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Febrer 2012 

ACTE INFORMATIU DE LA PAC 
Dissabte 10 de Març a les 18h  

A l’Ajuntament Vell de Dosrius (pl. De l'església) 

En el passat ple del mes de Desembre varem fer una sèrie de preguntes al regidor d'Educació en relació 
a la situació actual de les instal·lacions educatives de Dosrius, ja que disposaven d'informació directa del 
departament que creiem important contrastar amb el govern municipal. Algunes de les qüestions planteja-
des no van ser contestades ja que el Sr.Regidor no disposava de la informació. 
 
En el passat ple Municipal del 23 de Febrer el Sr. Josep Ma Sagristà, va acabar de contestar alguns dels 
temes pendents. Se'ns va comentar que el Sr. Sagristà juntament amb el regidor d'urbanisme Sr. Serra, 
van mantenir una reunió, el passat 23 de gener ; a la delegació d'Ensenyament de Mataró amb els res-
ponsables tècnics i polítics. 
 
En aquesta reunió es van tractar els temes següents: 
 
Respecte l'Institut, ens va comentar que, tal com ja s'ha pogut veure, estan en procés d'omplir els ter-
renys i que a més vindrà properament el Sr. Josep Magret responsable d'obres i manteniment del depar-
tament d'ensenyament, per tal d'inspeccionar els terrenys. 
 
Respecte l'escola Encarnació Fonoll van estar parlant de la situació de baixa natalitat en els proper anys 
que farà innecessària l'obertura de l'aula de P3 a l'Escola Encarnació Fonoll. Aquest fet, fa que el depar-
tament no doni prioritat a l'hora de construir el nou equipament. 
Sembla ser que el sr. Sagristà ha demanat explícitament aquestes dades per tal de poder-les analitzar. 
Per altra banda, el Sr. Sagristà va proposar traslladar els mòduls de l'escola Encarnació Fonoll actual-
ment situats a Can Batlle, als terrenys de Can Pruna de Can Massuet, al·ludint a una possible solució per 
el desplaçament dels alumnes. 
Així mateix van demanar confirmació de la possible manca de documentació, ja que a nosaltres, des del 
departament, se'ns havia comunicat que l'Ajuntament estava pendent d'entregar documentació. 
 
Les nostres valoracions: 
 
En primer lloc, cal comentar que l'actual situació dels terrenys de Can batlle amb les activitats de reom-
plert que s'estan efectuant, està dificultant molt les entrades i sortides de l'escola. Creiem que no hi ha 
hagut una bona planificació, ni una bona informació als pares que es veuen amb grans dificultats per ac-
cedir a recollir o deixar els seus fills. 

 
D'altra banda, creiem que qui ha hagut molt poca informació a les famílies respecte la situació real de 
l'escola encarnació Fonoll. Ni tan sols han estat informats de la intenció, per part del govern municipal, de 
traslladar els mòduls a Can Massuet. 
 
El possible trasllat dels mòduls de l'Encarnació Fonoll seria un esforç inútil ja que igualment haurien de 
continuar pujant i baixant de Can Massuet els alumnes que van a l'escola del Pi i per tant hauria de se-
guir funcionant el servei de transport escolar. 
 
Finalment manifestar la nostra satisfacció per el fet que el govern municipal, a instàncies de la nostra in-
sistència, hagi començat a mantenir un contacte actiu amb el departament, després de, com a mínim, un 
any de no fer-ho i deixar constància per escrit de totes les qüestions parlades i acordades. Això si, espe-
rem que això doni peu a una major participació i informació als principals implicats (famílies i escola) . 
esperem que segueixin treballant i sobretot, informant a les parts implicades. 

SEGUIM PARLANT D’EDUCACIÓ 
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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 preocu-
pin. 
 
Canyamars: Sobre el consultori mèdic cada dime-
cres 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 

PROPER PLE MUNICIPAL ORDINARI: DIJOUS 26 D'ABRIL 19H 

PREGUNTA DEL MES 
 
Què creus que s’hauria de fer amb l’antic teatre i sin-
dicat, ara propietat municipal? 
 
-Restaurar-lo com a teatre 
-Fer-hi una biblioteca 
-Enderrocar-lo i fer-hi pisos 
-Altres opcions 
 
Contesta’ns a http://www.facebook.com/Lapac2r  

Podeu descarregar-vos l’Acta No Oficial del Ple a la nostra web: http://www.lapac.cat/actes.php  

Mocions: 
1. Moció presentada pel grup municipals de La PAC en relació a iniciar els tràmits per a la confecció del Catà-

leg de Béns Protegits.  Es desestima per 5 vots a favor (PAC i CIU) i 8 en contra (PSC i PP) 
2. Moció d'urgència en contra de la reforma laboral. Es desestima la urgència per vots a favor (PAC i 
CIU) i 8 en contra (PSC i PP) i per tant no entra a debat 
3. Moció d'urgència de repulsa de les actuacions policials que han tingut lloc a València. Es desestima la ur-
gència per vots a favor (PAC i CIU) i 8 en contra (PSC i PP) i per tant no entra a debat 
 
Preguntes: 
1. Per què Font del carrer Pau casals fa 5 mesos que raja nit i dia? 
2. Quina és la situació de funcionament de la Depuradora de Can Massuet? 
3. Explicacions sobre les esdeveniments de carnestoltes- Pregunta finalment feta per CIU 
4. Bar de las Piscines 

• Per què es va tancar precipitadament el Bar de les Piscines si hi havia un acord amb el concessionari 
que s'havien de quedar fins que s'adjudiqués de nou? 

• Perquè estan obertes les instal·lacions de les pistes de tenis?Que passa si ara passa alguna cosa i qui 
en té la responsabilitat? 

5. Per què no s'ha informat de les actuacions respecte la nevada a la web municipal? 
6. Quina és la situació en aquest moment del projecte de recepció de Can Canyamars-? Com està la situa-
ció i com s'ha avançat respecte el mes de desembre. Fins quan estaran els permisos d'obres aturats? 

7. Quines actuacions s'han fet des del mes de Desembre respecte l'escola Encarnació Fonoll? 

RECOLLIDA DE SIGNATURES 
Des de fa un mes estem fent una recollida de signatures per tal de demanar la retirada del projecte de la cons-

trucció de les pistes de pàdel a Can Massuet. 

Creiem que hi ha moltes altres prioritats i urgències al nostre municipi abans que invertir 211.000 euros en la 

construcció de tres pistes de pàdel. 

Per aquest motiu presentarem una moció al ple del mes d'Abril per tal de demanar l'aturada del projecte. Amb 

aquesta moció volem presentar al màxim de signatures possibles que demostrin que és un projecte no desitjat 

a Dosrius. 

Per signar podeu passar per les taules que instal·lem cada diumenge al mercat municipal o bé passar per al-
guns començos del municipi que tenen fulls de signatures.  

 
RECOLLODA DE SIGNATURES 
Aquesta vegada estem contents, ja tenim els cartells sota el pont de l’autovia que indiquen  per on passar per 
arribar al nostre municipi. 
Després de diferents intervencions demanant que l’equip de govern fes la gestió davant la Generalitat, podem 
posar-hi el segell ,tant amprat per el senyor alcalde ,de OBJECTIU ASSOLIT. No podem dir que hagi estat un 
mèrit tant sols nostre, però resulta que desprès de varies reclamacions en el Ple s’ha aconseguit . 
Donem els agraïments a qui correspongui. Però deixeu-me que ens en sentim una mica partícips. 


