
Aquests dies anem d’ensurt 
en ensurt. Per tot arreu surten 
fraus, sobres, prevaricacions, 
etc, etc...  I ara, per acabar de 
fer la festa gran, comencem una 

carrer: Prou! S’ha acabat. 

Reclamo polítics honestos, sé que ja n’hi 
ha molts, però sovint estan eclipsats 
pels guanyadors, ja que ells no poden fer 
promeses enlluernadores perquè saben 
que no podran complir-les, ni creuen que 
sigui el millor per la ciutadania.  Polítics 
ferms sense carnet de cap partit, però 
compromesos amb la gent.

Tenim recursos suficients per fer front a 
qualsevol eventualitat, l'única cosa que 
s’ha de fer és ser valent i trencar amb 
els lligams dels partits convencionals, 
màquines de comprar voluntats i vots.

El poble ha de ser sobirà. El poble és 
intel·ligent i sap el que vol, però durant 
més de 30 anys se’ns ha dit que els llestos 
eren ells, que nosaltres tan sols havíem de 
treballar, pagar i  ens ho farien tot. Això és 
còmode però s’ha d’acabar, segurament 
ens hem de comprometre una mica més ja 
que és l’única manera de sortir d’aquest 
femer en que ens han posat.

Ha arribat l’hora de les Plataformes de 
veïns. Som-hi tots.

Editorial

Eliminación de la bolsa de trabajo

Per Jordi Renyé

Por Isidro Galiano
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INFORMA

Aquesta temporada seguim 
mantenint els tres espais 
d'atenció ciutadana en els 
que us atendrem els dies i 
hores que acordem. 

Podem concertar reunió 
a través del nostre correu 
electrònic: info@lapac.cat 
o bé trucant als telèfons 
dels regidors: 

Jordi Renyé 

687 811 001

Isidro Galiano

670 238 060  

Judith Coll

609 658 766

Espais:

A Dosrius – Ajuntament Vell

A Canyamars – Local sobre 
el consultori mèdic

A Can Massuet - Local de 
l’esplai

 ESPAIS D’ATENCIÓ 
CIUTADANA DE LA PAC

www.lapac.cat

pel·lícula d’espies.

Els partits tradicionals s’espien els uns 
als altres, els polítics “professionals” 
han arribat a un punt que fan curses per 
guanyar a ser el més corrupte. I tot per 
poder mantenir-se en el càrrec, per no 
perdre la seva parcel·la de poder dins del 
partit, que el farà pujar, escalar llocs en 
la seva cursa per gaudir d’una cadira més 
grossa i així anar-se perpetuant.

Els partits, a la vegada, són com feres 
que cada vegada necessiten més menjar, 
doncs els aparells creixen i creixen. D’aquí 
els càrrecs de confiança, menjadores que 
els partits posen per tal d’encabir a tot 
el personal i d’aquesta manera inventen 
maneres de finançar la multitud que viu 
a costa nostra tot deixant-se comprar 
la voluntat al millor postor. Tant se val, 
paguem tots nosaltres.

Hem arribat a un punt en que cal cridar 
i fer-ho molt fort. A casa, però també al 

El equipo de gobierno del 
ayuntamiento de Dosrius, en el 
Full informatiu nº 30, de fecha 
diciembre de 2012, realiza una 

valoración del nuevo planteamiento de 
ayuda a los parados, “bolsa de trabajo”, 
en el cual se observan unas afirmaciones 
que no se corresponden con la verdad 
del servicio supuestamente ampliado y 
mejorado en relación a la actual oferta 
de la bolsa de trabajo y estamos en 
disposición de afirmar tajantemente que 
son totalmente inexistentes.

Repasando los supuestos nuevos servicios 
ofertados nos encontramos con los si-
guientes aspectos, a saber:

En la página 15 del Full Municipal, hace 
referencia a la firma de otro convenio 
“de la Riera”,  junto a los municipios de 
Cabrera, Órrius y Argentona, que consiste 
en la atención a los usuarios, todos los 
jueves por la mañana, para ayudar a 
confeccionar curriculums vitae, asesorar 
en todos los aspectos relacionados con 
la búsqueda de trabajo, información 
de cursos, etc; todo ello a cargo de una 
técnica especializada, que hay que añadir 
al técnico que sustituyó a la persona que 
desde hacía doce años gestionaba  la Bolsa 
de Trabajo en Dosrius. Este servicio ya se 
viene haciendo desde hace varios años.

Además hace referencia al novedoso 
convenio suscrito con el Consell Comarcal 

del Maresme en el que se 
indica que se pretende dar una 
nueva dirección en la búsqueda 
de trabajo fuera del ámbito 
municipal de una forma apre-
ciable. Se puntualiza que nos 
encontramos dentro de la red 
XEM de Emprendedores del Ma-
resme. Efectivamente, desde 
hace 5 años estamos en esta 
red que promueve el Consell 
Comarcal del Maresme.

Desde entonces también se                      
viene manteniendo una estre-
cha relación con el Centro de 
Negocios del Maresme,  para 
temas de autoempresa a las 



que desde entonces se han enviado  
usuarios, antes de existir convenios 
firmados con algunos ayuntamientos 
de la Comarca, es decir, con poste-
rioridad al 2011, fecha del primer 
convenio entre los ayuntamientos 
de Cabrera, Órrius y Argentona, para 
reforzar la tarea realizada desde el 
ayuntamiento de Dosrius. Por lo tanto, 
no es verdad que se esté ofertando un 
más amplio y mejor servicio desde la 
Bolsa de Trabajo de Dosrius, del que ya 
se realizaba antes de la eliminación de 
este servicio y el despido totalmente 
injustificado de la única persona que 
lo gestionaba, con total eficiencia 
y amplitud. Recalcar que desde el 
2003, la bolsa de trabajo de Dosrius 
ya funcionaba en supramunicipalidad, 
es decir ofreciendo ofertas de toda 
la provincia de Barcelona, ya que 
entonces pertenecía a la red Xaloc de 
la Diputación de Barcelona, actuaba e 
incidía en su actividad fuera del propio 
municipio de Dosrius.

Si comparamos el actual servicio que 
intenta suplir la eliminada Bolsa de 
Trabajo, queda claro que ni ofrece 
más, ni lo que ofrece es novedoso, 
ni por descontado es más eficaz, 

ni más barato. Anteriormente la 
bolsa de Trabajo estaba gestionada 
por una sola persona, altamente 
especializada y cualificada,  a jornada 
completa de lunes a viernes.  En la 
actualidad el servicio se ha reducido 
muy notablemente, lo realizan 
dos personas, una de ellas sin cua-
lificación acreditada. En referencia 
a los supuestos usuarios que según 
el equipo de gobierno de Dosrius, 
se han manifestado expresamente 
satisfechos de la dirección empren-
dida por el servicio, declarar que difí-
cilmente resulta  creíble, dado que en 
el juicio celebrado en los juzgados 
de Mataró, acudieron  usuarios de la 
Bolsa de Trabajo como testigos en 
apoyo de la persona que la gestionaba,  
además de vecinos que como público, 
reforzaron con su presencia la eficacia 
del servicio anulado en su momento, 
por el actual equipo de gobierno de 
Dosrius.

Una vez más pues, se comprueba la 
falsedad y la gran mentira que desde 
el actual equipo de gobierno, se 
ha pretendido vender a toda costa, 
dejando entrever unos criterios 
oscuros y poco transparentes.
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Tal com marca l'article 66 del 
la llei municipal de règim local 
les activitats i les instal·lacions 
culturals i esportives, l'ocupació 
del lleure, el turisme, són una 
competència municipal. Entenent 
que les activitats culturals poden 
ser d'un espectre molt ampli i 
per tant poden incloure arts es-
cèniques, música, lectura, arts 
visuals, etc..

Bé, doncs l'activitat cultural que es 
realitza a Dosrius, promoguda per 
l'ajuntament, es basa únicament 
en les activitats de les festes ma-
jors i per tant centrades dins el 
mes d'agost i 3 dies del mes de 
Novembre, a més de la cavalcada 
de reis.

Un total de 71.900 euros és el que 
ens gastem per fer les 4 festes 
majors al municipi, que inclouen 
també activitats no tant culturals, 
com les xeringades o xocolatades i 
les competicions de videojocs.

Més enllà de no tenir al municipi 
una sala d'actes, una biblioteca o 
un espai on poder fer activitats 
cultural de forma normalitzada, 
els ajuntaments poden fer una 
activitat cultural continuada i 
activa i recolzar les activitats de 
les entitats, per tenir una vida 
cultural rica.

Sovint no és una qüestió de 
pressupost, sinó d’imaginació i 
compromís, utilitzant els centres 
culturals per fer-hi cultura per a 
tothom.

Com ja hem anat escrivint 
en altres butlletins infor-
matius de La PAC, el tema 
d'ensenyament a Dosrius 
està d'actualitat. 

I no ho està precisament perquè el 
sr. Alcalde en el seu blog en faci uns 
escrits especials lloant les escoles 
del municipi o perquè en el darrer 
full municipal hi hagin dedicat 8 
pàgines. Ho està perquè és una de les 
qüestions més importants que hi ha, 
des de sempre, en un municipi, ja que 
els centres escolars (escoles, institut 
i escola bressol) són on es formen i 
eduquen els nostres fills i filles i, per 
tant, és el bressol de la nostre societat.
Ara bé, pel govern municipal i espe-
cialment pel sr. Alcalde, sembla que 
és ara (des del darrer any) que l'en-
senyament és important.

Casualment des que el nostre grup 
municipal vàrem començar a demanar 
informació al Departament i al mateix 
ajuntament i a treure el tema en els 
plens municipals.

La qüestió és que en el nostre municipi 
no ens hem preocupat mai de crear un 
model educatiu propi. Això ha fet que 
en els darrers anys, i després del gran 
increment de població que ha tingut 
Dosrius en els darrers 10 anys,  hagi 
baixat significativament el nombre 
de matriculats als nostres centres 
i la "fuga" d'alumnes de primària i 
secundària s'ha incrementat.

L'excusa del govern per no entrar 
en aquest tema és que aquesta no 
és una competència municipal. Però 
de fet sí que els alumnes són del 
nostre municipi, sí que hem de posar 
recursos econòmics en les nostres 
escoles, sí que l'edifici de l'escola del 
Pi o de l'escola bressol són propietat 
municipal... per tant, sí que és una 
competència municipal.

Un exemple d'això és que des que es 
va iniciar l'escola Encarnació Fonoll 
i l'Institut es va crear el Consell 
Escolar Municipal. Aquest és un òrgan 
que ha de servir per cohesionar els 
centres escolars i poder treballar 

Cultura a Dosrius
Per Judith Coll

conjuntament. Ara bé aquest Consell 
no té un reglament propi, no es con-
voca més d'una o dues vegades a l'any 
i ni tant sols és decisori respecte als 
temes comuns. 

La llei 25/1985, de 10 de desembre 
defineix als consells escolars muni-
cipals com a organismes de consulta 
i participació dels sectors afectats 
en la programació de l'ensenyament 
no universitari dins l'àmbit muni-
cipal i la llei estableix que han de 

Ensenyament a Dosrius Per Judith Coll
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ser consultades qüestions com l'em-
plaçament de centres docents dins la 
demarcació municipal o les actuacions 
i les normes municipals que afecten 
serveis educatius complementaris i 
extraescolars amb incidència en el 
funcionament dels centres docents, 
entre altres qüestions. Però el nostre 
consell escolar municipal no ha tingut 

El dissabte 2 de març farem el 
proper acte informatiu de La 
PAC a les 18h amb la intenció de 
posar-vos al dia de les novetats 
de l'acció municipal.

Aprofitant la nostra convocatòria, 
es farà a continuació la presenta-
ció de dues entitats de nova 
creació a Dosrius: La Plataforma 
contra els desnonaments i el 
Front Cívic de Catalunya dels que 
en podeu trobar més informació 
al nostre blog: www.lapac.cat/
noticies

una proporció de més del doble del 
que nosaltres devem”. Això és la gran 
mentida. Any rere any, quan s’elabora 
el pressupost, demanem a l’equip de 
govern que no faci trampes, ja que el 
que ens deuen no ho cobrarem mai.

Aquest deute l'anem arrossegant 
d’any en any, sense que es depurin 
aquelles partides que mai es cobraran. 
D'aquesta manera ens endeutem en 
proporció a uns diners que ens deuen, 
però no recuperarem. Si som honestos, 
hauríem de començar per separar de 
la partida de pendents de cobrament, 
els pendents de dubtós cobrament.

Això és com fer-se trampes al solitari. 
Però clar, no podríem posar-nos les 
medalles.

En aquest escrit també es lloa la gestió 
dels càrrecs electes dient que tiren 
endavant la feina que els pertoca i la 
que no. Tornem a l’auto “bombo” .

La gestió econòmica del nostre ajuntament

En l’article que obre el Full de 
l’Ajuntament de Dosrius, dit d’Al-
caldia, ens sorprèn el títol “El nostre 
Ajuntament és un referent de gestió”.

Normalment és norma d’educació 
el fet que les medalles les posin els 
altres, un mateix és lleig i més quan 
un mateix ha d’argumentar l’esforç 
per demostrar-ho.

I tot això per què?  Segons diu el 
senyor alcalde, som el cinquè municipi 
menys endeutat de la comarca. Ja 
seria bastant greu si no fos així, doncs 
un ajuntament s’endeuta quan fa 
coses, i com que aquest Ajuntament 
històricament no ha fet inversions, no 
té un deute massa elevat.

Diu l’alcalde que “complim en tot els 
paràmetres exigits, malgrat que tenim 
les nostres dificultats, ja que devem 
diners, però també ens en deuen, amb 

Senyor Alcalde, quina és la feina 
que fan i no és la seva obligació fer-
la?  Segons les seves remuneracions, 
tenen una dedicació completa al 
càrrec. Revisem la feina feta, però a 
la vegada revisem també les remu-
neracions. Creiem que  a vostès se’ls 
paga, com a tothom, per fer-ho bé.

No oblidem que gràcies a la seva gran 
gestió econòmica, estem immersos en 
un pla de sanejament i tenim diversos 
crèdits a llarg termini, de quasi un 
milió d’euros a 10 anys, gràcies al que 
s’ha pogut fer front al pagament de les 
factures a les que vostè fa referència, 
però ens hem hipotecat les inversions 
futures. 

Moltes gràcies senyor alcalde.

Per Jordi Renyé

Llegado a este punto, consideramos 
importante mantener una reunión 
con Serveis Socials, para que nos 
facilitaran una estadística de la 
realidad que afecta al municipio en 
relación a dicha problemática, así 
como ofrecer toda la colaboración 
que pueda estar a nuestro alcance, 
ya que la envergadura y gravedad 
aconsejan una acción integral desde 
las instituciones, las entidades y las 
personas del municipio.

A la reunión, y a petición de La PAC, 
se sumó el portavoz de la FAVM en la 
Plataforma d´Afectats per Hipoteques 
Sr. D. Sebastià Tenés. 

En la reunión quisimos conocer si el 
ayuntamiento, a través de los servicios 
sociales, dispone de estadísticas e 
información de la situación real del 
municipio, qué orientación se está 

Serveis socials
Resumen de la reunión mantenida 
por La PAC, el día 17 de enero de 
2013, con el área de Serveis Socials 
del ayuntamiento de Dosrius, para 
abordar la situación de las familias 
afectadas por el impago de hipo-
tecas y posibles desahucios.

Desde hace meses, La PAC viene man-
teniendo contactos con familias del 
municipio afectadas por impagos de 
hipotecas y desahucios, ya que es 
una situación cada vez más extendida 
y que tiende a afectar a más y más 
familias.

La PAC, dentro de la toma de contacto 
con la problemática, entramos a cola-
borar estrechamente con la Plataforma 
Afectados por la Hipoteca de Mataró 
en el intercambio de información y 
apoyo mutuo.

facilitando a las familias afectas y de 
qué ayudas se dispone y en base a qué 
criterios se determina su aplicación. 

La respuesta fue que se sigue el 
protocolo habitual, sin entrar en de-
talles de su reglamento. Reconocieron 
que carecen de información sobre la 
situación que se les ha expuesto y 
que desconocen el alcance real de la 
misma. 

El Sr. Sebastià Tenés, en base a su 
profundo conocimiento fruto de 
la experiencia de la propia PAH de 
Mataró, que ha mantenido encuentros 
con numerosos ayuntamientos del 
Maresme, informó a la regidora y al 
técnico del área sobre cuáles son los 
procedimientos y los recursos que 
se pueden emplear para canalizar el 
apoyo a las familias afectadas.

fins ara cap consulta sobre aquestes 
qüestions.

En el proper ple municipal del mes de 
febrer, La PAC presentem una moció 
per tal que s'aprovi, el més aviat 
possible, un reglament de funciona-
ment del Consell Escolar Municipal.
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Contacta amb La PAC

Bústia n.113 - Can Massuet
08319 DOSRIUS
http://www.lapac.cat
info@lapac.cat

Les noves pistes 
de pàdel

Resum dels plens de l'ajuntament

Aquest mes de desembre, s’han obert 
al públic les famoses PISTES DE PÀDEL 
a la zona esportiva de Can Massuet.

S’ha perdut la piscina i s’ha complert 
el compromís electoral d’un partit de 
l’equip de govern en el que es deia  
que es construirien les pistes de pàdel. 

La zona esportiva ara consta d’unes 
pistes de tennis, en un estat bastant 
defectuós, i unes pistes de pàdel noves 
de trinca. A la mateixa operació arranjar 
les pistes de tennis no era possible. 
Com sempre passa ens aquests casos, 
en un futur exercici pressupostarem 
una acció a les pistes de tennis i 
tindrem més medalles per penjar-nos, 
ens costarà molts més diners, però ens 
servirà per poder fer més quantitat de 
fotografies, les que es podran publicar 
al full de l’Ajuntament, o millor dit, el 
Full de l’equip de govern. I ho paguem 
entre tots, que d’això es tracta. 

Ja en el Ple, en que la majoria de l’equip 
de govern va aprovar la construcció de 
les pistes de pàdel,  es va demanar fer 
una revisió de la utilització que se'n fa, 
per tal de  valorar si la seva construcció 
va ser un encert o no, 6 mesos després 
de la seva inauguració. 

Senyors, al mes de juny en parlarem. 
M’agradaria equivocar-me i que siguin 
un total èxit, però continuem dient 
que hi ha accions més prioritàries a 
aquesta.

20 DE DESEMBRE DE 2012

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 10/12 (Núm. 09/2012) i de la 
sessió extraordinària de data 20/10/12 (Núm. 10/2012) - Aprovades per unanimitat.
2. Despatx oficial.
3. Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per l'exercici 2012 - Aprovat per 7 
vots a favor (PSC i PP), 2 abstencions (CIU) i 3 en contra (La PAC).
4. Aprovació definitiva del pressupost municipal, bases d'execució i plantilla de 
personal per l'exercici 2013- Aprovat per 7 vots a favor (PSC i PP) i 5 en contra (CIU i 
La PAC).
5. Aprovació de l'actualització i rectificació puntual de l'inventari municipal de béns - 
Aprovat per unanimitat.
6. Donar compte de la renúncia presentada per la regidora Sra. Carmen Anton 
Dominguez amb data 17 de desembre de 2012.
7. Moció presentada per La PAC sobre l'ajornament del pagament de taxes i impostos 
municipals als desocupats. S'aprova la Urgència però es desestima la moció per 5 vots 
a favor (CIU i La PAC) i 7 en contra (PSC i PP).
8. Moció presentada per La PAC per tal d'instar al govern de l'estat a modificar la llei 
hipotecària amb el fi de regular la dació en pagament i adoptar mesures necessàries 
per evitar els desnonaments per motius econòmics, així com prendre mesures des del 
propi ajuntament en relació a aquest tema. S'aprova la Urgència però es desestima la 
moció per 5 vots a favor (CIU i La PAC) i 7 en contra (PSC i PP).
9. Moció que presenten els grups municipals de La PAC i CIU amb l'objectiu de fer una 
defensa del model educatiu català. S'aprova la Urgència però es desestima la moció 
per 5 vots a favor (CIU i La PAC) i 7 en contra (PSC i PP).

24 DE GENER DE 2013

1. Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Antonio Martínez Rives.
2. Permuta a efectuar entre el bé immoble situat entre el Cr. Lluís Moret, 7 i la Pl. de 
l’Església, 5, i el Bé immoble situat al Cr. Mn. Cinto Verdaguer, 11-13 - Aprovat per 10 
vots a favor (PSC, PP i CIU)  i 2abstencions (La PAC).
3. Inici d’expedient de Mutació Demanial per transmetre els terrenys de la rotonda BV-
5101 de Can Massuet a la Diputació de Barcelona - Aprovat per unanimitat.
4. Aprovació de les Bases Reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament 
de Dosrius a entitats del municipi per al 2013 i Convocatòria del procediment 
per l’atorgament de les mateixes - Aprovat per 10 vots a favor (PSC, PP i CIU)  i 2 
abstencions (La PAC).
5. Aprovació inicial del nou Reglament Orgànic Municipal - Aprovat per 10 vots a favor 
(PSC, PP i CIU)  i 2 abstencions (La PAC).

Per Jordi Renyé

Por su parte la Regidora reconoce 
que desde el equipo de gobierno de 
Dosrius no se ha iniciado ninguna 
de las actuaciones descritas por el 
Sr. Tenés, aunque matiza que algunas 
familias han recibido algún tipo de 
ayuda desde Servicios Sociales. 

Desde La PAC ofrecimos actuar en 
forma coordinada y global, entre 
el equipo de gobierno, la opción y 
el tejido social del municipio para 
poder estar en la mejor disposición 
de abordar esta terrible problemática. 
La propuesta fue aceptada con 
perceptibilidad por parte del técnico 
de los servicios sociales, tras reconocer 
que en esta temática tan compleja se 
requería una actuación de estrecha 
coordinación.

Hay que recordar que desde La PAC 
ya iniciamos los primeros pasos 
para trabajar desde el consenso de 
las formaciones que componen el 
consistorio, proponiendo al pleno una 
moción para instar al gobierno del 
estado a modificar la ley hipotecaria 

con el fin de regular la dación en pago 
y adoptar las medidas necesarias para 
evitar los desahucios por motivos eco-
nómicos. 

Pero el resultado de la votación fue 
el mismo que en todas y cada una 
de las propuestas que sobrepasan 
el exclusivo ámbito municipal, ba-
sándose en el argumento de siempre, 
que todos aquellos temas que son 
supramucicipales el equipo de 
gobierno no entra a debatirlos y, por 
lo tanto, fue rechazada.

Desde La PAC no entendemos, y 
hasta nos escandaliza, que no se 
quiera entrar a debatir ni tan siquiera 
una moción que han debatido y 
aprobado infinidad de municipios sin 
problema alguno, ya que se trata de 
un documento elaborado por la propia 
PAH y dirigido a los ayuntamientos.

Otra moción rechazada a propuesta de 
La PAC, fue que se pudieran aplazar el 
pago de los impuestos municipales 
(tales como el IBI) a aquellas familias 

que por falta de recursos económicos, 
no pudieran afrontar su pago. La 
propuesta fue tristemente rechazada 
por el equipo de gobierno, mostrando 
la escasa sensibilidad hacia las 
familias que en la actual y gravísima 
situación de crisis, se encuentran en 
estos momentos en una clara situación 
de desprotección por parte de las 
administraciones. 

Desde La PAC trabajaremos en apoyo 
de la recién constituida Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca de Dosrius, 
por parte de la AVV. de Can Massuet y 
familias afectadas, así como siguiendo 
en contacto directo con las familias 
afectadas y con la propia PAH Dosrius.


