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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013. NÚMERO 06/2013 
 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:     Josep Jo i Munné  

Regidors: Josep M. Sagristà i Vilà 
Salvador Corbalan Muñoz  
Antoni Martínez i Rives 
Joan Serra Serrapinyana  
Antònia Pérez Ramírez  
Sílvia Garrido Galera   
Carola Rucabado Jo  
Jordi Reñé Vernet       
Judith Coll Garcia  

                                              Isidro Galiano Galiano  
 Antoni Valls Pou  
 Carles Bosch Lorenzo  

 
A Dosrius, essent les dinou hores del dia indicat a l’encapçalament, a la sala de 
sessions de la casa de la vila, sota la Presidència de l’alcalde, Sr. Josep Jo i 
Munné, l’assistència dels Srs/es. regidors/es assenyalats més amunt, assistits 
per qui exerceix les funcions de secretària d’aquest Ajuntament, Míriam Tenas i 
Camps, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre de 
membres que formen la Corporació municipal, es procedeix a la realització de 
la sessió extraordinària plenària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les 
dinou hores. 
 
Per l’Alcaldia s’obre la sessió i, a continuació, el plenari passa a conèixer els 
punts de l’ordre del dia indicats a la convocatòria, i que tot seguit es relacionen: 
 
1. Aprovació del Compte General del Pressupost econòmic de l’Exercici 2012 
2. Precs i Preguntes 
 
 
1.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ECONÒMIC 
DE L’EXERCICI 2012 
 
El president exposa el dictamen, que literalment diu: 
 
“Vista la documentació administrativa i comptable obrant en la corporació 
corresponent al Compte General de l’exercici econòmic del 2012. 
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Vist que l’esmentada documentació ha estat informada per la Comissió 
Especial de Comptes en sessions de data 31 de maig de 2013 i 26 de juliol de 
2013. 
 
Atès que la totalitat de l’expedient del Compte General de l’exercici 2012 ha 
estat sotmès a informació pública, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de data 10 de juny de 2013 i en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i, que en relació al mateix, no consta que s’hagi presentat cap 
reclamació o observació. 
 
Vist el que estableix l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
A proposta de la Comissió Especial de Comptes, la Comissió Informativa 
General sotmet al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- APROVAR el Compte General del pressupost corresponent a l’exercici 
econòmic del 2012, d’acord amb l’exemplar que s’annexa al present dictamen. 
 
Segon.- TRAMETRE la documentació comptable que consta en la Corporació i 
una còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en 
compliment del que estableix l’article 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals.” 
 
Finalitzada la lectura, s’obre el torn d’intervencions i se cedeix la paraula al 
senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, qui planteja alguns dubtes 
en relació els ingressos per multes, dels quals n’hi ha 58.000 euros pendents; 
les despeses per dinamització de gent gran 23.064 euros i, finalment, el 
romanent pressupostari que entenem que hauria d’estar a zero.  
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, manifesta que com 
ja van exposar en les sessions de la comissió especial de comptes, caldria fer 
constar els ingressos de les festes, per un tema de transparència.  
 
El president respon que qualsevol dubte que se’ls plantegi, poden consultar-lo 
a Intervenció, que és qui millor els ho sabrà respondre. Les sancions pendents, 
en gran part, són degudes a multes imposades per tema de civisme i 
convivència. 
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Realitzades totes les intervencions, se sotmet la proposta a votació, la qual 
resta aprovada per 8 vots a favor manifestats pels grups municipals del PSC i 
PP, 2 abstencions manifestades per CIU i 3 vots en contra manifestats pel grup 
municipal de LAPAC. 
 
 
2.- PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn d’intervencions el senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de 
CIU, preguntant pels aiguats del passat dia 11 de setembre. Comenta que quan 
plou, per la riera baixen aigües negres i que caldria fer una millora en aquesta 
infraestructura. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Carles Bosch i Lorenzo, del grup 
municipal de CIU,  efectuant les següents qüestions: 
 
- Caldria prendre mesures pel tema de la passera, ja que amb els aiguats, 

l’aigua passava per sobre el pont.  
- Per què el vehicle tot terreny de la Policia no ha passat la ITV? Es demana 

una resposta per escrit. I si no ha passat la ITV, que s’incoï expedient al 
propietari. 

- En el programa de festa major, pel diumenge dia 1 de setembre, hi havia 
programat havaneres quan en realitat tocaven el Beatles.  

- La moto de la Policia Local, és rendible? 
- Es destinen 850 euros a l’espai dona. L’horari són tres tardes a la setmana, 

de 16 a 19. A més, l’associació Dones Shakti que és qui gestiona aquest 
espai, també rep subvenció de 200 euros cada mes. Es paga 850 euros al 
mes per un servei imprescindible, tot i que assistència psicològica es paga a 
part. 

- Els senyors del Partit Popular, en la revista Argonautas de gener a març, 
se’ls preguntava sobre si eren partidaris de mantenir la suspensió de 
llicències a Can Canyamars. La seva resposta va ser que “El ayuntamiento 
decidió suspenderlas para subsanar el problema de Can Canyamars, hace 
tantos años que ni me acuerdo. Es necesario que el ayuntamiento dé 
soluciones a Can Canyamars i sinó puede que lo diga y dé permisos de 
obras.” 

 
- Així mateix, en El Full núm. 26, el mateix partit deia:  

 
 “Can Canyamars desde el ajuntament siempre se nos dice que están 
trabajando en el proyecto, pero nunca llega. Nosotros creemos que el 
ajuntament tendría que hacer un esfuerzo y empezar a hacer las calles  
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principales, de esta forma los vecinos de can Canyamars estarían más 
dispuestos al diálogo con el gobierno del ajuntament. 
 
Parece ser que el equipo de gobierno siempre espera a dar las notícias   
cuando se acercan las elecciones, así siempre tienen puntos ganados, pero 
las personas no somos tontos. 
 
El Partido Popular pide que se solucione el poder entrar a la gasolinera 
cuando circulamos desde Dosrius, aprovechando la isleta que ya existe en 
la carretera enfrente de la entrada de la gasolinera, y así poder cruzar la 
línea continua de la carretera. Esto que pedimos no es en beneficio de 
ningún propietario de dicho negocio, si no pensando en la facilidad de las 
personas que necesitamos de dicho servicio.” 

 
- Cal preguntar al Partit Socialista quina valoració fa sobre el compliment del 

seu programa electoral.  
 

Arribat aquest punt, el senyor Bosch dóna lectura íntegra al programa electoral 
del Partit Socialista de Catalunya, anomenat “El millor equip treballant per a les 
persones”. Indica que hi ha força punts sobre els quals no s’ha fet res, com ara 
la biblioteca.  
 
Finalment, dóna lectura a la revista Argonautas, on es demanava quina línia de 
treball seguiria el Partit Popular a Can Canyamars. I aquests responia que calia 
passar de cooperació a compensació. 
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, inicia el seu torn 
reclamant a l’equip de govern que es convidi a tots els regidors als actes de 
l’Ajuntament. Segueix formulant les següents qüestions: 
 
- Quins són els criteris que s’apliquen per deixar la sala de Plens? 
- S’ha rebut queixes de particulars conforme no se’ls responen les instàncies. 
- Sabem que s’estan treballant els pressupostos. Esperem que se’ns convidi. 
 
El senyor Isidro Galiano i Galiano, del grup municipal de LaPac, pregunta: 
 
- Rebut l’informe de la companyia d’autobusos sobre les causes de l’accident, 

i que la companyia atribueix a la banda de reducció de velocitat, quina 
valoració se’n fa? També hi ha una reclamació d’un ciclista per haver caigut 
a causa d’una banda reductora. Cal denunciar lentitud de l’Ajuntament en 
retirar les bandes que són perilloses. 

 
 



 5 

 
 
 
 
 
 
 
- Quan s’efectua la distribució d’El Full informatiu, es llança als patis i en 

algunes ocasions se’ls mengen els gossos.  
- El dia 16 de setembre es va sol·licitar cens de les parades del mercat. La 

resposta és que ho tenim a la nostra disposició, però no entenem perquè no 
se’ns dóna per escrit. 

- Finalment, cal fer constar que al local de Can Massuet, el telèfon no 
funciona. 

 
La senyora Judith Coll i García, del grup municipal de LaPac, formula les 
següents preguntes: 
 
- Les obres del camp de futbol estan a punt de començar. Es compensarà a 

les entitats? 
- Hem estat mirant el pla director de sanejament pel tema del clavegueram. 

En aquell moment ja s’apuntava que hi havia dificultats d’absorció. A causa 
de les darreres pluges, el carrer Sant Llop va patir inundacions. Els pèrits 
diuen que és degut a què l’aigua sobresortia pel propi clavegueram.  

- Com està el tema de la fusió dels centres educatius? 
- Com està la matriculació a l’escola bressol? 
- Com està el tema de Can Canyamars? 
- El senyor Estevadeordal ha respost alguna cosa en relació a Can Ponarius? 

Quin serà el proper pas? 
- Caldria actualitzar la pàgina web; per exemple, no es pengen els bans, com 

el de les obres. 
 
Inicia el torn de respostes el president responent que avui s’ha distribuït, a 
veure si demà pot penjar-se a la web. 
 
En relació a les inundacions, cal tenir en compte l’excepcionalitat del fet. En els 
darrers cinquanta anys, només ha passat tres vegades: 1968, 1988 i ara, 2013. 
El problema no és el clavegueram, sinó la pinassa, que un cop molla fa corda. 
Però atenent a l’excepcionalitat del tema, no estem descontents del 
funcionament dels serveis. Tot i això, està clar que no es pot baixar la guàrdia.  
 
En el cas de la passera, l’objectiu era precisament que l’aigua passés per 
sobre. En relació a les aigües brutes  de la riera, el col·lector del forn a Rials no 
té gaire inclinació. Sorea ho neteja cada dos o tres mesos, però les inundacions 
de l’altre dia no es deuen a aquest col·lector.  
 
El Sr. Joan Serra i Serrapiñana, regidor d'Urbanisme, afegeix que cal tenir en 
compte que dia a dia les coses es deterioren, i cal anar-les arranjant.  
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La regidora de Serveis Generals, Sra. Sílvia Garrido i Galera, respon en relació 
al vehicle tot terreny, que es dóna de baixa aquest any. Si no està passada, 
caldrà mirar el perquè. La moto de la policia, depèn dels agents que es tinguin, 
si tenen carnet o no. Pel què fa als actes de la festa, és un error de la impremta 
i demana disculpes per això.  
 
Per la seva part, la tasca que es fa a l’espai dona és diferent del conveni signat 
amb Dones Shakti pel qual reben subvenció. La regidora de l’àrea Dona-Home, 
afegeix que l’any passat es van rebre 2.500 euros de subvenció per l’espai 
dona. Enguany se’n rebran uns 12.000. Es fa molta feina i ben feta. 
 
El president respon, pel què fa a la pregunta formulada en relació al programa 
electoral, que cal tenir en compte que no pot fer-se’n un compliment exhaustiu, 
ja que al no tenir majoria absoluta, hi ha hagut un pacte de govern amb el Partit 
Popular. Tot i això, pot dir-se que s’està complint en la gran majoria de punts. 
La biblioteca és un projecte en el que s’està treballant, i que cal definir 
l’aportació en diners de la Diputació.  
 
El senyor Salvador Corbalán i Muñoz, regidor de brigada municipal i membre 
del grup municipal del Partit Popular, manifesta que, com ha senyalat el 
president, en el moment del pacte de govern es van fixar objectius. Un d’ells ha 
estat treballar per Can Canyamars i s’està fent. No s’ha deixat de banda. El 
mateix en el cas de la benzinera, s’hi ha treballat molt; s’ha anat a la Diputació 
de Barcelona, tot i que se’ns ha denegat. 
 
El president respon, en relació a convidar als regidors als actes no previstos, es 
mirarà de fer. 
 
La regidora de Serveis Generals respon en relació als criteris per deixar la sala 
de plens, que només es deixa per les festes majors, per tal de fer actes 
organitzats per l’Ajuntament. L’única excepció que s’ha fet ha estat la del banc 
de temps.  
 
Pel què fa a les instàncies no respostes, el president indica que és possible que 
alguna hagi quedat pendent, tot i que no en té constància. S’indiquen de què es 
tracta, es resoldrà. 
 
Afegeix, en relació a la tramitació dels pressupostos, que el què s’havia acordat 
era que si es tenien apunt abans de la comissió informativa, es faria una reunió 
per parlar-ne. Cal dir que ara hi ha hagut un trencacolls important: ha sortit una 
circular que obliga a realitzar un pla comptable pel període fins al 2018. Això 
comporta molta feina en poc temps. És per això que és probable que no es 
pugui portar el pressupost al ple d’octubre. 



 7 

 
 
 
 
 
 
 
L’empresa de l’autobús indica en l’informe que les bandes són un inconvenient. 
Però no cal perdre de vista que el problema no són les bandes, el problema és 
la pujada de Can Massuet. Així mateix, cal senyalar que l’Ajuntament no és lent 
retirant les reductores. S’hi està treballant. 
 
El tema d’El Full informatiu es recordarà a la brigada municipal. I pel què fa al 
tema del mercat, afegeix que no es disposa d’aquest cens; hi ha un projecte del 
mercat i es coneixen perfectament les altes i les baixes i es busquen parades 
noves. Però no hi ha un cens. Té tota la documentació al seu servei per quan 
vulgui venir a consultar-la. I responent al tema del telèfon, es dóna les gràcies 
per indicar-ho, es tindrà en compte. 
 
Les obres del camp de futbol comencen la propera setmana. Però no es 
compensa als equips per no poder-hi jugar, tot i que sí s’ha negociat per tal que 
els surti més barat.  
 
El regidor d’Ensenyament, Josep Maria Sagristà i Vilà, referent a la fusió de 
centres, respon que el tema va endavant. I en resposta a les inscripcions a 
l’escola bressol, indica que de moment hi ha quatre aules i tres inscripcions 
més que el darrer any. 
 
En relació a temes d’urbanisme, el senyor Serra respon que Can Canyamars 
va endavant. Per la seva part, el president diu en relació a Can Ponarius, que, 
de moment, el senyor Estevadeordal no ha dit res més. Cal veure jurídicament 
quin ha de ser el proper pas, i molt probablement caldrà tapiar-ne els accessos. 
 
Finalment, el president fa referència que el proper ple ordinari pertocaria 
celebrar-lo el dia 31 d’octubre, dia de la castanyada. Atenent a què els regidors 
indiquen la conveniència de canviar-lo de data per tal de facilitar-ne 
l’assistència tan a regidors com al públic, es decideix avançar-ho un dia, de 
manera que el ple se celebrarà el dia 30 d’octubre a les set de la tarda. Per 
tant, la Comissió Informativa corresponent, s’haurà de celebrar el divendres dia 
25 d’octubre. 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre i, acomplert l’objecte de la 
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les vint hores i cinquanta 
minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
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EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 

 

 
 


