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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013. NÚMERO 08/2013 
 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:     Josep Jo i Munné  

Regidors: Josep M. Sagristà i Vilà 
Salvador Corbalan Muñoz  
Antoni Martínez i Rives 
Joan Serra Serrapiñana  
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 ordinària 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 de l’acta de la sessió ordinària de data 30/10/2013 (Núm. 

07/2013)  
2. Despatx oficial 
3. Aprovació del Pla Econòmic Financer 
4. Aprovació Pla Especial allotjaments turístics. Càmping de tercera categoria, 

bungalows penjats als arbres 
5. Aprovació de les bases reguladores de les subvencions a atorgar per 

l’Ajuntament de Dosrius a entitats del municipi per al 2014 i convocatòria del 
procediment per a l’atorgament de les mateixes 

6. Actualització de l’Inventari General de Béns 
7. Precs i Preguntes 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
30/10/2013 (NÚM. 07/2013)  
 
Per la Presidència es pregunta als membres assistents si desitgen formular 
alguna objecció o volen sol·licitar alguna rectificació al contingut de  l’esborrany 
de l’acta de les sessió ordinària de data 30 d’octubre de 2013 (núm. 07/2013), 
la qual ha estat tramesa, conjuntament, amb la convocatòria per a l’actual 
sessió. 
 
Sotmesa l’acta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
2.- DESPATX OFICIAL 
 
La secretària dóna compte de les sessions de les Juntes de Govern Local 
celebrades, dels Decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data. 
 
Es fa avinent que la documentació és la següent: 
 
 
JUNTES DE GOVERN: 
 
• Junta de Govern Local de data 10 d’octubre de 2013, núm. 19/2013 
• Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2013, núm. 20/2013 
• Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2013, núm. 21/2013 
• Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2013, núm. 22/2013 
• Junta de Govern Local de data 05 de desembre de 2013, núm. 23/2013 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 693/2013, de data 25 d’octubre de 2013, fins al núm. 

802/2013, de data 13 de desembre de 2013 
 
 
DECRETS DONAR COMPTE EXPRÉS 
 
- Decret 696/2013 de data 28 d’octubre de 2013 
 
 
- ESTAT D’EXECUCIÓ DEL 3R TRIMESTRE 
- NOTES D’OBJECCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
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El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, pregunta sobre 
l’informe adjunt a la factura del senyor Vich Casas, en relació al decret 702, el 
decret 707 i el decret 769. 
 
En quant a l’informe del senyor Vich, el president explica que es tracta de la 
factura relativa a part dels treballs relatius al contenciós que coneixem com del 
Pla dels Bolets, que l’Ajuntament que s’ha resolt de forma molt satisfactòria per 
a l’Ajuntament. En el moment d’iniciar-se els tràmits (any 2005) no es va fer 
l’oportuna retenció de crèdit o procediment que correspongués. 
 
Pel què fa al decret 702, fa referència a la denegació de la devolució de l’aval a 
l’empresa FAUS, SA en relació al contracte per la Reforma dels equipaments 
de la zona recreativa de Can Batlle: vestuaris, bar i piscina, fins que no es 
realitzin els arranjaments que s’indiquen en l’informe que acompanya el decret. 
Hi ha deficiències, l’empresa ha de respondre i se li exigeix en aquest sentit. 
 
Secretaria exposa que el decret 707 és el decret pel qual s’incoa expedient per 
l’establiment del servei públic de gossera municipal. D’acord amb el què es va 
parlar en relació a la gossera, ara s’inicien els tràmits per regularitzar tota la 
situació. 
 
El president explica que el decret 769 és relatiu a un servei que venia prestant 
el Consell Comarcal a través d’un conveni signat el 2011: conveni de 
col·laboració per a la implantació d’un sistema de gestió energètica municipal. 
Arran de totes les actuacions que s’estan portant a terme per part de 
l’Ajuntament en relació a l’enllumenat públic, s’ha qüestionat la conveniència de 
mantenir aquest servei. No obstant això, es pot informar que un cop fet aquest 
tràmit, el responsable del Consell Comarcal s’ha posat en contacte amb 
l’Ajuntament per tal de revisar la forma de col·laboració i adaptar-lo a les 
necessitats municipals, per la qual cosa és probable que es torni a celebrar un 
conveni en aquest sentit.  
 
 
3.- APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 
 
Es dóna lectura al dictamen que diu literalment: 
 
“L’informe econòmic financer elaborat sobre el pressupost municipal aprovat 
per a l’exercici 2014, posa de manifest l’incompliment dels controls 
pressupostaris determinats per la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera LOEPSF, en concret la 
regla de despesa i l’objectiu d’estabilitat. 
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En compliment del que disposa l’apartat 1 de l’article 21 de la LOEPSF, s’ha 
encarregat a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació de Barcelona 
l’elaboració d’un Pla Econòmic Financer amb l’objectiu d’assolir uns imports 
que retornin els equilibris econòmics i financers adequats en la liquidació de 
l’exercici 2015. 
 
Vist el Pla elaborat que s’adjunta al present dictamen, 
 
La comissió Informativa proposa a la Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 
Primer.- APROVAR el Pla Econòmic Financer de l’Ajuntament de Dosrius per 
als exercicis 2014 i 2015. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT a la Direcció General de Política Financera del Pla 
aprovat pel Ple municipal.“ 
 
Conclosa la lectura, el president exposa que tenint en compte tots els 
mecanismes de control i tutela financera tant de la Generalitat com del Govern 
Central, el 2014 es va trencar una de les tres regles establertes i per això cal 
elaborar aquest pla. No obstant això, tenim recursos propis, es generen 
superhàbits i es pot fer front a la a situació. Es preveu un endeutament d’entre 
un 40 i un 45%. 
 
El senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, manifesta que el seu 
grup votarà a favor, tot i que exposa que hi ha un excés de despesa. 
 
Seguidament, el senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, 
anuncia l’abstenció del seu grup, argumentant que no han disposat de prou 
temps per analitzar-ho.  
 
El president diu que la situació és bona, però cada dos anys cal endeutar-se 
per valor de dos milions d’euros per pagar factures. 
També respon que no entén perquè es diu que cal endeutar-se cada dos anys 
per dos milions d’euros. Actualment s’està a un endeutament del 39% dels 
recursos ordinaris. Pel 2014 es passarà al 46% pel tema de l’enllumenat. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 10 vots a favor  
manifestats pels grups municipals del PSC, PP i CIU i 3 vots en contra 
manifestats pel grup municipal de LAPAC. 
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4.- APROVACIÓ PLA ESPECIAL ALLOTJAMENTS TURÍSTICS. CÀMPING 
DE TERCERA CATEGORIA, BUNGALOWS PENJATS ALS ARBRES 
 
El regidor Sr. Joan Serra, dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
 “Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 10 de gener de 2013 va ser aprovat 
amb caràcter inicial i sotmès a informació pública el Pla especial per la 
implantació d’allotjament turístic, càmping de tercera categoria (bungalous 
penjats als arbres), a la Finca de Can Gel del municipi de Dosrius, promogut 
per Bosc Natura Grup SL (representant Sr. Agustí Guillamet Sánchez). 
 
Prèviament, tal i com disposen l'article 86 bis i la disposició transitòria divuitena 
del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, va ser tramitat l’avanç de l’esmentat Pla, per tal que s’emetés l'informe 
urbanístic i territorial per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, i el document de referència per l’òrgan ambiental de la Generalitat 
de Catalunya.  
 
En data 8 de juliol de 2013 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de 
Barcelona va emetre informe sobre el Pla Especial. De conformitat amb aquest, 
es va completar el Pla amb la documentació requerida, i en data 4 de 
desembre de 2013, va tenir entrada l’informe proposta sobre la Memòria 
ambiental del Pla especial. Per la seva banda, en data 6 de novembre de 2013, 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre informe urbanístic i 
territorial sobre la proposta de Pla especial que es preveu sotmetre a aprovació 
provisional. 
 
En data 12 de desembre de 2013, amb registre d’entrada núm. 6309, la Sra. 
Noelia Acero Cobo en representació a Bosc Natura Grup S.L. presenta el Text 
refós del Pla Especial, sobre el que es debatrà la seva aprovació provisional, 
conjuntament amb el tractament i presa en consideració dels informes emesos 
pels diferents departaments, així com de les al·legacions presentades, tal i com 
es detalla en l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal, i que textualment 
diu el següent: 
 
“ Informe de Serveis Tècnics.   
 
Número expedient: Planejament i gestió expedient núm. 04/2012 
Sol·licitant: Bosc Natura Grup S.L. (Representant: Agustí 

Guillament) 
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Emplaçament: 

 
 
 
 
 
 
 
Canyamars - Dosrius 

Situació: Can Gel 

Classificació del sòl: Sòl no urbanitzable 
Q. urbanística: Clau 13, Àrees de Protecció Agrícola 

Clau 14b, Forestal de Vegetació Autòctona 
P6 Determinacions a la zona de regulació 
complementaria 

Assumpte: Pla Especial Allotjaments Turístics. Càmping de 
tercera categoria, bungalous penjats als arbres 

 
Els Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament, en resposta a la documentació presentada 
per Noelia Acero Cobo en representació a Bosc Natura Grup S.L. amb registre 
d’entrada núm. 6309 del 12 de desembre de 2013, emeten el següent informe: 

S’ha fet entrega del Text Refós modificat del Pla Especial Allotjaments turístics, de 
l’informe de sostenibilitat ambiental refós, la memòria ambiental refosa i del compromís 
del promotor de desmantellar les construccions i instal·lacions que constitueixen 
l’activitat.  
  
El Pla Especial té per objecte regular la implantació d’una activat de càmping en la 
modalitat  de Bungalous penjats als arbres en sòl no urbanitzable. Prèviament s’ha 
tramitat un Avanç de Pla Especial on s’han concretat els paràmetres de 
desenvolupament del present Pla Especial. 
 
PLANEJAMENT VIGENT 
 
El planejament urbanístic vigent en el municipi de Dosrius és el Text Refós de les 
Normes Urbanístiques de planejament de Dosrius aprovat definitivament en data 13 de 
juliol de 2005 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i publicat per a la 
seva executivitat en el DOGC de data 2 de novembre de 2005. 
 
En data 31 de gener de 2013 es va aprovar definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona i es va publicat per a la seva executivitat en el DOGC de 
data 30 d’abril de 2013, la modificació puntual de les Normes subsidiàries de 
planejament en relació als articles 81, 82, 83, 84 i 85, sobre la regulació de l'activitat 
de càmping a les claus 13 (agrícola) i 14 (forestal). 
 
ANTECEDENTS 
 
En data 10 de gener de 2013 mitjançant Decret d’Alcaldia número 25/2013 es va 
aprovar inicialment el Pla especial Allotjaments Turístics. Càmping de tercera 
categoria, bungalous penjats als arbres. En el mateix decret es va resoldre sotmetre a 
informació pública per un termini de 45 dies el Pla especial esmentat. 
 
En data 16 de gener de 2013 va sortir publicat al diari El Punt Avui l’anunci del període 
d’informació pública.  
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En data 25 de gener de 2013 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona l’anunci del període d’informació pública.  
 
INFORME AL·LEGACIONS 
 
En data 4 de febrer de 2013 amb registre d’entrada número 688 la Sra. Paloma 
Vicente Ibáñez va presentar una al·legació en referència al Pla Especial, l’al·legació 
comprenia els següents extrems: 
 

1. Zona d’estacionament de cotxes i accés a l’activitat. 
2. Línia elèctrica fins les instal·lacions. 
3. Tram d’instal·lació d’aigua potable 
4. Invasió de l’accés de vianants amb la ubicació d’excessiva proximitat de la 

recepció, zona d’esbarjo i lliure acampada. Ubicació de tres de les cabanes. 
 
En data 2 d’abril de 2013 amb registre d’entrada número 1921 la Sra. Paloma Vicente 
Ibáñez va presentar una al·legació en referència al Pla Especial, l’al·legació comprenia 
els següents extrems: 
 

1. Possibles molèsties que pugui ocasionar l’activitat dels rucs als visitants de 
les cabanes. 

 
En data 30 de maig de 2013 amb registre d’entrada número 2968 la Sra. Paloma 
Vicente Ibáñez va presentar escrit en referència al Pla Especial, l’escrit comprenia els 
següents extrems: 
 

1. Resposta a les al·legacions anteriors. 
2. Esser informats com a part afectada de qualsevol novetat en el projecte. 

 
En data 3 de juny de 2013 mitjançant decret d’alcaldia número 399/2013, es va atorgar 
un període d’audiència de 10 dies hàbils a la Sra. Paloma Vicente Ibáñez perquè 
pogués revisar la documentació del Pla Especial donat que s’havia presentat 
documentació que suposava una modificació no substancial del Pla aprovat 
inicialment. 
 
En data 9 d’agost de 2013 amb registre d’entrada número 4096 la Sra. Paloma Vicente 
Ibáñez va presentar una al·legació en referència al Pla Especial, l’al·legació comprenia 
els següents extrems: 
 

1. Retirar les al·legacions referents a: 
- Zona d’estacionament de cotxes i accés a l’activitat. 
- Línia elèctrica fins les instal·lacions. 
- Tram d’instal·lació d’aigua potable 
- Invasió de l’accés de vianants amb la ubicació d’excessiva proximitat 
de la recepció. Ubicació de tres de les cabanes. 
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2. Pel que fa a la ubicació de la zona d’acampada lliure la Sra. Paloma Vicente 
Ibáñez, exposa que la distància entre la zona d’acampada projectada i 
l’entrada dels rucs és només de 10m fet que pot provocar interferències 
entre ambdues activitats. 
 

3. Pel que fa a la ubicació de la zona d’acampada lliure la Sra. Paloma Vicente 
Ibáñez, exposa que aquesta zona és contigua a un camí que s’utilitza per a 
la sortida i entrada de les excursions amb els rucs. 

 
El planejament urbanístic vigent en el municipi de Dosrius és el Text Refós de les 
Normes Urbanístiques de planejament de Dosrius (TRNUD) aprovat definitivament en 
data 13 de juliol de 2005 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona i 
publicat per a la seva executivitat en el DOGC de data 2 de novembre de 2005. 
 
S’ha aprovat definitivament en data 31 de gener de 2013 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona i publicat per a la seva executivitat en el DOGC de data 30 
d’abril de 2013, la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament en 
relació als articles 81, 82, 83, 84 i 85, sobre la regulació de l'activitat de càmping a les 
claus 13 (agrícola) i 14 (forestal). 
 
Les al·legacions presentades no tenen contingut ambiental. 
 
El TRNUD no estableix que s’hagi d’establir una distància mínima entre activitats al sòl 
no urbanitzable. Ambdues activitats s’integren perfectament dins del sòl no 
urbanitzable. El camí que s’utilitza per arribar a la cabana de recepció discorre dins de 
la pròpia activitat i no es considera que hi hagi interferència entre les dues activitats. 
Per tant el tècnic que subscriu considera DESESTIMAR les al·legacions presentades 
per la Sra. Paloma Vicente Ibáñez. 
 
INFORME PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL  
 
En data 12 de novembre de 2013, registre d’entrada número 5672, es rep l’informe de 
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, en relació amb l’estudi 
d’impacte i integració paisatgística. No obstant això, en la seva avaluació paisatgística 
assenyala que s’hauran de tenir en compte les recomanacions següents: 
 

1. Cal incorporar al Pla especial per a l’aprovació definitiva tota la documentació 
relacionada l’article 48 del Text Refós de la Llei d’urbanisme i 57 del Reglament 
de la Llei d’urbanisme així com recaptar, si s’escau, els informes que s’hi 
relacionen així com informe del departament competent en matèria de turisme.  

2. En relació amb la prevenció d’incendis, cal grafiar la zona de protecció de 25m i 
regular-la normativament tant al voltant de la zona d’acampada com dels 
bungalous i recaptar informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments per validar la proposta. 

3. Cal regular els moviments de terres i els elements de contenció per minimitzar-
ne l’impacte, evitant murs de contenció. 
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4. Cal regular els aspectes generals de les xarxes de subministrament i desguàs i 

resoldre el sanejament preveient un sistema de depuració propi d’acord a 
l’informe de l’ACA, llevat que s’obtingui prèviament l’autorització d’abocament a 
la xarxa  municipal. 

5. Cal incorporar el compromís del promotor de garantir el desmantellament de  
les instal·lacions i la restitució del sòl al seu estat originari en el moment de 
cessament de l’activitat, d’acord amb l’article 59 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 

 
En data 4 de desembre de 2013, registre d’entrada número 6092, es rep l’informe del 
Departament  de Territori i Sostenibilitat, Direcció General de Polítiques Ambientals, en 
relació a la Memòria Ambiental del Pla Especial d’allotjaments turístics, càmping de 
tercera categoria, bungalous penjats als arbres. A la resolució s’atorga la conformitat a 
la memòria ambiental condicionada a la incorporació de les consideracions següents: 
 

1. Caldrà donar compliment a les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana 
de l’Aigua sobre el present Pla especial, de 7 de juny de 2013. 

2. Caldrà completar la normativa, especificant que, a banda de complir les 
determinacions de l’informe de sostenibilitat ambiental, és necessari adoptar 
les mesures previstes en el seu annex, de 22 de juliol de 2013, als efectes de 
garantir la correcta restauració ambiental i paisatgística dels talussos generats i 
dels espais afectats per l’execució de la proposta. Alhora, es recorda que 
caldrà limitar al mínim imprescindible la circulació rodada dels vehicles de 
servei. 

3. Caldrà garantir que l’adequació topogràfica amb escullera per a la implantació 
de la zona d’acampada no afecti la riera adjacent ni la seva vegetació 
associada, estudiant la possibilitat d’introduir mesures compensatòries per 
millorar l’estat i la funció connectora d’aquest hàbitat, prèvia autorització de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, si s’escau. 

4. Caldrà, preveure, sempre que sigui possible, el soterrament de les línies 
elèctriques, d’acord amb allò que contempla l’estudi paisatgístic aprovat 
inicialment. Així mateix, es completarà la normativa aportada, establint una 
limitació d’alçada per a les estaques de fusta utilitzades per abalisar la zona i 
aclarint que la coberta de la cabana de recepció serà de bruc, de conformitat 
amb allò descrit en la memòria urbanística. 

5. Caldrà que en el desenvolupament del Pla es garanteixi la compatibilitat entre 
les activitats existents en l’àmbit d’estudi i el seu entorn immediat (seguretat 
d’accessos compartits, normativa acústica, etc), adoptant les mesures 
corresponents, si aquestes són necessàries. 

6. Caldrà incorporar les esmenes indicades en l’apartat de valoració de 
l’expedient de l’informe - proposta que s’adjunta en relació amb el contingut de 
l’ informe de sostenibilitat ambiental i la memòria ambiental. Específicament, 
caldrà que, entre les mesures de seguiment de la memòria ambiental, 
s’estableixi la necessitat de controlar l’impacte paisatgístic que puguin 
ocasionar les construccions proposades, preveient l’adopció de mesures 
complementàries, si s’escau. 
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A la documentació aportada s’han esmenat els punts assenyalats als informes 
anteriors i es destaquen les següents:  

 
- S’ha grafiat la zona de protecció de 25m i s’ha sol·licitat informe a la Direcció 

General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 
- En quant al moviment de terres que es realitzarà únicament per a la 

implantació de la cabana de recepció s’ajustaran a les directrius que dimanen 
directament de Text Refós de les Normes Urbanístiques de planejament de 
Dosrius. Per tant, els terraplenats no podran situar-se a més de 1,50m per 
sobre ni 1,50m per sota de la cota natural del terreny. 

- S’ha sol·licitat certificat d’autorització d’abocament a la xarxa que discorre 
soterrada sota el llit de la Riera de Rimbles la qual gestiona el Consell 
Comarcal del Maresme. Actualment en aquesta mateixa zona existeixen 
diverses activitats amb connexió a aquest col·lector. 

- S’ha aportat el compromís del promotor de desmantellar les construccions i 
instal·lacions que constitueixen l’activitat 

- L’adequació topogràfica amb escullera per a la implantació de la zona 
d’acampada serà d’un metre. 

- S’ha limitat l’alçada per a les estaques de fusta utilitzades per abalisar la zona 
a 2 metres i s’especifica que la coberta de la cabana de recepció serà de bruc, 
de conformitat amb allò descrit en la memòria urbanística. 

- A la memòria ambiental es justifica la compatibilitat entre les activitats existents 
en l’àmbit d’estudi i el seu entorn immediat. 

- S’han realitzat les esmenes indicades a l’informe-proposta a l’apartat de 
valoració de l’expedient. 

 
Que el tècnic sota signant, una vegada revisada la documentació aportada, considera 
el Pla Especial Allotjaments Turístics. Càmping de tercera categoria, bungalous 
penjats als arbres, apte per a la seva Aprovació Provisional, no obstant això la 
corporació amb el seu superior criteri, decidirà el que consideri més adient pels 
interessos municipals. 
 
Aquest és el meu informe, el qual elevo a la Corporació perquè amb el seu major 
criteri, decideixi el que consideri més adient pels interessos municipals.” 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 52.2.c del Decret legislatiu 2/2003, 
mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, correspon al Ple municipal l'aprovació que posi fi a la tramitació 
municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics, i ateses les 
competències que el Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme, atorga a la Comissió Territorial d’Urbanisme en relació a 
l’aprovació definitiva dels instruments de planejament derivat,  
 
La Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
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Primer.- DESESTIMAR ÍNTEGRAMENT, de conformitat amb l’informe emès 
per l’arquitecta municipal, les al·legacions formulades per la Sra. Paloma 
Vicente Ibáñez, en data 4 de febrer de 2013 amb registre d’entrada número 
688, en data 2 d’abril de 2013 amb registre d’entrada número 1921, en data 30 
de maig de 2013 amb registre d’entrada número 2968, i en data 9 d’agost de 
2013 amb registre d’entrada número 4096. 
 
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT el Text refós i modificat del Pla 
especial per la implantació d’un allotjament turístic, càmping de tercera 
categoria (bungalous penjats als arbres), a la Finca de Can Gel del municipi de 
Dosrius, promogut per Bosc Natura Grup SL, de conformitat amb els informes 
emesos pel diferents Departaments durant tota la tramitació del Pla, i l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals. 
 
Tercer.- TRAMETRE a la Comissió Territorial d’Urbanisme el Pla especial per 
la implantació d’allotjament turístic, càmping de tercera categoria (bungalous 
penjats als arbres), a la Finca de Can Gel del municipi de Dosrius, promogut 
per Bosc Natura Grup S.L. (representant Sr. Agustí Guillamet Sánchez) per tal 
que procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva. 
 
Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats, i publicar-lo a la web 
municipal, als efectes del disposa l’article 8.5.c del Text refós de la Llei 
d’urbanisme.” 
 
Sense efectuar-se intervencions per part dels grups municipals, se sotmet el 
dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels assistents al 
Plenari. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS 
A ATORGAR PER L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS A ENTITATS DEL 
MUNICIPI PER AL 2014 I CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT PER A 
L’ATORGAMENT DE LES MATEIXES 
 
Es dóna la paraula a la Sra. Sílvia Garrido i Galera que exposa el dictamen que 
diu textualment: 
 
“Vista l’Ordenança Reguladora de concessió de Subvencions de l’Ajuntament 
de Dosrius, aprovada pel Ple municipal en sessió ordinària feta en data 29 
d’octubre de 2009. 
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Atès allò previst a l’art. 13 de l’Ordenança referida, en relació a les bases 
reguladores de les subvencions que s’hagin de concedir mitjançant 
concurrència competitiva. 
 
Vist l’informe dels Serveis Municipals, emès en data 10 de desembre de 2013 
de conformitat amb allò previst a l’art. 13.2 de l’Ordenança de Subvencions de 
l’Ajuntament de Dosrius. 
 
Vistes les Bases Reguladores de les subvencions a atorgar per l’Ajuntament de 
Dosrius a entitats del municipi, elaborades d’acord amb les prescripcions 
generals recollides a l’Ordenança de Subvencions de l’Ajuntament de Dosrius. 
 
Atès allò previst a l’art. 124 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
La Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR les Bases Reguladores de les subvencions a atorgar per 
l’Ajuntament de Dosrius a entitats del municipi per l’exercici 2014, deixant 
sense efectes anteriorment aprovades, en relació a l’exercici 2014.  
 
Segon.- CONVOCAR simultàniament el procediment mitjançant concurrència 
competitiva per a l’atorgament de subvencions de l’Ajuntament de Dosrius a 
entitats del municipi de l’any 2014. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa màxima amb càrrec a les partides del 
Pressupost general de l’Ajuntament de Dosrius corresponent a l’exercici 2014 
que es relacionen a continuació: 
 
Quart.- SOTMETRE a informació pública les Bases Reguladores i la 
convocatòria corresponent per un termini de vint dies mitjançant la inserció d’un 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament de Dosrius. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.” 
 
 
El president obre el torn de paraula i li cedeix al regidor senyor Carles Bosch i 
Lorenzo, del grup municipal de CIU, que critica el fet que segons el punt 5.d) no 
es donarà subvencions per finançar entitats que puguin suposar una crítica 
política.  
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El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, manifesta que en 
anys anteriors s’abstenien per no posar traves al lliurement de les subvencions. 
Aquest any es votarà en contra, ja que les entitats estan en contra, sobretot pel 
què respecte al tema de la justificació.  
 
El senyor Josep Maria Sagristà i Vilà, portantveu del grup municipal del PSC, 
respon que es tracta d’un acte de transparència. Abans es donaven a la 
babalà, mentre que ara hi ha una regulació. A part, cal tenir en compte que són 
les entitats qui fan aquesta regulació.  
 
La senyora Garrido diu que es va fer una reunió i no hi va haver cap entitat que 
es queixés de res, de manera que es van aprovar les bases. Donar 
subvencions és una voluntat d’aquest Ajuntament dirigit a les entitats. Les 
entitats polítiques tenen altres vies per finançar-se, diferents de les de les 
entitats. 
 
El senyor Reñé respon que segons diu la senyora Garrido, semblaria que el 
Consell d’Entitats és una bassa d’oli. Cal que consideri el fet que les entitats no 
mossegaran a qui els dóna de menjar. A part, valdria la pena allargar el termini 
fins el dia 31 de gener.  
 
Conclòs el debat se sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 8 
vots a favor manifestats pels grups municipals de PSC i PP i 5 abstencions 
manifestades pels grups municipals de LA PAC i CIU.  
 
 
6. ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS 
 
Pren la paraula el president que llegeix el dictamen que obra a l’expedient i que 
textualment diu: 
 
 “Examinat l'expedient de rectificació de l' Inventari en què són consignades les 
altes, baixes i les modificacions que s’ha detectat des de la darrera rectificació 
de l’ Inventari, i trobat conforme; 
 
Atès el que disposen els articles 103 a 118 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vistos els informes units a l’expedient emesos per secretaria, intervenció i pels 
serveis tècnics municipals.  
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De conformitat amb el que disposen els articles 123.1 i 126.1 del RD 
2568/1986, de 28 de novembre, Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic dels Ens locals,  
 
Aquesta Comissió Informativa proposa al Ple municipal l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització i rectificació puntual de l'Inventari de béns i 
drets d'aquest Ajuntament, segons s’indica en l’annex que acompanya aquesta 
proposta, a efectes 30 de novembre de 2013.  
 
CINQUÈ.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la 
Subdelegació del Govern. 

 

Annexes 

- ALTES: Fitxes de nova creació. 
Fitxes Cost 

Adq. O 
Valor 

Cost 
Millores 

Epígraf Descripció 

1654 0 0 GR32A1 Servitud de Clavegueram finca av. Corredor, 10 

1655 397.222 0 GR12A1 Centre Parroquial. Permuta per Cal Borni 

1656 0 0 GR11A1 Terreny carrer Lluís Moret s/n. Cessió de Ma Rosa 
Bosch Tapias 

1657 4.971,20 0 GR11D2 Cessió parcel·la Can Massuet ‘El Trèbol’ 

1658 0 0 GR12A1 Masia de Can Ponarius 

1659 0 0 GR12C2 Desfibril·lador Pavelló municipal Dosrius 

1660 0 0 GR12C2 Desfibril·lador Policia Local 

1661 217,80 0 GR12C2 8 bústies de correus local bústies Can Massuet del 
Far 

1662 299,48 0 GR12C2 9 Pilones de carrers 

1663 1085.38 0 GR12C2 Estanteries Arxiu municipal 

1664 842,16 0 GR12C2 2 Ordinadors P4 dual core G2020 

1665 3.398,89 0 GR12C2 Cistelles bàsquet i porteries d’handbol 

1666 2.299 0 GR12C2 Màquina aire condicionat Escola del Pi 

1667 468,37 0 GR12C2 Focus i trípode Policia local 

1668 85,08 0 GR12C2 Senyals trànsit carrers 

1669 9.000,46 0 GR11B1 Aire condicionat 2a planta Ajuntament 
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1670 975,66 0 GR12C2 4 contenidors amb rodes 

1671 115,56 0 GR12C2 Pantalla ordinador 

1672 102,85 0 GR12C2 Aspirador Policia local 

1673 296,43 0 GR12C2 Senyal trànsit circular 

1674 194,47 0 GR12C2 Senyal trànsit circular i senyalització excepcional 

1675 692,12 0 GR12C2 2 Firewall D-Link 

1676 5.000 0 GR12C2 Material esportiu 

1677 1.899 0 GR12C2 Material sanitari 

1678 842,16 0 GR12C2 Estació base i antena connectivitat PIJ 

1679 0 0 GR11B1 Vials Sant Carles 

1680 0 0 GR31A3 Finca Forestal Sant Carles 

 
 

- MODIFICACIONS: Fitxes amb noves millores o actualitzacions. 
Fitxes Cost 

Adquisició 

Cost 

Millores 

Epígraf Descripció 

209 0 74.492,14 GR12A1 1a Certificació reforma vestuaris, bar i piscina 

209 0 57.720,57 GR12A1 2a Certificació reforma vestuaris, bar i piscina 

209 0 6.873,89 GR12A1 3a Certificació reforma vestuaris, bar i piscina 

209 0 11.839,83 GR12A1 4a Certificació reforma vestuaris, bar i piscina 

209 0 88.969,91 GR12A1 Certificació tancament camp de futbol 

158 0 50.295,96 GR12A1 1a Certificació pistes de pàdel 

158 0 63.079,34 GR12A1 2a Certificació pistes de pàdel 

158 0 63.894,45 GR12A1 3a Certificació pistes de pàdel 

1039 0 53.590,91 GR11B1 1a Certificació passera vianants a la riera 

1039 0 32.959,24 GR11B1 2a Certificació passera vianants a la riera 

56 
0 20.075,81 GR11B1 

Reparació d’esvoranc i estabilització talús carrer 

Vallgorguina 

56 
0 20.075,80 GR11B1 

Reparació d’esvoranc i estabilització talús carrer 

Vallgorguina 

1527 
0 0 GR11B1 

Afegir descripció la permuta del sr. Jaime Picañol 

Català 

989 0 6.676,03 GR12C2 Millora canvi canonada carrer de les Agudes 

159 
0 1.057,54 GR12A1 

Millora construcció plataforma Consultori mèdic Can 

Massuet del Far 

159 
0 1.695,21 GR12A1 

Millora porta 2 fulles color plata Consultori mèdic 

Can Massuet del Far 
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- BAIXES: Fitxes eliminades. 
Fitxes Cost 

Adquisició 

Cost 

Millores 

Epígraf Descripci 

151 6.000 66.589 GR12A1 Cal Borni. Permuta pel Centre Parroquial 

394 240 0 GR12C2 Impressora 2 Centre Can Massuet 

400 250 0 GR12C2 Impressora 1 Centre Can Massuet 

408 300 0 GR12C2 Router Arxiu històric Dosrius 

409 300 0 GR12C2 Router Arxiu històric Dosrius 

452 
723 0 GR12C2 

Aire acondicionat 1 Centre Can Massuet – fitxa repetida 

453 723 0 GR12C2 Aire acondicionat 2 Centre Can Massuet – fitxa repetida 

489 723 0 GR12C2 Aire acondicionat 3 Centre Can Massuet – fitxa repetida 

502 200 0 GR12C2 Monitor edifici Ajuntament 

535 600 0 GR12C2 Tallafiambres Bar Zona esportiva Can Massuet 

560 
761,24 0 GR12C2 

CPU edifici Ajuntament 

561 
200 0 GR12C2 

Monitor edifici Ajuntament 

562 657,83 0 GR12C2 CPU Airis edifici Ajuntament 

568 10 0 GR12C2 Altaveus edifici Ajuntament 

570 657,83 0 GR12C2 CPU clònic edifici Ajuntament 

584 261,20 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

585 420 0 GR12C2 Scànner edifici Ajuntament 

599 900 0 GR12C2 SAI 1 edifici Ajuntament 

602 600 0 GR12C2 Firewall 1 edifici Ajuntament 

604 1147 0 GR12C2 Copia de seguretat edifici Ajuntament 

605 60 0 GR12C2 Firewall 2 edifici Ajuntament 

613 1.689,54 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

648 791,51 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

652 300 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

658 
200 0 GR12C2 

Monitor edifici Ajuntament 

660 632,69 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

664 1.605,45 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

665 1.605,45 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

666 950 0 GR12C2 SAI edifici Ajuntament 

667 1.000 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

668 10 0 GR12C2 Altaveus edifici Ajuntament 
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669 35 0 GR12C2 Suport telèfon edifici Ajuntament 

674 1.000 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

675 200 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

706 
1.000 0 GR12C2 

CPU edifici Ajuntament 

709 900 0 GR12C2 SAI edifici Ajuntament 

714 1.200 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

720 1.200 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

727 60 0 GR12C2 Màquina escriure edifici Ajuntament 

729 200 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

730 10 0 GR12C2 Altaveus edifici Ajuntament 

732 1.000 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

744 450 0 GR12C2 Scànner edifici Ajuntament 

745 
950 0 GR12C2 

CPU edifici Ajuntament 

749 
950 0 GR12C2 

CPU edifici Ajuntament 

759 1.000 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

760 9.000 0 GR12C2 SAI edifici Ajuntament 

768 897,93 0 GR12C2 Impressora edifici Ajuntament 

769 1.000 0 GR12C2 CPU edifici Ajuntament 

811 6.341,95 0 GR12C2 Fotocopiadora Gestetner Escola del Pi 

1067 600 0 GR12C2 CPU Airis Serveis socials 

 
” 
 
Conclosa la lectura del dictamen, s’inicien les intervencions i pren la paraula el 
regidor senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, que pregunta 
en relació a la masia de Can Ponarius.  
 
El president respon que caldrà pensar què s’hi vol fer i quines són les opcions 
que a nivell jurídic i econòmic es poden defensar. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el senyor Antoni Valls i Pou, del grup 
municipal de CIU: 
 
- Quantes paneres reparteix Benestar Social i quin és el cost d’aquestes? 
- No s’entén l’apartat 5.6 de l’acta de la Junta de Govern Local de 

28/10/2013, relatiu a la Federació catalana de caça. 
- Can Canyamars. Caldria fer alguna cosa amb l’asfaltat. Seria possible fer-

ho subsidiàriament? 
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- Properament hi ha entitats que es sumaran al dret a decidir. Se’ls negarà la 

subvenció? 
 
El senyor Carles Bosch i Lorenzo, del grup municipal de CIU, formula les 
següents preguntes: 
 
- Acta de la JGL 10/10/2013, punt 3.2 i 3.8. Com està el club de feina? Quina 

feina fa? 
- Acta de la JGL 5/12/2013. punt 3.3. Renúncia a Dones Shakti perquè 

l’activitat ja la cobreixen les quotes dels socis.  
- Hi ha queixes d’usuraris de Serveis Socials per temes de privacitat en les 

instal·lacions. 
- Arranjament de carrer Marquès Castelldosrius. S’ha arranjat la zona de dalt 

al mateix moment. 
- Es va parlar del canvi de sentit dels carrers. Han rebut propostes?  
- Passera de la riera: es felicita als operaris de la brigada que hi han treballat.  
- Es va mantenir una reunió relativa a temes de seguretat. En relació al 

“retén” de persones voluntàries, s’ha fet algun pas? 
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, formula les 
següents qüestions: 
 
- Se sol·licita una reunió amb Promoció Econòmica, ja que hi ha qüestions a 

tractar en relació al mercat i al comerç. (El senyor Antoni Valls, de CIU, 
manifesta la seva voluntat de sumar-se a aquesta reunió). 

- Com ha acabat l’expedient sancionador al policia? 
- Hi ha un veí que ha presentat instància demanant reducció de la velocitat al 

carrer Sant Antoni. 
- Ajut per fer la desviació de la canalització. Es pot explicar aquest tema? 
- S’ha renunciat a suport per servei de menjador a escola bressol. Per què? 
- S’està reparant la passera del carrer Esteve Albert. Està en garantia? 
 
El senyor Isidro Galiano i Galiano, del grup municipal de LaPac diu: 
 
- Com està el tema dels pisos de la Bomba que havien de ser de preu reduït? 

N’hi ha d’ocupats. 
- El mercat municipal està ubicat a la travessera. On es posarà? 
- Si Shakti desapareix, qui gestionarà l’Espai Dona? 
 
La senyora Judith Coll i García, del grup municipal de LaPac, pregunta: 
 
- Obres de l’asfaltat de la Ronda de Dalt. Les fa la Diputació i han coincidit 

amb les de la travessera. Com es planifica?  
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- Està clara la data de finalització de les obres?  
- Hi ha problemes de senyalització. Com es pal·liaran els efectes negatius en 

el comerç? 
- C/ Collformic núm. 4. És un tema que s’arrossega des de fa molts anys. La 

mediació de la Diputació no ha servit per res. Hi ha instàncies que no se’ls 
contesta i reunions que se’ls deneguen. 

- En relació a la pujada de tarifes, la llei municipal catalana exposa que el 
servei d’abastament d’aigua és municipal. L’empresa concessionària, 
SOREA, va presentar un reconeixement de deute. Un cop reconegut, la 
proposta d’increment de tarifes no va ser informada per l’Ajuntament. Per 
què? Per Canyamars sí que es va informar en sentit contrari. 

- El contracte amb SOREA diu que hi haurà una comissió de seguiment i 
control. Per què no hi és? 

- Quan la Comissió de Preus va acordar incrementar-los, per què no es va 
informar als veïns? Podrien haver decidit reduir el consum. 

- Les famílies de més de quatre membres poden demanar reducció de tram. 
No s’ha informat. 

- Com es farà per fiscalitzar els comptes de SOREA després que el Consell 
Comarcal ho ha rebutjat? 

 
Inicia el torn de respostes la regidora de Serveis Socials, Antònia Pérez, dient 
que han estat lliurades 367 paneres, per valor de 3.300 euros. 
 
El president respon que s’ha fet un reconeixement a la Societat ocellaire, ja que 
es defensen totes les activitats que dinamitzin el municipi. El dia que 
s’organitza la trobada, els bars i restaurants estan plens. En relació a Can 
Canyamars, no es pot actuar subsidiàriament, però s’està treballant en aquest 
tema. 
 
La senyora Garrido respon en relació a les subvencions que es subvencionen 
projectes, no entitats. 
 
La senyora Carola Rucabado, regidora de Promoció Econòmica, respon en 
relació al Club de Feina, que té un divendres cada dues setmanes i que va 
relacionat amb la borsa de treball. 
 
El president al·lega que el tema de la renúncia per part de Dones Shakti s’ha fet 
a petició de la pròpia entitat.  
 
La senyora Antònia Pérez, regidora de Serveis Socials, contesta pel què fa a la 
privacitat de les instal·lacions, que hi ha vidres i portes. Que es desconeixia 
aquesta queixa, però que es tindrà en compte.  
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En relació a les obres simultànies, el president explica que tot i que es va 
intentar que no coincidissin, va resultar impossible. Pel què fa al canvi de sentit, 
s’ha fet una proposta i la població s’hi ha implicat. Cal escoltar el què es digui i 
tenir en compte sobretot, la seguretat. 
 
Pel què fa al “retén” de voluntaris, la senyora Garrido diu que de moment, i 
després de les reunions mantingudes amb el SEM, es mirarà si els és suficient 
el tema coordenades.  
 
Responent al tema del disciplinari incoat, Secretaria informa que està pendent 
d’arxivar- se. El president respon que està content de poder tancar el tema així, 
ja que la voluntat que es perseguia era d’una simple amonestació. En relació al 
tema de la canalització, es tracta d’una obra d’emergència, que es buscarà la 
manera que la pagui la Diputació. Es renuncia el tema d’ajuts pel menjador de 
l’escola bressol ja que no es va justificar en el seu moment. El projecte de la 
passera s’ha fet segons projecte. Ara tan sols es pinta. 
 
Els pisos de la Bomba no s’estan ocupant. Són els de l’altra banda. 
 
Pel què fa el mercat, respon que les obres no han d’afectar.  
 
Se cedeix la paraula a la regidora de Serveis Socials, senyora Antònia Pérez, 
que contesta la pregunta sobre l’Espai Dona dient que s’han sol·licitat tres 
pressupostos.  
 
El senyor Joan Serra i Serrapiñana, regidor d'Urbanisme, explica que les obres 
finalitzaran en termini. Segueixen el seu curs, però és difícil fixar una data. El 
president afegeix que per tal de pal·liar els efectes, es mirarà el tema de 
subvencions. 
 
Continua el president, dient que el tema del carrer Collformic és un tema molt 
freu. Molt delicat. Si la senyora Coll hi té interès, pot oferir-se per mediar-hi. 
 
La senyora Garrido explica, responent a la pregunta de l’increment de tarifes de 
l’aigua, que des del 2005 el deute no s’havia reconegut. Es va reconèixer a 
finals d’any. Quedava pendent el conveni per fer-lo efectiu. La pujada de tarifes 
havia d’estar aprovada abans de l’estiu. Es comptava que a l’abril ja estigués, 
però no es va aplicar fins al juliol. Caldria haver fet carta explicant-ho. Els trams 
funcionen des del 2005. potser caldria ampliar-los.  
 
El president diu que la comissió que es preveia en el contracte era per efectuar 
un seguiment de les obres que havia de fer l’adjudicatari del contracte, en 
aquest cas, SOREA. No obstant això, es va fer el dipòsit d’ATLL.  
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Així mateix explica que s’ha reduït el deute que SOREA proposava. Si es 
carregués aquest dèficit a les arques municipals, pagaria tot el municipi, quan 
només rep el servei de SOREA un 60% de la població. Dit això, afegeix que per 
part de la resta de grups municipals tampoc hi ha hagut una proposta 
alternativa. 
 
 
 
 
 
 
I no havent-hi més assumptes a debatre i, acomplert l’objecte de la 
convocatòria, el president aixeca la sessió, essent les vint-i-una hores i trenta-
cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 

 

 

 

EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 

 

 
 


