
ciutadana que el feien realment un ROM 
actual. Així doncs caldrà fer-ne, sens 
dubte, una nova modificació.

Altres qüestions que hem aconseguit són:

•	 Que s'instal·lés un rètol de direcció 
a Dosrius a sota la rotonda de l'au-
topista, ja que no hi havia indicació i 
fàcilment la gent anava cap a Parpers.

•	 Que s'iniciessin converses amb el 
Departament d'Educació per tal de 
conèixer la  situació de la futura esco-
la Encarnació Fonoll, ja que no havien 
tingut cap conversa des del canvi de 
govern de la Generalitat.

•	 Que s'acceleressin les converses 
amb la Diputació de Barcelona per 
tal de traspassar el tram de carretera 
BV5101 que travessa el nucli de 
Dosrius, arran de la moció presentada 
el 21  de desembre de 2011.

•	 Que es comencin a amortitzar els 
pendents de pagament d'impostos 
que mai es recuperaran i pujaven més 
de 1.782.645 euros.

•	 Que s'iniciïn els tràmits per conèixer 
la situació real de la Masia de Can 
Ponarius situada a Can Canyamars que 
amenaça ruïna i que sent propietat de 
l'ajuntament aquest té la obligació de 
mantenir. 

Dos anys a l'ajuntament: fites aconseguides
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INFORMA

Aquesta temporada seguim 
mantenint els tres espais 
d'atenció ciutadana en els 
que us atendrem els dies i 
hores que acordem. 

Podem concertar reunió 
a través del nostre correu 
electrònic: info@lapac.cat 
o bé trucant als telèfons 
dels regidors: 

•	 Jordi Renyé 

        687 811 001

•	 Isidro Galiano

        670 238 060  

•	 Judith Coll

        609 658 766

Espais:

A Dosrius – Ajuntament Vell

A Canyamars – Local sobre 
el consultori mèdic

A Can Massuet - Local de 
l’esplai

 ESPAIS D’ATENCIÓ 
CIUTADANA DE LA PAC

www.lapac.cat

Ara fa dos anys hi va haver les 
eleccions municipals en les que 
vàrem ser la segona força més 
votada i, conseqüentment, và-
rem aconseguir tres regidors. 

•	 Que es regularitzi la situació en que es troba la gestió de la gossera 
municipal.

•	 Que es demanin les analítiques d'aigua de boca que ha de realitzar 
l'empresa subministradora de can Canyamars, ja que fins ara no tenia 
la plena seguretat de la salubritat de l'aigua.

Aquests doncs, són alguns dels temes que hem aconseguit que el govern 
avanci respecte l'immobilisme que ens té acostumats en aquelles qüestions 
que no els convé o els interessa.

Per coherència amb els resultats vàrem 
animar al PSC, com a guanyadors de les 
eleccions, a governar i vàrem oferir fer 
una oposició constructiva. Ara bé, el PSC 
va preferir construir un govern amb un 
aliat que li donés la majoria absoluta al 
Ple. Un aliat, de sentit polític contrari (PP), 
però que li oferia la possibilitat de no 
haver de pactar acords  puntuals.

La constitució del govern PSC-PP amb 
el Sr. Josep Jo al front ha optat, des d'un 
principi,  per ignorar-nos com a oposició 
i desestimar totes les iniciatives que 
presentem, encara que poguessin ser 
positives pel municipi.

Cal dir però, que poc a poc hem aconse-
guit, a base de pressió i de obvietats, 
fer petits avenços en algunes coses. A 
continuació en destaquem algunes:

Potser una de les més importants ha 
estat la modificació	del	ROM (Reglament 
d'Organització Municipal). Aquest és un 
reglament essencial en un ajuntament, ja 
que ha de recollir aquestes especificitats 
de funcionament que no recull la llei. 

Cal dir que el ROM que teníem vigent era 
de l'any 1988 i òbviament estava molt 
antiquat.

Bé doncs, la primera moció que vàrem 
presentar des de La PAC era la de modificar 
el ROM per modernitzar-lo i adaptar-lo al 
segle XXI. 

El Govern però, va presentar una moció 
alternativa a la nostra amb algunes 
qüestions complementàries que els 
permetia aprovar una moció seva i no nos-
tra. Tot i així es va aprovar.

El ROM va ser modificat, encara que de 
forma poc substancial ja que els partits 
que formen el govern es van negar 
a incloure qüestions de participació 

Per Judith Coll
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Un any més, quan arriben 
aquestes dates es convoca 
la Comissió Especial de 
Comptes en la que hi estan 
representats tots els grups 

aquells imports d'impostos, taxes i 
altres arbitris municipals no cobrats 
de fa molts anys i que anàvem arros-
segant d’any en any i la única cosa 
que feien era falsejar la disponibilitat 
econòmica, ja que mai es cobraven.

Aquest any per fi es farà !!!

Els membres de l’equip de govern, 
que mai admetran que ha estat a 
exigència nostra, han utilitzat més de 
400.000 euros del romanent generat, 
per amortitzar una part important del 
compte de pendents de cobrament.

D'altra banda, al revisar els comptes 
anuals, hem trobat a faltar, després 
que en plens anteriors ja s’havia 
demanat el detall, els ingressos de 
les festes majors. No consta en cap 

partida de la comptabilitat municipal 
un sol ingrés de la venda d’entrepans, 
begudes, etc..

Davant de la resposta de que sem-
pre s'ha fet així, hem demanat que, 
per tal d’aconseguir una major 
transparència de la que n'estem 
bastant mancats, s’incorporin a la 
comptabilitat aquestes partides, ja 
que d’altre manera pot semblar un 
acte fraudulent, i estem convençuts 
que aquesta no és l’ intenció.  

Els comptes municipals, a tant que 
són l’exposició publica del què 
s’ha fet amb els nostres diners, han 
de	 ser	 suficientment	 explicatius	 i	
transparents. Per tant demanem que 
així sigui.

Comptes generals 2012

Tal com diu l'article 16 del 
decret legislatiu 2/2008, de 
15 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei de 
protecció dels animals, 

cada any s'atorgava per la gestió de la 
mateixa. Per tant, no existia cap mena 
de contracte amb el qual l'ajuntament 
concedís la gestió del servei o cedís 
l'espai a l'entitat i, per tant, aquesta es 
trobava en una situació precària.

Arrel de les preguntes que hem anat 
treien al ple municipal sembla que 
això es canviarà. 

Cal dir però, que en el darrer ple del 
27 de juny vàrem preguntar en quina 
situació estava la gossera i malgrat 
dir-nos que regularitzaran la situació, 
no van reconèixer que fins ara s'estava 
fent malament. 

Sembla ser que es farà un contracte de 
serveis de caràcter menor (ja que és 
de menys de 18.000 euros) i per tant 
no cal fer-ne un concurs públic. 

Celebrem doncs que l'ajuntament nor-
malitzi i reguli els seus serveis, però és 
decebedor veure que es fa arrel de que 
el grup municipal de La PAC ho posa 
sobre la taula. Així doncs, nosaltres 
sembla que sí que fem la nostra feina.

La Gossera Municipal

Contacta amb La PAC

Bústia n.113 - Can Massuet
08319 DOSRIUS
http://www.lapac.cat
info@lapac.cat

municipals.

La seva missió és la d’examinar els 
comptes i posteriorment emetre 
l'informe del Compte general del 
pressupost de l'exercici econòmic 
2012.

Aquesta vegada crec que ens hem 
de FELICITAR, i crec que amb eufòria 
continguda, però eufòria a la fi.

Desprès de dos anys de predicar a 
cada Comissió de comptes que s’havia 
d’amortitzar, o destinar una previsió a 
la partida de pendents de cobraments, 

"correspon als ajuntaments de recollir 
i controlar els animals abandonats, 
perduts o ensalvatgits i de controlar 
els animals salvatges urbans".

A Dosrius disposem d'una gossera 
municipal gestionada, tal com permet 
la mateixa llei, per l'entitat sense ànim 
de lucre Amics dels animals.

Bé doncs, fins ara la única relació 
"contractual" entre aquesta entitat i 
l'Ajuntament, era una subvenció que 

Per Jordi Renyé

Per Isidro Galiano
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Resum dels plens de l'ajuntament
Ordinari	de	28	de	febrer	de	2013

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) - Aprovades per unanimitat
2-  Despatx Oficial
3-  Aprovació inicial de la modificació del reglament d'Organització i funcionament del Registre Municipal de 
Convivència Estable de Parella. - Aprovat per unanimitat
4-  Aprovació inicial de modificació de l'Ordenança Fiscal  Núm. 7 i Núm. 10 reguladores de Taxes Municipals. 
Aprovat per unanimitat
5-  Modificació de la composició de la Comissió Informativa. Aprovat	per	11	vots	a	favor	(PSC,	La	PAC	i	PP)	i	2	
abstencions CIU
6-  Aprovació inicial de la Modificació de la Ordenança Municipal de Recollida de residus al Municipi de Dosrius.  
Aprovat per unanimitat
7-  Aprovació inicial del reglament regulador de l'ús de la Pantalla de LEDS. - Aprovat per unanimitat
8-	 Aprovació inicial de la modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic, del polígon 
c/Passatge Sant Llop. - Aprovat per unanimitat
9-  Moció presentada pel grup municipal de La PAC per demanar la creació d'un reglament de funcionament del 
consell escolar Municipal. - Retirada la Moció
10-  Precs i preguntes.

Extraordinari	de	4	Abril	de	2013

1-  Ratificació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat d'incloure el punt a l'ordre del dia. - Aprova la 
urgència	per	8	vots	a	favor	(PSC	i	PP)r	i	5	en	contra	(La	PAC	i	CIU).
2-  Resolució, si s'escau, relativa 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 ostenta aquesta Associació de 
Veïns. - Aprovat	per	8	vots	a	favor	(PSC	i	PP)r	i	5	en	contra	(La	PAC	i	CIU).

Ordinari	de	25	Abril	de		2013

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) - Aprovades per unanimitat
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.  
Aprovat per unanimitat
4.  Aprovació de l’Expedient de Reconeixement extrajudicial de crèdits - Aprovat per unanimitat
5.  Aprovació de l’Expedient de Suplement de crèdits i crèdits extraordinàries - Aprovat per unanimitat
6.  Aprovació de l’Expedient de Transferència de crèdits - Aprovat	per	10	vots	a	favor	(PSC,	PP	i	CIU)		i	3	en	contra	
(La PAC) 
7.  Aprovació provisional de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic del 
polígon carrer Passatge de Sant Llop - Aprovat per unanimitat
8.  Creació del Registre d’Òrgans de representació del Personal al servei de l’Ajuntament de Dosrius - Aprovat 
per unanimitat
9.  Moció presentada pel grup municipal de La PAC per demanar que els plens extraordinaris es realitzin a les 
19h - Es	desestima	la	moció	per	8	vots	(PSC	i	PP)	en	contra	i	5	a	favor	(CIU	i	La	PAC).
10.  Moció presentada pel grup municipal de La PAC per demanar la creació d’un Servei de mediació comunitària 
a l’Ajuntament de Dosrius - Es	desestima	la	moció	per	8	vots	(PSC	i	PP)	en	contra	i	5	a	favor	(CIU	i	La	PAC).
11. Precs i Preguntes

Ordinari	de	27	de	juny	de	2013

1.  Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25/4/13 (Núm, 04/2013) - Aprovada per unanimitat
2.  Despatx Oficial
3.	 Imposició de sanció per infracció greu en l'expedient de gossos perillosos 04/2013 - Aprovat per unanimitat
4.  Expedient de crèdit extraordinaris 07/2013 - Aprovat per unanimitat
5.  Aprovació de Xifra de Població a 01/01/2013 - Aprovat per unanimitat
6.  Precs i preguntes



“Futur i present del

municipi de Dosrius”

ACTE  OBERT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

DINAR a partir de les 14h.

21
juliol 

DIUMENGE

Escola del Pi  11 h.

Informació i tiquets: info@lapac.cat
670 238 060

Preu: 4 €


