
 
 

 

 

 

ACTE NO OFICIAL DEL PLE ORDINARI DEL  
4 D'ABRIL DE 2013 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

1- Ratificació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat d'incloure el punt a l'ordre del dia. 
2- Resolució, si s'escau, relativa a l'extinció de l'ús sobre domini públic que porta a terme 

l'Associació de Veïns al local núm. 10 de l'avinguda al far i, per tant, de la situació possessòria 
sense títol que ostenta aquesta Associació de Veïns. 

 
 

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 Pérez (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- La Sra. Sílvia Garrido presenta la urgència del punt. Diu que fa un any es va aprovar la 

creació de dues farmacioles i que aquestes, després de la seva adjudicació (4 de 
febrer) per part del departament de Salut, han de ser instal·lades en tres mesos. 

 
El Sr. Valls comenta que aquest punt no mereix la urgència ja que és un tema 
transcendent que s'hauria de parlar prèviament amb els grups polítics i que no afecta 
només a la instal·lació de les farmacioles, sinó a l'ús de l'espai per part de l'Associació 
de veïns.  
 
El Sr. Reñé comenta que no mereix la urgència ja que aquest tema ja fa temps que se 
sap. Tampoc és bo fer el ple a aquestes hores ja que d'aquesta manera és molt difícil 



 
 

 

 

que pugui assistir-hi públic. Diu que no estan d'acord amb la manera de convocar el 
ple. 
 
El Sr. Sagristà comenta que la urgència està marcada per les actuacions prèvies. Hi ha 
uns temps que s'han de complir. Comenta que el ple es pot fer a qualsevol hora. 
 
 

S'aprova la urgència per 8 vots a favor (PSC i PP) i 5 en contra (La PAC i CIU). 

 
 

2- Abans d'entrar al segon punt, el Sr. Alcalde comenta que hi ha una persona a la taula 
que, per llei, no pot debatre ni votar el punt i que es tracta del Sr. Galiano ja que és el 
marit de la presidenta de l'Associació de veïns. 

 
El Sr. Reñé demana a la Sra. Secretària que per tal que consti en acte, llegeixi l'apartat 
corresponent a la llei. 
 
La Sra. Secretària llegeix l'apartat 28 de la llei 30/92 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú  
(http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Jurat%20dExpropiacio%20de%20Catalunya/
Documents/Arxius/Llei30_1992.pdf) 
 
El Sr. Galiano s'absenta, doncs, de la sala de plens. 
 
La Sra. Garrido llegeix i argumenta la proposta d'acord. 
 
El Sr. Valls diu, en primer lloc, que consideren la farmaciola d'interès públic. D'altra 
banda manifesta que estan en contra d'aquest procés sense que s'hagi buscat una 
solució. Ja que l'associació de veïns tenen el dret d'utilitzar un local en les mateixes 
condicions que tenen en la actualitat i que d'aquesta manera se'ls està perjudicant de 
forma innecessària, ja que l'Associació està fent una tasca important pel municipi. 
Creuen que se'ls està perjudicant per la seva proximitat a un grup municipal a 
l'oposició. Entenen, a més que no se'ls pot donar només 10 dies per desallotjar el local. 
Pensen que el govern sap que si l'Associació iniciés un procés judicial, podrien 
paralitzar la instal·lació de la farmaciola. Afirma que aquesta manera de fer fa que la 
ciutadania tingui desafecció amb la política. 
 
El Sr. Reñé llegeix la definició d'Ajuntament (Corporació pública que representa, 
governa i administra els interessos d'un municipi. ) 
Comenta que és una vergonya que s'hagi d'arribar a un extrem així ja que és un tema 
que es podria resoldre negociant. L'associació de veïns porta 17 anys en aquest local i 
s'ha de tenir en compte que van ser precisament ells qui van demanar en primer lloc la 
farmaciola. 
El govern els està oferint espais que no són útils per a l'associació de veïns. 

http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Jurat%20dExpropiacio%20de%20Catalunya/Documents/Arxius/Llei30_1992.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Jurat%20dExpropiacio%20de%20Catalunya/Documents/Arxius/Llei30_1992.pdf


 
 

 

 

Creuen que el govern porta aquest punt al ple simplement perquè així pensen que 
tindran més raó. 
Demana que retirin el punt i que busquin una solució negociada. 
 
El sr. Sagristà anuncia que no retiraran el punt i assenyala la importància que tenen 
totes les entitats.  
Comenta que el local no és de l'associació de veïns sinó que el poden utilitzar totes les 
entitats. 
Diu que s'han fet reunions i que no s'ha arribat a un acord. 
Referent als plens, diu que l'ajuntament actua sempre sota la legalitat i que convocar un 
ple a les 9 del matí és totalment legal. 
 
El Sr. Valls, s'absenta del ple. 
 
El Sr. Serra diu que ell va ser qui va deixar el local al l'Associació de veïns ja que 
formava part de la junta de compensació i que quan es va traspassar a l'Ajuntament es 
va deixar, però no amb exclusivitat. 
 
La Sra. Garrido està molt d'acord ja que creu que és una vergonya que s'hagi de portar 
el tema al ple i que l'Associació de veïns no s'hauria d'haver aixecat de la taula de 
negociació. No hi ha cap entitat que tingui un espai en exclusivitat. L'espai que se'ls ha 
ofert és el despatx de l'entrada del centre cívic de Can Massuet. 
 
 
El Sr. Bosch celebra que parli algú del PP i li comenta al Sr. Serra que va ser el Sr. 
Homs qui va cedir l'any 96 el local a l'Associació de Veïns. 
Comenta que el govern té la llibertat de convocar els plens quan vulguin, però fent-ho 
així intenten desactivar la mobilització veïnal. 
Referent a les paraules de la regidora (Sra. Garrido) comenta que a la llista electoral 
del PSC de les eleccions del 1999, hi anava el que aleshores era el president de veïns 
de Can Massuet.  
Anuncia que votaran en contra, no perquè estiguin en contra de la farmaciola, sinó que 
estan en contra del que estan fent a l'Associació de veïns. 
 
El Sr. Reñé li comenta al sr. Sagristà que el recolzament a les entitats es demostra amb 
els fets i no amb les paraules. 
Diu que a l'acord de ple en el que es van aprovar les farmacioles, es deia que 
s'ubicarien al Núm. 10 de l'avinguda el Far, però no es deia el lloc concret. 
(http://www.dosrius.cat/arxius/infooficial/2012-0223-02.pdf), contràriament al que afirma 
la Sr. Garrido. 
Quan parlen de dignitat del local volen dir que sigui útil per les activitats de l'associació 
que necessita privacitat per poder atendre a les persones afectades per la hipoteca. 
D'altra banda comenta que els qui tenen la obligació d'intentar per tots els mitjans 
d'arribar a un acord, és el govern municipal. 

http://www.dosrius.cat/arxius/infooficial/2012-0223-02.pdf


 
 

 

 

Afirma que els locals que té l'ajuntament no són del govern sinó del municipi. 
Diu que aquesta votació els atorga la legalitat però no la raó. 
 
El Sr. Sagristà diu que tots els locals municipals estan a l'abast de totes les entitats i 
que no són privatius de ningú. 
 
La Sra. Garrido diu que estan intentant buscar la millor solució . 
 
El Sr. Alcalde comenta que des que és alcalde no té constància que una entitat del 
municipi no hagi pogut fer una activitat. 
 

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

 
 
Es tanca el Ple a les 10,30 del matí 


