt cap a la calçada i la parcel·la núm 4 del carrer cinc pous 
que no està vallada, té un tapa rovellada i és un perill.  
 
El Sr. Serra comenta que la tapa en qüestió hi ha estat sempre i que si hi ha 
algun nen que hi salta a sobre no és responsabilitat de l'ajuntament. 
En quant als arbres comenten que creuen que està correcte. 
 
El Sr. Galiano insisteix que els arbres no estan correctament i que hi ha una 
normativa que així ho indica. 
 
El Sr. Alcalde demana al Sr. Galiano que els hi passi la normativa. 
 
 

 Què passa amb les bandes reductores de velocitat que hi ha a Can Massuet , 
ja que ens consta que estan fora de normativa. 

 
El Sr. Alcalde comenta que s'estan retirant poc a poc aquelles bandes 
reductores que no compleixen la normativa. 
 

 
Sra. Coll 
 

 Com és possible que s'hagin sol·licitat subvencions per a l’adequació de la 
pista i plaça de Can Massuet, si no hi ha projecte redactat? 

 
Comenten que no cal fer el projecte ja que amb una memòria n'hi ha prou. 
 

 Que pensen fer al local del teatre i del sindicat, recentment  permutat?  
 

El Sr. Alcalde contesta que han de valorar les reformes a fer per tal de tenir 
una sala d'actes. 
 

 Com ha quedat la concessió per la construcció i la explotació de les tres 
guinguetes?  

 
La Sra. Garrido comenta que han quedat desertes. 
 
La Sra. Coll pregunta que passarà ara. 



 
 

 

 

 
El Sr. Alcalde comenta que ho han d'estudiar i ho valoraran si hi ha alguna 
sol·licitud ja fora de la convocatòria 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Es tanca el ple a les 21,00h. 

 
 
 
 


