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Juliol 2011 

VALORACIÓ DE LES ELECCIONS,  
PACTES I POSTERIORS ACCIONS DE 

L’EQUIP DE GOVERN 

Després del resultat de les passades eleccions del 22 de maig, on La PAC va treure un resultat 
que podem anomenar d'esplèndid, se’ns va obrir la porta a tot un seguit de negociacions, amb la 
finalitat de formar govern. 
 
En primer lloc vàrem fer una reunió amb el PSC. La nostra proposta va ser que aquest formés un 
govern en minoria i que, punt a punt, s'anés negociant el dia a dia. Però des del primer moment 
se’ns va fer notar que no contemplaven aquesta opció. 
 
D'altra banda, les matemàtiques ens portaven a buscar un possible acord amb CiU (2) i el PP (2) 
que juntament amb nosaltres (3) sumaven la majoria suficient per aconseguir l’alcaldia i governar. 
 
Després de la primera reunió ja es va veure que aquesta era una fita bastant difícil d’aconseguir ja 
que no hi va haver sintonia amb el Partit Popular. 
 
Ras i resumit, després d'un parell de reunions  no vàrem aconseguir transmetre la necessitat que 
el govern implantés la Participació Ciutadana a la gestió municipal, a més hi havia un clar desa-
cords en la manera en que s'havien d'atorgar els càrrecs del govern municipal, ja que el PP tot i 
sent la força menys votada volia l'alcaldia.  
 
Cal dir, a més, que tant pel tarannà de les reunions com per informacions que ens venien de fora, 
creiem que el pacte PSC - PP ja estava fet. 
 
Tot això ens va portar a decidir treballar a l'oposició. 
Amb aquesta opció, crèiem poder fer una feina prou important, fent arribar a la ciutadania tota la 
realitat del dia a dia del nostre consistori. 
 
Cartipàs municipal 
 

El passat 27 de Juny va tenir lloc el segon ple d'aquesta legislatura (el primer va ser el de constitu-
ció), l'anomenat ple d'organització. 
 
En aquest vàrem descobrir que s’havien creat una sèrie de regidories a mida dels regidors, quan 
el més normal és a l'inversa, buscar la persona més adequada per a cada regidoria. 
 
Però la cosa més espectacular va ser quan es va anunciar que hi hauria quatre tinents d’alcaldes. 
A la pregunta del nostre grup municipal de quina raó hi havia per fer tants nomenaments, se’ns  va 
respondre que així ho marca la llei. Però aquesta diu que hi poden haver un màxim de quatre, no 
que sigui forçosament aquest el nombre de tinents d’alcalde que s'han de nomenar. Primera in-
congruència.  
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Després es comunica que hi haurà tres dedicacions exclusives a l'equip de govern (incloent l'alcalde 
que a la vegada serà diputat a la Diputació de Barcelona), la qual cosa tant sols demostra que hi ha 
tres funcionaris de la política. I per si la festa no fos complerta, la cirereta: l'augment d’un 15% del 
sou del alcalde, i en conseqüència el dels altres regidors, ja que els sous d'aquests són un percen-
tatge del de l'alcalde.   
 
A banda, el govern municipal va proposar el traspàs de totes les competències que la llei permet a 
la Junta de Govern (formada pels 4 tinents alcaldes i l'Alcalde), deixant el Ple desproveït de moltes 
de les seves atribucions i per tant buit del debat públic, ja que les sessions de la Junta de Govern 
són a porta tancada. 
 
Què pensem des de La PAC 
 

Des de la Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius pensem que hi ha una altra manera de fer 
les coses. 
En primer lloc és important establir sous dignes a la dedicació que cadascú tingui, però tenint molt 
en compte la situació econòmica del municipi. 
Cal recordar que el Senyor alcalde tindrà, a més, el sou d’un altre càrrec, el de diputat de la Diputa-
ció de Barcelona, per la qual cosa podria minorar la despesa a les arques del municipi, ja que la se-
va dedicació, si és honest, tampoc serà complerta, o és que el càrrec de la Diputació no li comporta-
rà feina? 
 
Després caldria definir molt bé, quines tasques porten a terme la resta de regidors al govern, doncs 
tenim regidories que han augmentat la plantilla en els últims anys amb tècnics i personal auxiliar i a 
sobre també tenim la regidora a dedicació plena. La nostra pregunta és: Necessita el sou i per això 
té la plena dedicació, o hi ha tanta feina que ha d'agafar una excedència per dedicar-se plenament a 
la tasca de regidora? I si és així, quina és l’empresa que manté una excedència durant dues legisla-
tures? 
 
A més se’ns diu que per compensar han extingit el càrrec de confiança. Però realment  el càrrec de 
confiança de la darrera legislatura ara és regidora i cobra més que abans. 
 
Per acabar d’arrodonir el pastís l’endemà del ple es dóna la noticia que s’han d'acomiadar a dues 
persones de la plantilla de l’Ajuntament, una és l’arquitecte municipal Ramon Calonge i l’altre el tèc-
nic Jordi Cros. 
 
Els motius oficials són els reajustaments de pressupost. Com que estem en temps de retallades, 
d'algun lloc hauran de sortir els diners per tal  de fer front al pagament del sous de l’equip de go-
vern. Segona incongruència. 
 
Però la veritat és que després un es pregunta, és molta casualitat que els reajustaments econòmics 
tant sols passi per aquelles persones que d’alguna manera s’han significat amb iniciatives, diguem 
que, no favorables al règim. 
 
Després de tot això, no ens estranya que alguns veïns i veïnes del nostre municipi, indignats ells i 
nosaltres, cansats de tots aquets abusos, surtin al carrer per mostrar la seva disconformitat amb la 
situació creada per l’equip de govern. 
 
Des de La PAC reivindiquem que tots els ciutadans de Dosrius tinguem els mateixos drets i deures, 
siguem votants, simpatitzants o merament espectadors d’un partit o d’un altre. Per sobre de tot, tots 
som ciutadans de Dosrius. 
 
Volem un Ajuntament al nostre servei, al de tots els ciutadans, i no que nosaltres estiguem al servei 
de l’equip de govern. 
 
Des de La PAC estem treballant per aconseguir un Ajuntament més just i participatiu, realitzant to-
tes aquelles accions que, des de l’oposició, puguem fer durant els propers 4 anys. 


