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El primer objectiu dels components de la PAC (La Plataforma Alternativa Ciutadana de Dosrius) des de la 
seva creació va ser presentar-nos a les eleccions municipals que es van celebrar el passat mes de maig del 
2011 per poder realitzar una política municipal diferent de la que s'ha desenvolupat al nostre municipi per part 
dels partits tradicionals, en la que la participació ciutadana no es contempla i es produeix un divorci perma-
nent entre el govern municipal i els ciutadans i entitats. 
 
Aquesta és, sens dubte, la raó fonamental per la qual fa tres anys un grup de veïns vinculats a entitats i amb 
una gran preocupació pels procediments i les formes amb les quals l'ajuntament prenia les decisions, varem 
decidir crear La PAC. 
 
Des d'aquesta plataforma ciutadana creiem, defensem i treballem fermament, per la democratització de les 
diferents regidories de l'ajuntament i el funcionament en general d'aquesta administració, apostant fermament 
perquè la participació ciutadana, exercida per persones i entitats, sigui el referent en la presa de decisions 
municipals. 
 
Al maig es van celebrar les eleccions municipals, amb els resultats àmpliament coneguts i analitzats. La PAC 
es va proclamar com la segona força més votada, obtenint tres regidors. 
 
Des de la nostra creació varem defensar que la força més votada era la que tenia la legitimitat per constituir el 
govern municipal i governar els quatre anys de mandat. El PSC, amb sis regidors obtenia una majoria simple 
que li permetia governar amb acords puntuals amb licitada comoditat, permetent així el debat i la presa d'a-
cords que hagués estat recolzada per una majoria dels representants actuals del consistori, sortint amb 
aquesta formula reforçada la democràcia participativa i el debat. 
 
Però no va ser aquesta la fórmula que el senyor Josep Jo va adoptar. Estic convençut que no ho va fer per 
por al debat, por que a Dosrius es donés una democràcia real, on estigués representada l'àmplia majoria del 
nostre municipi, però va optar per un pacte antinatural amb els dos regidors del PP, per així seguir practicat la 
política de les dues últimes legislatures de ser un incondicional o ser un enemic a batre. 
 
Una mostra d'això, es va poder comprovar en el primer ple, amb el pacte de govern fet amb el PP, per des-
prés arribar a un acord entre les dues formacions PP-PSC traient tot el contingut del Ple Municipal, eliminant 
així la possibilitat del debat i atorgant tots els poders a l'equip de govern. 
I encara que efectivament no deixa ser legítim, entenem que amb l'esmentat acord o pacte de govern si es 
desvirtuar el sentiment, la confiança i la destinació final dels vots emesos pels seus electors. 
 
Un altre acord adoptat, va ser la comunicació de l'acomiadament efectiu de dos treballadors de la plantilla de 
l'ajuntament. Un d'aquests va obeir a la voluntat expressa d'un dels dos regidors del PP. A més es va produir 
una considerable pujada de les retribucions dels càrrecs de l'equip de govern municipal. 
 
Aquests acords i les diferents actuacions dutes a terme amb la finalitat d'obstaculitzar les tasques pròpies que 
corresponen al desenvolupament de la legítima tasca dels representants a l'oposició, han motivat l'allunya-
ment forçat de la PAC de la possibilitat de realitzar accions de política municipal, en el marc la normalitat insti-
tucional. 
 
La PAC, durant el període de maig a desembre de 2011, ha exercit una oposició seriosa, responsable i con-
seqüent amb els que ens han votat, prenent la iniciativa en la presentació de propostes en els plens, facilitant 
informació sobre temes d'interès municipal en l'àrea de medi ambient, urbanisme, ensenyament i esport que 
no eren del coneixement del propi equip de govern. 

BALANÇ DE LA GESTIÓ DE LA PAC DURANT EL 2011 

PROPER PLE MUNICIPAL: DIJOUS  23 DE FEBRER  19H 
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La PAC, en la línia de la participació ciutadana, ha dut a terme diversos actes d'informatius, oberts a tota 
la ciutadania de Dosrius, posteriors a la realització dels plens municipals. Aquests actes informatius, tam-
bé han permès recollir dels propis assistents propostes sobre temes diversos d'interès general. 
 
A més hem repartit en comerços i les bústies, fulls d'informació (http://www.lapac.cat/informa.php) sobre 
l'acordat en els plens i temes diversos d'interès o actualitat del municipi. 
 
La PAC s'obre pas amb determinació en el panorama polític de Dosrius, l'avala un projecte en el que el 
seu equip és l'estructura de funcionament vital, per sobre de qualsevol protagonisme individual. El treball 
en equip, enforteix els seus fonaments, com també l'heterogeneïtat dels seus membres, lligats fortament 
al teixit social del municipi, des de la cultura, l'ensenyament, l'esport, etc. La tasca dels seus tres regidors, 
és honesta, correcta, respectuosa i encaminada a aprendre, comprendre i promoure iniciatives encamina-
des a millorar la vida quotidiana dels habitants de Dosrius, el seu present i futur que se'ns presenta molt 
complicat, difícil, sobretot sinó s'acompanya d'una gestió municipal que sigui capaç d'implicar la ciutada-
nia, aconseguir la seva participació i compromís per dur-les a terme. 
 
Isidro Galiano Galiano, president de la Pac 

Un dels temes que actualment preocupen més a La PAC és el de la situació de precarietats dels equipa-
ments escolars del Municipi. 
 
D'una banda, tenim l'Institut que fa ja 6 anys que està situat de forma provisional, en mòduls, al costat del 
pavelló de Dosrius. I d'altra banda tenim l'Escola Encarnació Fonoll que, tal com té previst el govern muni-
cipal, ha de ser construïda als terrenys de Can pruna a Can Massuet. L'escola fa 5 cursos que està provi-
sionalment a Can Batlle en mòduls. 
 
El passat dijous 3 de novembre varem fer una reunió amb el Sr. Regidor d'ensenyament, Sr. Josep Ma 
Sagristà, per tal de conèixer de primera mà la situació de la construcció dels centres. 
El Sr. Sagristà ens va comentar que la construcció dels centres anava endavant i que l'ajuntament havia 
fet tots els passos per tal que això fos possible. Així mateix va comentar que ara era la Generalitat qui ha-
via de acturar. 
 
Per tal de contrastar la informació obtinguda i en l'ànim de poder facilitar el màxim de informació, varem 
sol·licitar una reunió amb el cap dels serveis territorials d'educació del Maresme Sr. Josep Vicenç Garcia. 
Aquesta reunió es va fer el passat dimecres 9 de novembre i a més del Sr. Garcia hi van assistir dos tèc-
nics (Josep Manel Rambla i Eva Maresme) i Sr. Carles Bosch de CIU. 
La conversa va girar sobretot en relació a la construcció de la nova escola de primària i els tècnics, des-
prés de mostrar-nos una sèrie de dades estadístiques, ens van venir a dir que ara com ara la generalitat 
no construirà la nova escola ja que en pocs anys no hi haurà nens suficients per cobrir el mínim de places 
de la mateixa. 
D'altra banda, ens van assegurar que el mes de juny havien enviat una carta a l'ajuntament reclamant do-
cumentació sobre els terrenys de Can Pruna, i que l'ajuntament no havia contestat. 
Un dels temes tractats va ser el de la possibilitat de desenvolupar a Dosrius un 3/16 o Institut-Escola, punt 
que la PAC portava treballat al seu programa electoral. Des de la generalitat es veu amb molt bons ulls 
aquest tema i es podria portar a terme si tota la comunitat educativa (pares-escola-ajuntament) hi estès 
d'acord. (podeu veure més informació a http://www.lapac.cat/blog/?p=344) 
En quant a l'isntitut, la construcció anirà endavant, però els ajustos pressupostaris de la generalitat fa que 
els terminis siguin més llargs que els que podien ser fa uns anys, quan es va planificar l'institut, però per la 
mala gestió de l'ajuntament no es va tirar endavant. 
La reunió va ser realment positiva i va quedar oberta la possibilitat d'una nova reunió. 
 
Amb tota aquesta informació, en el darrer ple municipal del 21 de desembre, varem plantejar una pregunta 
al Sr. Regidor d'Ensenyament per tal que exposés de forma oberta la situació de la construcció dels equi-
paments. 
 

SITUACIÓ DELS EQUIPAMENTS EDUCATIUS DE DOSRIUS 

PODEU LLEGIR AQUESTS ARTICLES, DESCARREGAR-VOS L’ACTA NO OFICIAL 
DEL PLE DEL PASSAT DESEMBRE , SUBSCRIURE-US A LES NOTÍCIES, ETC, A LA 

NOSTRE WEB: WWW.LAPAC.CAT 
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El pressupost anual municipal, és el pilar en el que se sosté el funcionament bàsic de qualsevol 
ajuntament. Per tant, és l'eina més important per poder treballar ja que d'aquests el funciona-
ment de la totalitat de les àrees del consistori. En els pressupostos es defineixen les partides 
econòmiques destinades a arranjament de carrers, manteniment d'instal·lacions esportives, 
parcs infantils, enllumenat públic, ensenyament, serveis socials, cultura, entre moltes altres. És 
l'acord de Ple que més directament afecta a tots els ciutadans.  
 
Des de la PAC, proposem i promovem que els pressupostos siguin consensuats i participatius 
tant pel propi equip de govern com pels grups municipals de l'oposició, les  entitats i la ciutada-
nia en general. Un model practicat a molts municipis. 
 
Un exemple és la Xarxa Estatal pels Pressupostos Participatius, en la qual s'hi troben adherits 
ajuntaments diversos del territori estatal i també de Catalunya. Les experiències més significati-
ves fins ara s'han desenvolupat en ciutats i pobles com Sevilla, Còrdova, Albacete, Sant Sebas-
tià, Màlaga, Jerez, Getafe, Petrer, Puente Genil, Cabos de Sant Joan, Sabadell, Leganés, Torre-
perogil, Puerto Real, Torrellano, Santa Cristina d'Aro, Figaró, Montmany, Parets del Vallès o Ca-
llús, entre d'altres. 
Aconsellem l'actual equip de govern, que perdi la por a la participació ciutadana, que mirin 
aquesta web Municipis per una democràcia participativa i s'adhereixi a aquesta Xarxa Estatal. 
http://www.presupuestosparticipativos.com/inicio/_C3VTDDatmVEmYYYsYdvRIkI5Hq8tUlWq 
 
Un exemple molt proper és el de l'Ajuntament d'Arenys de Munt que durant el mes de desembre 
ha estat informant, a través de la seva pàgina web, de l'evolució dels  pressupostos 2012. Ana-
ven penjant al lloc web els diferents projectes de pressupost per tal que la ciutadania pogués dir 
la seva. A més, es recollien les aportacions del grups municipals de l'oposició.  
  
Tornant a Dosrius, en el ple del dia 21 de desembre del 2011, en el que van ser aprovats els 
pressupostos del 2012, el senyor Josep Jo va acusar als regidors de la PAC de utòpics i ser uns 
antisistema per no aprovar els pressupostos que ells presentaven. El fet és que varem tenir 
constància d'aquests deu dies abans del Ple i a més no se'ns va lliurar per escrit (o en format 
digital) cap còpia dels mateixos, havent-los de consultar a les oficines de l'Ajuntament en hores 
d'atenció al públic. El Sr. Jo va fonamentar aquest comentari en la manca de confiança que l'in-
spirem, tant a la seva persona, com a la resta de membres de l'actual equip de govern. Arribats 
a aquest punt, el portaveu de la PAC, va intervenir per puntualitzar, que el lliurament dels pres-
supostos municipals no és una qüestió de confiança o un acte de bona voluntat, sinó un protocol 
fixat per Llei, que hauria de complir tant en la forma com en el termini.  
 
Recordem al Sr Josep Jo, que es torni a fullejar la revista "El Comú", editada per ell mateix en la 
que acusaven a l'equip de govern del moment de ser poc participatiu i transparent a l'hora d'ela-
borar i adoptar els acords al voltant dels pressupostos municipals.  
 
Finalment recordar una cita d'un poema de Raimon, que considerem molt encertat, "Qui perd els 
orígens, perdre identitat", el Sr. Josep Jo ha perdut la confiança dels seus conciutadans. Fa 
temps que s'ha allunyat sense cap possibilitat de retorn a uns principis que s'han esfumat del tot. 

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 2012  

La resposta del Sr. Regidor va ser la mateixa que en la reunió del 5 de novembre. 
El fet és que varem fer-los avinent la reunió que havíem mantingut amb el departament d'Educació i els 
varem informar d ela situació.  
Els varem instar, a més, a mantenir una reunió l departament conjuntament amb representants de l'escola 
i dels pares per tal de conèixer la situació real de l'equipament. 
La resposta del Sr. Alcalde va ser que ells no havien pogut tenir una reunió encara que l'havien demanat. 
 
Una prova més de el desinterès dels problemes reals dels ciutadans de Dosrius, ja que el delegat del de-
partament d' Educació Sr. Garcia,  va ser nomenat a finals del 2010 i per tant, gairebé un any després, el 
sr. Regidor de Dosrius no s'havia dignat a anar-hi a parlar. 



w
w
w
.la
p
a
c
.c
at 

w
w
w
.la
p
a
c
.c
at 

INFORMACIÓ DEL DARRER PLE MUNICIPAL 

ESPAIS D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA PAC 
 
La PAC ha creat uns espais d'atenció Ciutadana per tal 
d'atendre tots aquells ciutadans i ciutadanes del municipi 
de Dosrius en les qüestions que els preocupin. 
 
Canyamars: Sobre el consultori mèdic cada dimecres de 
10 a 12h.  
Can Massuet:.local de sobre el bar de les Piscines, cada 
dimarts de 19 a 21h 
Dosrius: Ajuntament Vell de Dosrius, cada dijous de 19 a 
20h (excepte dies de Ple municipal) 

PREGUNTA DEL MES 
 
Quina inversió creus més prioritària i per tant im-
prescindible pel municipi? 
 
• Rehabilitar la torre de les Aigües 
• Rehabilitar el teatre 
• Fer unes pistes de pàdel 
• Posar gespa al camp de futbol 
 
Contesta’ns a http://www.facebook.com/Lapac2r  

El passat ple del 21 de desembre La PAC va entrar les següents mocions i va plantejar els següents precs i 
preguntes: 
 
Moció: 
1- Aplicar  les següents mesures per tal de restringir el trànsit i afavorir la vialitat a peu al carrer Marquès de 
Castelldosrius: 

• Ampliar l'espai de pas dels vianants del carrer Marquès de Castelldosrius deixant únicament un camí 
central per el pas de vehicles al mateix nivell. 

• Marcar amb unes pilones l'espai del trànsit de vehicles i el de transit de vianants.  
• Posar els discs necessaris de velocitat màxima a 30 km/hora, i en un inici fent un control policial.  
• Restringir el trànsit els caps de setmana, dissabte i diumenge. Deixant tot el nucli com a zona de via-

nants. 
Prec: 

• Sol·licitud per tal que s'inclogui un dels membres del grup municipal de la PAC a la Mesa per les con-
tractacions que s'incoïn a partir d'ara, incloent les concessions de les zones esportives de Can Massuet i 
Can Batlle, així com les diverses licitacions d'obres que es realitzaran. 

 
Preguntes: 

1. Pregunta al regidor d'urbanisme per tal que expliqui la situació en que es troba Can Canya-
mars.  

2. Pregunta dirigida al regidor d'educació per tal que expliqui la situació en que es troba la cons-
trucció dels nous equipaments escolars (Institut i escola). Quina documentació està pendent 
d'entregar a la Generalitat? Per que no ha anat a parlar amb el cap de serveis territorials d'e-
ducació? 

3. Per què no s'ha instal·lat encara l'indicador de "Dosrius" a la rotonda de sota el pont de l'au-
topista? 

4. Per que no es permet que el públic assistent pugui fer preguntes al ple? 
5. Situació de la gespa del camp de futbol 
6. Que ha passat amb la caseta de gelats que hi havia davant del bar de Can Batlle? 
7. Pensen retirar el cartell indicador de "piscina" situat a la plaça de Can Massuet, ja que fa 

més de 2 anys que la piscina està tancada? 
8. Escola Bressol. 

• Explicacions sobre els costos imputats en el preu de l'escola bressol. 
• Quina situació hi haurà el 2013 ?   
• Ens hem assabentat que hi va haver un robatori a l'escola Bressol, estan els nens dins 

i que la direcció de l'escola va demanar d'instal·lar un intèrfon. S'ha instal·lat ja d'in-
tèrfon de la pota de dalt? 

9. En quina situació es troba la fàbrica de la tortuga de Canyamars? Quines peticions hi ha 
part de la propietat de la mateixa? És un edifici catalogat? 

10. Poden explicar-nos per que no ha sortit publicat en el programa de Nadal activitats del mu-
nicipi com el Pessebre Vivent o la pujada al castell? 

11. Per que no s'ha penjat la convocatòria del Ple municipal a la web de l'Ajuntament i en el llu-
minós tal com van fer en el ple de constitució?  

RECORDEU: 
ACTE INFORMATIU DE LA PAC 

Dissabte 28 de gener a les 18h  A l’Ajuntament Vell de Dosrius (Pl. Església) 


