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PROPER PLE MUNICIPAL: no hi ha data fixada 

Una altra vegada l'equip de govern ens ha sorprès, aquesta vegada de manera molt impor-
tant. 
 
El passat mes d'abril ens presenta a ple la proposta d'amortització de la plaça de tècnic de 
la borsa de treball. 
 
Algú es podria pensar que era una broma de mal gust, doncs tal i com està l'atur a la co-
marca i al nostre municipi sembla que el que s'hauria de fer és augmentar la dotació de 
personal per fer front al creixement d'aturats. Doncs no, es presenta la qüestió disfressada 
de mesura necessària per a una reorganització del departament, altrament conegut com 
borsa de treball. Resulta que ara, després de dotze anys de funcionament del servei, en 
plena crisi, l'equip de govern veu que quan al Maresme baixa l'atur al nostre municipi puja. 
Una comarca abocada al sector serveis. 
 
En cap moment, es parla de reorientar el departament. Durant dotze anys, temps en que 
sempre han estat al davant de l'ajuntament les mateixes persones o amb poques variaci-
ons, ningú ho havia notat que les necessitats dels aturats canviava. 
Doncs sí, amortització de la plaça de tècnic de la borsa de treball.  
Però se'ns diu també que és per estalviar i que és per això que s'ha firmat un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme que ens donarà un assessorament 
posant una persona que durant 9 hores a la setmana portarà endavant la tasca de trobar 
feina als gairebé 500 aturats del municipi. 
 
Un es pregunta si l'equip de govern pensa que som tots idiotes o similar, doncs si fins ara 
hi havia una persona a dedicació complerta, 37 hores setmanals, ara es farà la feina de 
manera encara "més eficient" amb 9 hores. 
A més se'ns diu que també d'aquesta manera estalviarem diners, cosa que ara sembla que 
s'ha de fer en tot, segurament si s'hagués fet anys enrere ara no estaríem com estem, però 
això són peres d'un altre paner.  
Estalviarem diners quan resulta que fins ara la plaça estava subvencionada en més d'un 
60% per la Diputació de Barcelona i amb aquest fabulós conveni firmat amb el Consell Co-
marcal tenim un cost directe de 1.000 € al mes aproximadament. La veritat no sé on veuen 
l'estalvi. I no parlem ja del cost per la dedicació. 
 
Però aquí no acaba la sorpresa, per una d'aquelles casualitats de la vida, mira per on, la 
persona que ens assessorarà una estoneta cada setmana és un vell conegut nostre, la per-
sona que fins no fa gaire feia de substitut de la secretaria de l'Ajuntament que estava de 
baixa maternal.  
 
Si durant els dotze anys que la tècnic que estava al davant de la borsa de treball, especia-
lista en el tema, preparada, que havia guanyat la plaça per oposició, havia obtingut resul-
tats satisfactoris reconeguts fins i tot per la Diputació de Barcelona, que gràcies a aquests 
resultats havia anat augmentant la subvenció que la Diputació dóna per aquesta tasca, ara  

DE L’ALÇADA D’UN CAMPANAR 

Continua a l’interior 
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PODEU LLEGIR AQUESTS ARTICLES, DESCARREGAR-VOS L’ACTA NO OFICIAL 
DEL PLE DEL PASSAT DESEMBRE , SUBSCRIURE-US A LES NOTÍCIES, ETC, ... A 

LA NOSTRA WEB: WWW.LAPAC.CAT 

En el ple del 26 d'Abril del 2012 vàrem plantejar a la Sra. Silvia Garrido, responsable del tema de 
prevenció d'incendis forestals del municipi de Dosrius, si l'equip de govern tenia elaborat un pla de 
prevenció i actuació en cas d'incendi forestal, el PAM, si s'anava a crear una comissió de voluntari-
at, tal com existí en el seu moment, i si es realitzaria una campanya de sensibilització per preparar 
adequadament la població de què fer i on dirigir-se en cas d'incendi forestal en el municipi. La res-
posta va ser que hi havia prevista una reunió amb l'Empresa que revisa el PAM per tal d'actualit-
zar-lo i que l'helicòpter de Can Bosch, que habitualment té base al municipi durant l'estiu, no esta-
va garantit però que intentarien mantenir-lo. 
Des de La PAC volem puntualitzar que resulta inacceptable que tenint per davant una campanya 
d'estiu d'alt risc d'incendis i trobant-nos en un municipi catalogat d'alta vulnerabilitat no s'estigui 
informant a la ciutadania de les passes a seguir en cas d'incendi forestal i possible evacuació, 
quins són els punts actualitzats de concentració de les persones a cada un dels nuclis, etc. A més 
l'equip de govern va manifestar que no tenia cap intenció de fer una campanya informativa de sen-
sibilització a la població, a les entitats, ni tan sols es facilitaria la informació que per llei i condició 
correspon als regidors dels grups municipals de la oposició. 
 
També denunciem que havent tingut durant diversos anys, un voluntari, amb tasques de prevenció, 
a cada un dels tres nuclis del municipi, ho hagin ignorat paulatinament, campanya darrera campa-
nya, fins fer-lo desaparèixer. Això ens porta, lamentablement una vegada més, a la incapacitat de 
gestió d'aquest equip de govern en la tasca de protegir la població i la massa forestal que és patri-
moni  natural de tots. Aquest tipus d'actuacions són perilloses i inadmissibles. 
 
Podeu veure tot el contingut dels articles del PAM que afecten al municipi a:  
http://www.lapac.cat/blog/wp-content/uploads/2012/07/El-pla-Infocat-a-Dosrius.pdf 

LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A DOSRIUS 

volem substituir-la per una persona que, segurament tindrà una vàlua professional reconeguda, 
però que en el tema dels aturats, ara per ara no té ni els contactes amb empreses ni els coneixe-
ments de la tasca a realitzar que dóna l'experiència de dotze anys de treball. 
 
El que si és evident és que els gairebé 500 aturats del municipi tenen mala peça al teler. 
Hem posat per davant les necessitats pressupostàries, o no sabem de quina mena, a la problemà-
tica dels veïns del municipi que, en plena crisi, es troben sense feina i que alguns d'ells, com no 
ens donem pressa, se'ls acabarà el subsidi i tindran greus problemes. 
I per cert, tot això amb el vist i plau dels senyors del Partido Popular. 
 
I per acabar un pot preguntar: 
 

L'estalvi econòmic, on és? Raó de pes per prendre aquesta mesura. Canviem una dedicació de 
37 hores setmanals subvencionada per la Diputació per una altra de 9 hores a la setmana, 
amb tant sols 4 hores per poder atendre a qui ho necessiti, a 1.000 euros el mes. 

 
No serà que la tècnica, amb la seva professionalitat, prioritzava uns criteris de necessitat, anti-

guitat i vàlua a l'hora de col·locar aturats per sobre dels criteris polítics de l'equip de go-
vern?  

 
No serà que per la causa abans esmentada la tècnic havia caigut a la llista negra del personal 

de la casa? 
 
Les respostes les anirem donant a mida que les tinguem. 
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Aquest mes de juliol rebrem a casa el FULL municipal que és la revista propagandística de l'ajuntament. Ara 
bé, en aquesta edició no hi sortirà publicat cap escrit de La PAC. 
El motiu ha estat que sent la data màxima d'entrega de l'escrit el 12 d’abril, el vàrem entregar, per error, el 
dia 16. 
Entenem doncs que hi va haver una errada per part nostre, però tenint en compte en primer lloc que el FULL 
no havia de sortir publicat fins al mes de juliol i que a més, no hi ha a Dosrius un reglament d'ús dels mitjans 
de comunicació local, l'escrit era totalment publicable. 
Davant la negativa de l'alcalde a publicar-nos-el, vàrem fer un escrit de recurs remarcant el fet que com no 
existeix aquest reglament que ha de ser aprovat pel Ple, publicar o no el nostre escrit no era una decisió que 
pogués prendre el govern municipal ja que aquest és un mitjà de comunicació de l'Ajuntament i no del go-
vern. 
Vàrem tenir una nova negativa, fins i tot quan ho vàrem treure al ple. 
Així doncs, publiquem aquí l'escrit que havia de sortir al Full per tal que tothom pugui conèixer el que nosal-
tres volíem dir.  

ESCRIT DE LA PAC AL FULL MUNICIPAL NO PUBLICAT 

Benvolguts veïns, 
Sembla que han estat dos dies i ja fa un any d'aquell 22 de maig de 2011 en que ens vàreu fer 
confiança i vàrem obtenir  tres regidors a les eleccions municipals. 
Durant aquest any hem anat aprenent a ser regidors, però la veritat és que no ha estat una feina 
senzilla ja que l'equip de govern no ens ho ha fet fàcil. I creiem que ho fa per dues raons: perquè 
som l'oposició i confonen oposició amb enemic i perquè som una plataforma ciutadana i això els fa 
por.  
Quan una formació com la nostra es presenta per primera vegada a unes eleccions i resulta que 
aconsegueix ser la segona força més votada, és un èxit i per tant, una alternativa real al govern. 
Aquest primer any ha estat intens, hem estudiat pressupostos, hem auditat el dia a dia de l'ajunta-
ment, hem participat de manera molt activa en tots els Plens presentant mocions i preguntes a l'e-
quip de govern... 
A més, aproximadament 10 dies després de cada Ple hem fet un acte públic per tal de donar a co-
nèixer el contingut d'aquest i per donar veu als ciutadans que en definitiva són qui tenen coses a 
dir, recollint opinions i aportacions per portar-les, mitjançant mocions, preguntes o comentaris, al 
ple municipal. 
També hem ajudat a col·locar al seu lloc temes tant importants com els equipaments educatius del 
municipi o  hem aconseguit, gràcies a la nostra insistència, que es col·loqués el cartell indicador 
sota l'autovia C-60 que marca l'itinerari per anar al nostre poble, entre altres moltes coses. 
Voldríem aprofundir però en un tema tant important com la situació econòmica del municipi. Des-
prés de tres legislatures de govern del Sr. Josep Jo, s'ha aconseguit un fita històrica, crear un forat 
econòmic de, com a mínim, 977.131,73 €. Aquest import és el que sumen les factures que a data 
31 de desembre de 2011 tenim pendents de pagament. 
A més, tenim 1.500.000€ de deute aproximat amb entitats de crèdit i amb la Diputació. Tot això 
després d'un pla de sanejament que s'haurà portat a la seva fi en data 31 de desembre de 2012.  
S'ha de dir que s'han utilitzat enginyeries financeres, per fer servir unes paraules que no ofenguin 
a ningú, en un pressupost municipal, de moral molt baixa, que es presenten amb un "superàvit". 
Un tema important també és el projecte de  les famoses pistes de pàdel de Can Massuet. Nosal-
tres no estem a favor d'aquest projecte, no perquè tinguem res en contra del pàdel o del seus 
practicants, sinó perquè creiem que en els moments econòmics que vivim i amb la perspectiva que 
això no millorarà en un termini curt, seria intel·ligent ajornar aquesta iniciativa, per molt compromís 
electoral que sigui, per moments més propicis.  
Per part nostra hem portat a terme una recollida de firmes que hem presentat juntament amb una 
Moció per tal que es retiri el projecte. Hem recollit un total de 868 firmes. Quan escrivim aquets 
article (el mes d'abril) encara no sabem quin serà el final d'aquesta història. Però està clar que no 
es pot girar l'esquema a 868 persones ja que l'equip de govern representa a tot el poble de Dos-
rius, no solament als que varen votar als partits del PSC i PP. 
Els diners, vinguin d'on vinguin, són diners dels nostres impostos i per tant són de tots els contribu-
ents. 
Per acabar aquest article tant sols dir-vos que continuarem treballant, com fins ara, per poder porta 
a terme la tasca que ens vàreu encomanar. 
Salut 



w
w
w
.la
p
a
c
.c
at 

w
w
w
.la
p
a
c
.c
at 

INFORMACIÓ DELS DARRERS PLENS MUNICIPALS 

ESPAIS D’ATENCIÓ CIUTADANA DE LA PAC 
 
Els espais d’atenció ciutadana de La PAC de Canya-
mars, Can Massuet i Dosrius seran tancats el mes 
d’Agost. 
Tornarem al mes de setembre. 
 
Per qualsevol qüestió que vulgueu comentar, podeu 
fer-ho enviant un correu electrònic a info@lapac.cat o 
bé trucant als telèfons dels regidors: Jordi Reñé 
687811001, Isidro Galiano 670238060 i Judith Coll 
609658766 

PREGUNTA DEL MES 
 
En la situació actual d’atur, creus que l’ajuntament 
ha de reduir les hores d’atenció en el servei de 
borsa de treball? 
 
-No. Ja que s’haurien d’ampliar 
 
-Sí. Ja que aquest servei costa molts diners a 
l’ajuntament. 

RECORDEU: 
ACTE INFORMATIU DE LA PAC 

Dissabte 21 de Juliol a les 18h  A l’Ajuntament Vell de Dosrius (Pl. Església) 

Des del nostre darrer escrit, hi ha hagut tres plens municipals. Dos d'extraordinaris (14 i 30 de 
maig) i un d’ordinari el passat 28 de juny. 
 
Us fem relació dels punts de l'ordre del dia i les votacions, encara que els plens contenen moltes 
més qüestions que es tracten als precs i preguntes i que podreu trobar íntegrament relacionats a 
les actes no oficials que pengem a la nostra web: www.lapac.cat/documents 
 
Ple del 14 de maig 

1.Expedient de transferència de crèdit entre partides- Aprovat per unanimitat 
2.Aprovació d'una operació de crèdit en relació amb el RDL 4/2012 de 24 de febrer de 2012- Aprovat 

per 11 vots a favor (PSC, PP i La PAC) i 2 abstencions (CIU) 
3.Reconeixement extrajudicial de crèdit- Aprovat per 10 vots a favor (PSC PP i CIU) i 3 abstenci-

ons (La PAC) 
4.Expedient de suplement de crèdit i crèdits extraordinaris- Aprovat per 10 vots a favor (PSC PP i 

CIU) i 3 abstencions (La PAC) 
 

Ple del 30 de maig 
1.Ratificació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat d'incloure els punts del l'ordre del dia- 

Aprovada per unanimitat 
2.Autorització al servei Català de la salut per disposar de l'ús dels espais dels edificis municipals 

que conformen els consultoris Locals de Dosrius- Aprovat per unanimitat 
3.Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Dosrius- Apro-

vat amb 8 vots a favor (PSC i PP) i 4 en contra (La PAC i CIU) 
 4.Declarar inviable la condició acordada en acord plenari de l'any 1869, per la qual es limitava el 

destí de la finca Cal Borni a usos educatius.- Aprovat per unanimitat 
 

Ple del 28 de juny 
1.Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 26/04/2012 (Núm. 04/2012) i aprovació de les ac-
tes de les sessions extraordinàries de data 14/05/2012 (Núm. 05/2012) i 30/05/2012 (Núm. 06/2012).-  
Aprovat per unanimitat 
2.Despatx oficial 
3.Adaptació de les delegacions, plenàries i d’Alcaldia, a favor de la Junta de Govern Local, al RDL 
3/2001, de 14 de novembre i al RDL 2/2004, de 5 de març respectivament.- Aprovat per unanimitat 
4.Expedient de transferència de crèdits i suplement de crèdit- Aprovat per unanimitat 
5.Aprovació inicial de la modificació puntual del Text Articulat de les NNSS de Planejament de Dos-
rius.- Aprovat per 11 vots a favor (PAC, PP i La PAC) i 2 abstencions (CIU) 
6.Aprovació inicial de la denominació de dos locals de Can Massuet del Far, un de Canyamars i un de 
Dosrius.- Aprovat per unanimitat 
7.Aprovació inicial de la denominació i numeració de tres carrers de la Zona Esportiva i 
d’Equipaments de Can Batlle.- Aprovat per unanimitat 
8.Aprovació de la Xifra Oficial de població a data 01/01/2012, resultant de la gestió del Padró Munici-
pal d’Habitants del 2011.- Aprovat per unanimitat 
9.Precs i Preguntes  


