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Maig 2012 

ACTE INFORMATIU DE LA PAC 
Dissabte 19 de Maig a les 18h  

A l’Ajuntament Vell de Dosrius (Plaça de l'església) 

Des de principi de la present legislatura, corria el mes de maig de l'any passat, hem hagut de lluitar da-
vant dels diferents partits que avui estant governant el nostre municipi per defensar la Participació Ciuta-
dana. 
 
Amb aquesta fita, avui estem liderant l'oposició municipal, cosa que ens omple d'orgull. 
 
També per defensar la Participació Ciutadana ens veiem assenyalats amb el dit per l'equip de govern 
(degut al maridatge antinatural entre PSC i PP, tot i que ells diuen que a la política, com a la guerra, tot és 
lícit) com a portadors d'un virus que si no es controla pot esdevenir una epidèmia. 
 
Tota aquesta introducció, sols té una finalitat i és la de fer-vos coneixedors de que la Participació Ciutada-
na, tal i com l'entenem, com a compromís en la gestió de la vida municipal, és possible. 
 
En el Maresme en tenim un exemple proper: el municipi d'Arenys de Munt  està apostant per la Participa-
ció Ciutadana, no solament en els àmbits de la cultura, l'esport, medi ambient, etc... sinó que els are-
nyencs són capaços de treballar amb la Participació en àrees tant diverses com són hisenda, promoció 
econòmica o urbanisme.  
Després d'escoltar tantes vegades que la Participació Ciutadana és una fórmula totalment esbojarrada 
pel bon govern municipal, veure les experiències d'Arenys de Munt, que en aquest moment ja comencen 
a  formar grups de treball per dissenyar el que ha de ser el pressupost municipal pel proper any 2013 i les 
seves ordenances fiscals, és un pur gaudi. 
 
En el nostre municipi no es té en compte la Participació Ciutadana i ni tant sols es convida als partits de 
l'oposició, càrrecs electes que conformem l'ajuntament conjuntament amb els regidors de l'equip de go-
vern, en la confecció de pressupostos on segurament podríem aportar alguna possible solució creativa al 
dia a dia del nostre Ajuntament. 
 
L'experiència d'Arenys de Munt fa que carreguem les bateries i ens referma una mica més en la nostra 
creença que la Participació Ciutadana és possible, i que a més, és realment positiva ja que acosta la polí-
tica municipal a qui realment se l'ha de creure, la població, els habitants del municipi. 
 
Recuperant el símil anterior, el virus de la Participació Ciutadana està començant a estendre’s pel territori 
del Maresme (Arenys de Munt, Argentona,...). Els partits tradicionals, que estan plens de vigilants de les 
seves cadires i poltrones, ens volen vacunar a tots de "l'epidèmia". Contaminem-nos d'aquest virus que 
comença a escampar-se i que és tant nociu i "anti-sistema" que pot aportar solucions a la crisi actual,... 

I EL POBLE POT PARTICIPAR... 

PREGUNTA DEL MES:  
Creieu que aquest any tindrem una piscina pública oberta?  
Contesta’ns a http://www.facebook.com/Lapac2r  

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 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) 
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INFORMACIÓ DEL DARRER  PLE MUNICIPAL 26 D’ABRIL DE 2012 

PROPER PLE MUNICIPAL ORDINARI: DIJOUS  28 JUNY 19H 

Mocions: 
1. Moció amb l’objectiu d’instar a l’equip de Govern (PSC-PP) que retiri el projecte de construc-
ció de tres pistes de pàdel a Can Massuet.– Rebutjada per 5 vots a favor i 8 en contra 
2. Moció en contra de la Reforma Laboral imposada pel Govern de l’Estat.- Rebutjada per 5 
vots a favor i 8 en contra 
3. Moció per crear una comissió d’estudi per a l’actualització de l’adequació del Reglament Or-
gànic municipal de Dosrius.– Aprovada amb modificacions per unanimitat 

 
Preguntes: 

 
En aquest ple vàrem fer un total de 18 preguntes de diversos temes. Per qüestions d’espai no les 
reproduïm aquí però us instem a llegir-les a l’acte del Ple que podeu trobar a la nostra web:  
http://www.lapac.cat/actes.php  

En el ple de 26 d’abril de 2012, vàrem ser informats per l'actual equip de govern de la desaparició 
de la borsa de treball. L'argumentació donada és que s'amortitza la plaça ja que hi ha un acord 
signat amb el Consell Comarcal. Això suposa la desaparició d'un servei essencial en aquests mo-
ments i el conseqüent acomiadament de la persona que durant 12 anys ha exercit aquesta res-
ponsabilitat laboral. 
 

La borsa de treball ha representat pel municipi un servei d'importància fonamental. De la seva 
existència s'han beneficiat una gran part de la població que s'han trobat, i es troben, en situació 
d'atur. A través del servei s'ha donat, a molts ciutadans, la possibilitat de trobar un nou lloc de 
treball, així com informació de cursos orientats a la millora professional tot treballant-hi aspectes 
fonamentals i necessaris com la correcta realització d'un currículum professional, ... 
 

(...) 

 

En una situació com l'actual de crisi extrema com la que ens trobem, amb la manca d'oportunitats 
laborals i amb factors que desafavoreixen l'obtenció d'una feina sense una formació adequada, 
és quan es necessita més aquests tipus de serveis bàsics i fonamentals per a la ciutadania de 
Dosrius. Per tant, no és lògic, ni raonable, ni argumentable, plantejar-se en aquestes circumstàn-
cies prescindir d'aquest servei, tenint en compte a més que Dosrius és un dels municipis del Ma-
resme que té una de les taxes d'atur més elevades . 
 
(...) 
 

És sens dubte, un dels serveis més valorats que té l'ajuntament de Dosrius, i això no només és 
l'opinió del usuaris sinó que transcendeix a la Diputació de Barcelona que tenint les memòries 
d'actuació dels darrers exercicis i la feina feta el 2011, amb més de 4.000 actuacions resoltes, va 
considerar oportú atorgar una subvenció de més de 20.000 euros a aquest servei . 
 
(...) 
 

Des de la PAC rebutgem frontalment l'acomiadament d'aquesta persona i la conseqüent  desapa-
rició del servei de la Borsa de Treball en uns moments tan crítics com els actuals. Per contra, en-
tenem que s'hauria de continuar oferint, tal com també ho ha entès la Diputació de Barcelona, i 
potenciar al màxim tots els seus recursos per tal d'arribar a la ciutadania com un servei de quali-
tat i de reconeguda demanda. A més, entenem que la persona escollida per a la substitució no té 
cap relació amb la dinamització de la Borsa de Treball i la seva inexperiència en aquest camp 
suposarà un greuge per als ciutadans. 
 
Podeu llegir l'article sencer al nostre web: www.lapac.cat/noticies 

LA BORSA DE TREBALL DE DOSRIUS 


