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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2014. NÚMERO 01/2014 
 
 
 
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 secretari accidental d’aquest Ajuntament, Sergi 
de Diego i Mas, 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.  
 
Alcalde disculpa l’absència de la secretària municipal. 
 
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 les actes de la sessió ordinària de data 19/12/2013 (Núm. 

08/2013)  
2. Despatx oficial 
3. Expedient de crèdits extraordinaris 
4. Delegació a l’Organisme de Gestió Tributària del cobrament de quotes 

urbanístiques 
5. Imposició de sanció per falta greu en matèria de tinença de gossos 

perillosos (expedient 009/2013GP) 
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6. Rectificació de la qualificació de la finca Pou del Glaç 
7. Modificació dels Estatuts de Localret 
8. Aprovació i verificació Text Refós (febrer 2014) modificació puntual de les 

NNSS de planejament municipal Polígon Passatge Sant Llop 
9. Moció presentada pel grup municipal de CIU referent al procés de la 

consulta ciutadana del 09.11.2014 
10. Precs i Preguntes 
 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
19/12/2013 (NÚM. 08/2013)  
 
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 19 de desembre de 2013 (núm. 
08/2013), 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 
 
EL secretari accidental 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 12 de desembre de 2014. núm. 24/2013 
• Junta de Govern Local de data 09 de gener de 2014, núm. 01/2014 
• Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2014, núm. 02/2014 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 803/2013, de data 16 de desembre de 2013, fins al núm. 

146/2014, de data 21 de febrer de 2014 
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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. 4RT TRIMESTRE 2013 
 
INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT (4RT TRIMESTRE) 
 
COMUNICACIÓ AL MINISTERI DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ 4RT TRIMESTRE 
2013 
 
 
El regidor del grup municipal de CIU, Sr. Carles Bosch, pregunta per les JGL 
1/2014 (punts 3.17, 3.18 i 3.21) i la JGL 2/2014 (punt 4.4). 
L’alcalde en relació al punt 3.17 li comenta que el subministrament de l’aigua a 
una casa i el contenciós era sobre qui era el responsable de fer aquell 
arranjament. Es va traslladar al subministrador d’aigua de la zona. Com ja s’ha 
arranjat ha desaparegut l’objecte del contenciós. 
 
El secretari accidental respon sobre els punts 3.18 i 3.21. 
 
En relació al punt 4.4 de la JGL 2/2014 es consultarà l’expedient a Secretaria 
per tal de donar-li la informació adequada. 
 
 
 
3.- EXPEDIENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
Es dóna lectura al dictamen que diu literalment: 
 
“Expedient número 02/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost 
de despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2014 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. 
 
Per poder atendre la despesa derivada d’executar el projecte d’urbanització 
complementari de Can Canyamars, per la qual no existeix consignació 
pressupostària al pressupost municipal 2014, es proposa l’elaboració del 
present expedient de modificació de crèdits per habilitació de crèdit 
extraordinari. 
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El crèdit que dóna lloc a l’elaboració de la present modificació és el que es 
determina com a conseqüència de la liquidació de quotes urbanístiques als 
propietaris de les finques afectades per aquesta primera fase, i que es 
correspon amb el 100% de la despesa inicial prevista del projecte executiu. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
(CRÈDIT EXTRAORDINARI) 
 

Partida Descripció 
Crèdit 
actual Modificació Crèdit def 

14.454.61905 

Projecte d’urbanització 
complementari a 
Canyamars 0,00 355.888,61 355.888,61 

 
Ingressos previstos 
 

Partida Descripció 
Crèdit 
actual Modificació Crèdit def 

 
14.39610 Quotes Urbanístiques 0,00 355.888,61 355.888,61 

 

La Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient crèdit extraordinari número 02/2014, que es 
finançarà mitjançant liquidació de quotes urbanístiques als propietaris afectats 
pel projecte d’urbanització complementari de Can Canyamars. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per a resoldre-les.” 
 
Conclosa la lectura, el president exposa que existeix la possibilitat de començar 
a realitzar intervencions a Can Canyamars amb l’execució de les obres incloses 
al projecte d’urbanització complementari que actualment es troba a exposició 
pública. Una vegada aquest estigui aprovat, es procedirà a la licitació de l’obra, 
i, per aquest motiu, aquesta actuació ha de quedar convenientment reflectida i 
incorporada al pressupost municipal. 
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El Sr. Antoni Valls, en representació del grup municipal de CiU, expressa la 
seva satisfacció en comprovar com el projecte va endavant, però s’han de tenir 
en compte alguns matisos, expressant que en el darrer ple van dir que hi havia 
urgència en realitzar actuacions, i ja ens van comentar que s’estava estudiant 
la possibilitat de realitzar alguna actuació, sense tenir en compte la fase prèvia 
d’al·legacions i impugnacions. La nostra satisfacció és perquè s’avança en la 
línia que nosaltres volem, però en certa manera volem apel·lar a la situació 
precària dels carrers del s polígons B i C en els que jo crec que mereixen 
actuacions urgents paral·lelament al procés urbanitzador que es poden fer als 
carrers ja mateix, concretament i per exemple, tapar els esvorancs del carrer 
Bonaire i d’altres carrers, llocs a on inclús la Brigada ha col·locat en ocasions 
tanques. Demanaria a secretaria o al bufet que porta el tema de Can 
Canyamars que s’emeti un informe jurídic per tal de poder portar a terme 
l’actuació urgent i immediata de tapar els esvorancs que posen en perill la 
seguretat pública. S’ha de recordar que estem parlant de la via pública, la qual 
cosa comporta responsabilitat en front a tercers i cal evitar situacions de risc a 
la població. Si cal, presentarem mocions, demanant que s’actuï ja, carrer per 
carrer. No volem polemitzar però sí que volem que quedi constància de la 
nostra petició. 
 
El Sr. Jordi Reñé, en representació del grup municipal de la PAC, exposa que 
hi ha una sèrie de condicionants que condicionen el vot del punt. 
 
Contestant aquest extrem, el president Sr. Josep Jo, explica que el punt que 
s’està presentant i portant a votació és una modificació de crèdits del 
pressupost municipal, i que qualsevol altra consideració hauria de ser tractada 
en el torn de precs i preguntes. 
 
El Sr. Jordi Reñé insisteix en què per justificar el seu vot necessiten tenir 
coneixement i informació de temes que estan relacionats. Per exemple, hi ha 
un informe jurídic al quan no hem tingut accés perquè la Sra. secretària estava 
malalta. També ens agradaria saber per què es fan les actuacions als polígons 
B i C, i no en canvi al polígon A. En realitat la qüestió que estem debatent és 
una qüestió extraordinària sine die, perquè el pla es troba impugnat. Potser és 
que ja ha començat la campanya electoral. Si aprovar aquest punt és un brindis 
al sol, no votarem a favor. Si no ho és, estarem encantats de la vida. 
 
El president respon que no voldria sortir-se del que és l’aprovació de la 
modificació pressupostària. Hi ha la voluntat d’executar les actuacions al més 
aviat possible, no és cap brindis al sol sinó que hi ha la ferma voluntat 
d’executar les actuacions. Portem molts anys, esforços i diners, i gràcies a tot  
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aquest treball hem pogut redactar els projectes que permetran aquestes 
actuacions. Voldria recordar-li que no hi ha cap pla urbanístic, sinó que és un 
projecte complementari d’obres d’urbanització que té el seu període 
d’informació pública. L’actuació que volem proposar no és per campanya 
electoral, tot el procés no ha estat gens senzill d’habilitar, jurídicament parlant. 
El Sr. Valls diu que jurídicament sí es pot actuar ara mateix en els carrers de 
les unitats d’actuació. Porti un informe que ho digui i a on es justifiqui la legalitat 
de l’actuació.  
 
L’informe jurídic es troba a l’expedient del projecte complementari 
d’urbanització perquè fa referència als seus extrems. El que estem sotmetent a 
votació és una modificació del pressupost municipal, i per això no hi és 
l’informe en aquest expedient. Estic convençut de què podem quedar molt 
sorpresos per la celeritat en l’execució de les actuacions del projecte 
d’urbanització. Una vegada aquest projecte s’aprovi definitivament el que 
pertocarà és la seva licitació, i tenim moltes ganes i empenta per actuar, si no 
hi ha entrebancs. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, qui expressa que ell està com a 
representant polític, i no li pertoca fer a ell cap tasca jurídica. Ja vaig demanar 
aquest informe jurídic en el darrer ple municipal. Però em diu, Sr. President, 
que porti un informe jurídic... No esperem a què porti jo un informe jurídic, 
perquè llavors ja en parlarem. tenint serveis jurídics a l’ajuntament, a la 
Diputació de Barcelona, si l’informe jurídic l’haig de fer jo com a particular, 
llavors ja en parlarem bé. Vaig demanar que l’Ajuntament em digués que no 
podia fer una actuació a la via pública. Llavors, si hi ha algun problema, a qui 
reclamarem? Al Sr. Estevadeordal? Als veïns? De moment no se m’ha dit que 
no, i no faig d’advocat, faig de ciutadà. 
 
Seguidament, el Sr. Jordi Reñé, expressa que sí, que l’ajuntament ha gastat 
diners en el procés, però que són diners de tots els ciutadans, i que amb els 
diners que portem gastats ja es podrien haver asfaltat alguns carrers. La 
redacció dels projectes va a compte del compte de liquidació del projecte de 
reparcel·lació. És a dir, ho paguen els veïns, i l’actuació és una actuació 
limitada, provisional. Tornem a llençar els diners. potser que comencem a 
posar fil a l’agulla i busquem una solució definitiva. 
 
Seguidament intervé el Sr. President, preguntant-se si la solució definitiva de la 
qual parla es tracta la d’executar una despesa per valor de 9 milions d’euros. 
M’agradaria saber què faria vostè, Sr. Reñé. parlem constantment amb els 
veïns i sabem quines són les necessitats i mancances de la zona. Pregunti a la 
secretària o als Serveis Tècnics municipals i els hi diran com els apretem, el Sr.  
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Salvador Corbalán, la resta de l’equip de govern i jo mateix, per poder realitzar 
actuacions. Perquè el no podem és realitzar una actuació amb informes jurídics 
i tècnics desfavorables. El que han de preguntar és quin és el recolzament legal 
que ha de donar cobertura a les actuacions. Però no ens atrevim a realitzar ara 
com ara una obra que costa 9 milions d’euros, per les conseqüències sobre les 
famílies o sobre la tresoreria municipal. Mirin l’expedient del projecte 
complementari, a on es troba l’informe jurídic i la justificació.  
 
Pel que fa a la Unitat d’Actuació A s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
que realitzin la redacció, atès que és un sector molt més complex. 
 
Conclòs el debat se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari.  
 
 
4.- DELEGACIÓ A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL 
COBRAMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES 
 
Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
 “El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l'empara de la previsió legal, l’Ajuntament ha delegat en la Diputació de 
Barcelona  les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció  i recaptació dels 
ingressos locals, mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
L'efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l'Ajuntament, així com 
entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions la 
importància que per al procediment tributari té la seguretat que l'òrgan actuant 
és el competent, cosa que aconsella la major clarificació possible pel que fa 
referència a l'abast de les funcions concretes que s'exerceixen per l'Ens 
delegat. 
 
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan 
convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi 
delegat en l'Ens supramunicipal. 
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Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, es creu procedent modificar la 
delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta 
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No 
debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 
o resolutòria, o a termini.  
 
La Comissió Informativa General proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, adopti els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, de les facultats de recaptació de les Quotes urbanístiques, en 
el sentit de delegar les funcions de recaptació que a continuació s'enumeren: 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
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TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació 
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest 
acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració 
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 
recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de 
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 
gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar  
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a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada 
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 
cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les 
normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins 
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries 
per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla 

cinquena serà abonada conjuntament amb la primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació. 
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats 
econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que 
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà 
a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de 
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que 
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
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c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants. 

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

 
Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà 
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per 
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats 
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat 
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.- Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació 
conferida a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a llur acceptació i un cop acceptada la modificació de l'abast de la 
delegació publiqui un anunci per a general coneixement, juntament amb la seva 
acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona” 
 
Finalitzada la lectura del dictamen, el president exposa que aquest punt es 
troba íntimament lligat amb el punt anterior. Si es pot acabar executant 
l’actuació es generararn unes quotes urbanístiques, el cobrament de les quals 
es vol delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
tal i com tenim gairebé tots els ingressos municipals. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls qui expressa que el grup municipal de CiU 
troba bé la proposta de delegació. 
 
Per la seva banda el Sr. Jordi Reñé, en representació del grup municipal de La 
PAC, sol·licita que l’ajuntament pensi en totes les vies possibles que flexibilitzin 
el pagament de les quotes.  
 
A aquesta petició respon el president dient que la pròpia legalitat vigent ja ho 
contempla, amb la possibilitat de fraccionar els pagaments, però que en 
qualsevol cas pretén que sigui el més flexible possible. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al Plenari. 
 
 
5.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER FALTA GREU EN MATÈRIA DE TINENÇA 
DE GOSSOS PERILLOSOS (EXPEDIENT 009/2013GP) 
 
Es dóna la paraula a la Sra. Sílvia Garrido i Galera, regidora de Serveis 
Generals, que llegeix el dictamen que diu textualment: 
 
“1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
En data 10 de desembre de 2013, la Policia Local de Dosrius tramet l’acta de 
denúncia número 20131203, dels fets que van tenir lloc el dia 3 de desembre 
de 2013 per part de la gossa de nom Aarida, quina propietària és la Sra. 
Tiphene Marie JUTEL, amb NIE número X5614571H, del carrer Mataró 79 de 
Can Massuet el Far, consistents en no tenir inscrit el gos en el cens municipal  
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d’animals de companyia del municipi de Dosrius, no senyalitzar el recinte que 
alberga gos perillós i no complir les instal·lacions amb les mesures de 
seguretat.  
 
En data 12 de desembre de 2013, per Decret de l’alcaldia número 0799, s’incoa 
expedient sancionador a la Sra. Tiphene Marie JUTEL, amb NIE número 
X5614571H, per la presumpta infracció greu de no complir les mesures de 
seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. 
 
La notificació de la resolució d’incoació i el Plec de càrrecs, de registre general 
de sortida número 3213, de data 17 de desembre de 2013, té acusament de 
rebuda de data 19 de desembre de 2013. Durant el termini d’audiència, la 
interessada no ha presentat cap al·legació. 
 
En data 23 de gener de 2014, la instructora de l’expedient sancionador 
009/2013 emet la proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, que es notificada a la 
Sra. Jutel en data 30 de gener de 2014.  
 
De conformitat amb l’article 14.1 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador, es notifica a la interessada la proposta esmentada 
en l’anterior paràgraf, amb la concessió d’un termini de 10 dies hàbils per 
presentar les al·legacions que consideri convenients. Exhaurit el termini 
concedit es comprova als arxius municipals que la interessada no ha presentat 
cap al·legació en relació a l’expedient de referència. 
 
2. FETS IMPUTATS: 
 
Els fets imputats contra la Sra. Tiphene Marie JUTEL es recullen a l’acta 
denúncia de la policia local número 20131203 i són els següents: 
 

• Article 7.3. a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos – No complir les mesures 
de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. Tipificat com a infracció GREU. 

 
3. NORMATIVA: 
 
Llei 10 /1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
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4. QUALIFICACIÓ i GRADUACIÓ: 
 
Els fets imputats en l’apartat 2, són tipificats en l’article 7.3.e), com a infracció 
greu. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 11.2 de la Llei 10/1999, “graduació de les 
sancions”, la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per graduar la 
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents: 
 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de 

la infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 
5. IMPORT SANCIONS: 
 
D’acord amb el que preveu l’article 11.1 de la Llei 10/1999, l’import de les 
sancions són les següents: 
 

a) Infraccions GREUS: sanció aplicable amb un import comprès entre 
150,25€ i 1502,53€. 

 
Atesa la qualificació i graduació, es considera imposar a la Sra. Tiphene Marie 
JUTEL, l’import de 150,25€. 
 
6. ÒRGAN COMPETENT: 
 
De conformitat amb l’article 49, de la Llei 7/2004, de 16 de juliol , de mesures 
fiscals i administratives que modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, - La 
competència per a imposar les sancions establertes per la comissió de les 
infraccions tipificades per aquesta Llei correspon als òrgans següents: 
 

b) Al Ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 

 
7. CONSIDERACIONS: 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos s’ha de considerar el següent: 
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1. L’acta policial assenyala que la gossa anomenada AARIDA propietat de 
la Sra. Jutel pertany a la raça staffordshire, considerada potencialment 
perillosa, de conformitat amb l’article 1.c) 

2. L’article 2.1 – mesures de seguretat- assenyala que aquests gossos 
considerats potencialment perillosos han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió pels espais d’ús públic 

3. L’article 2.2 – assenyala les mesures que han de tenir les instal·lacions 
que alberguin els gossos potencialment perillosos per tal que no surtin i 
cometin danys a tercers. 

 
En virtut de tot l’exposat, la instructora de l’expedient sancionador 009/2014 
proposa al Ple l’acord següent: 
 
Primer.- Imposar a la Sra. Tiphene Marie JUTEL, amb NIE número X5614571H, 
per l’incompliment de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la sanció de 150,25€, per no complir les 
mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. 
 
Tercer.- Notificar la present acord a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes oportuns.” 
 
Conclosa la lectura, la Sra. Garrido exposa que d’acord amb la normativa 
vigent, la tinença de gossos considerats perillosos han de reunir una sèrie de 
requisits legals. En l’acta que consta en l’expedient, es detallen les 
circumstàncies que provoquen la tramitació del corresponent expedient 
sancionador, i quina competència correspon al ple municipal. 
 
Per part dels grups municipals de la PAC i CiU s’exposa que no hi ha cap 
problema atès que es tracta d’aplicar la legalitat vigent. 
 
Conclòs el debat se sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
6. RECTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA FINCA POU DEL GLAÇ 
 
La Sra. Sílvia Garrido, regidora de Serveis Generals i Cultura, llegeix el 
dictamen que a continuació es transcriu, i que textualment diu: 
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“Per acord de Ple de data 25 de gener de 2007 es va acordar adquirir a títol de 
compra venda la finca on està ubicada la construcció Pou del Glaç, amb plena 
subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovat inicialment per 
acord plenari de data 29 de desembre de 2006. 
 
La finca ocupa una superfície aproximada de 9.011m2, amb una edificació en 
el seu interior destinada en el seu dia a l’activitat de producció de glaç. Als 
efectes identificatius procedents, la finca matriu consta inscrita al volum 3595 
llibre 124 de Dosrius, foli 153, finca 4884, inscripció 1a del registre de la 
propietat núm. 4 de Mataró. 
 
En la mateixa sessió plenària s’acordà procedir a inscriure l’esmentat immoble 
al Registre de la Propietat i a l’inventari municipal. 
 
Des d’aleshores, el bé ha estat destinat a un ús i servei públic, destinant-se a 
celebracions de caràcter cultural com ara concerts i visites a les instal·lacions, i 
ubicant-hi activitats durant la Fira del Bosc que s’organitza anualment a 
Canyamars. Així mateix, existeix la possibilitat de celebrar-hi noces i cerimònies 
particulars. 
  
La finca on està ubicada la construcció Pou del Glaç disposa també d’un espai 
lliure, qualificat majoritàriament com sòl no urbanitzable, on hi ha ubicat un 
circuit de salut. La població pot gaudir amb caràcter general d’aquest espai 
lliure i del què hi ha instal·lat. 
 
Tot això posa de manifest la naturalesa de domini públic de la finca i de la 
construcció, tot i que al no haver-se qualificat expressament com a bé 
demanial, consta inventariada com a bé patrimonial. 
 
Atès el que disposa el capítol II del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, dedicat a la regulació de 
l’alteració de la qualificació jurídica dels béns. 
 
Atès el que disposen els articles 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local i 204 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,  
 
La Comissió Informativa General proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Alterar la qualificació jurídica de la finca Pou del Glaç descrita en el 
cos del present acord, afectant-la al domini i servei públic i qualificant-la com a 
bé de domini públic. 
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Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils en el tauler d’edictes de l'Ajuntament, en el BOP i en el DOGC, per tal 
que puguin formular-se les al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.- En cas de no formular-se cap reclamació durant el tràmit d’informació 
pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la qualificació 
jurídica. 
  
Quart.- Aprovada definitivament l’alteració de la qualificació jurídica del bé 
immoble assenyalat, es  procedirà a fer constar la nova qualificació jurídica en 
l’Inventari municipal així com en el Registre de la Propietat, als efectes de 
donar compliment a allò que preveu l’article 26.1 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Josep Jo i Munné, alcalde president de l'Ajuntament de  
Dosrius, tant àmpliament com en dret sigui possible per al compliment i 
execució dels acords precedents i per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària. 
 
Tot seguit, la Sra. Garrido exposa que en data 25 de gener de 2007 es va 
adquirir la finca del Pou del Glaç com a bé patrimonial, una finca que 
actualment continua utilitzant-se per al Consistori.  
En diferents convocatòries de subvencions de la Diputació de Barcelona 
apareix com a condició per poder sol·licitar-la, que el bé sigui de domini públic. 
Així doncs, amb aquesta rectificació de l’inventari de béns municipals podem 
resoldre aquesta qüestió. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, en representació del municipal de CiU, qui 
exposa que tot i que no vol posar cap tipus de problema, sí creu que hi haurà 
un petit conflicte atès que fins ara es cobraven taxes per a la utilització d’un bé 
patrimonial, amb la qual cosa, potser estem provocant una contradicció. Per 
altra banda, també voldria saber quin tipus o quantia de l’ajut és la que es 
podrà aconseguir. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordi Reñé, qui pregunta què és el que 
implica aquest canvi i en què es diferencia un tipus de bé de l’altre. 
 
El president exposa que el fet que sigui un edifici emblemàtic és el que defineix 
l’ús que d’ell se’n farà, un bé de domini públic, i que pel tema del cobrament de 
les taxes s’aplicarà allò que determini les ordenances fiscals. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
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7.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LOCALRET 
 
Pren la paraula el president, Josep Jo, qui llegeix el dictamen que a continuació 
es transcriu i que diu literalment: 
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del 
que l’Ajuntament de Dosrius en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013,  va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’ esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació 
pública, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents 
criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals 
catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat 
per: 
 
● Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el 
Consorci. 
● Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d’integrar-se el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consells Comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
● L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 
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2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat 
i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració 
electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les 
tasques que s’estan desenvolupant. 
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en els termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la 
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats 
que el puguin integrar tinguin representació ne els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. El 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, la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci 
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament  amb la modificació dels estatuts 
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 
23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
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Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 
Conclosa la lectura el president explica que Localret és un consorci format per 
administracions locals i que pretén ajudar a desenvolupar els serveis de 
telecomunicacions i noves tecnologies, sobre tot a municipis petits. Atès que 
els seus estatuts es modifiquen, tots els ens consorciats han de portar a ple 
aquesta modificació. 
 
El Sr. Antoni Valls, en representació del grup municipal de CiU exposa que no 
tenen res a dir ni cap problema amb el punt que es porta a votació. 
 
El Sr. Jordi Reñé, en representació del grup municipal de La PAC, exposa que 
es troben d’acord amb el punt, però que aprofitant l’avinentesa voldria comentar 
que hi ha alguns serveis oferts per Localret que no s’estan aprofitant, com els 
d’assessorament sobre pàgines web i d’informatització dels serveis. 
 
En resposta a aquesta intervenció, el president respon que el municipi sí s’està 
beneficiant de forma molt sensible, sobre tot pel que fa a facilitar connexió 
d’internet, però segons quines altres coses el consorci no les fa. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
8.- APROVACIÓ I VERIFICACIÓ TEXT REFÓS (FEBRER 2014) 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT MUNICIPAL 
POLÍGON PASSATGE SANT LLOP 
 
El president dóna la paraula al regidor d’Urbanisme, Sr. Joan Serra i 
Serrapiñana, qui dóna lectura al següent dictamen i que literalment diu: 
 
“El Ple municipal, en sessió de data 25 d’abril de 2013, va aprovar amb 
caràcter provisional la modificació puntual de les NNSS de planejament 
municipal al Polígon del Passatge Sant Llop, al terme municipal de Dosrius, 
fent tramesa del document tècnic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La modificació puntual que es proposa té els següents objectius: 
 

- Consolidació del sector i l’execució de les obres d’urbanització 
necessàries per al correcte desenvolupament del nucli urbà de Dosrius. 
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- Consolidació de la deficitària urbanització del passatge Sant Llop, 
actualment un cul de sac, donant continuïtat a la circulació rodada de 
vehicles en tota la illa, amb l’increment de seguretat que això comporta 
en cas de circulació de vehicles d’emergència. 
 
- Inserció d’habitatges unifamiliars en filera seguint la clau existent a 
banda i banda del Passatge Sant Llop, consolidant així una imatge 
uniforme del carrer, i dotant el sector de l’aprofitament necessari. 
 
- Obtenció de la zona verda actual (amb el corresponent increment de la 
mateixa) i la creació d’un nou àmbit més gran i situat al costat del vial del 
costat de la riera.  
 
- Consolidació i el manteniment de la llera de la riera com a espai de 
reserva de la riera (clau 5), de protecció del sistema que ve definit per la 
Llei d’Aigües. 
 
- Assolir la viabilitat econòmica del sector. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 2 
d’octubre de 2013 va acordar suspendre la tramitació de l’expedient, fins que 
mitjançant un text refós a presentar per duplicat, s’incorporessin les 
prescripcions que tot seguit es relacionen, conjuntament amb la resposta que 
es dóna en el propi text i que aquí es reprodueix: 
 
- Cal completar el document amb la identitat de tots els propietaris o titulars 
d’altres drets reals sobre les finques aportades, una agenda amb la previsió de 
l’execució immediata del planejament i una avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació comparant l’ordenació vigent i la que resulta de la nova 
ordenació. Cal justificar la reducció de càrregues del polígon en relació a 
l’article 44 del TRLUC. 
 

S’ha afegit a la memòria el punt 1.6 on figuren els propietaris actuals. 
 S’ha afegit l’article 5 de Previsió de l’execució del planejament. 

S’ha completat l’estudi de viabilitat econòmica, demostrant la inviabilitat 
actual del polígon vigent i comparant-la amb la proposta actual. 
Les càrregues d’urbanització corresponen en la seva totalitat als 
propietaris, tal i com s’assenyala en el nou redactat de l’article 3 de la 
normativa. 
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- Cal separar el nou volum previst al sud-est de l’àmbit per tal que no afecti les 
finestres de l’edifici amb front al passatge Sant Llop. Es recomana situar el nou  
volum edificable perpendicular a la directriu del CEIP de Pi, que és la directriu 
de l’edifici plurifamiliar situat al nord del polígon. 
 
 S’ha suprimit el volum en planta baixa amb front a l’edifici existent. 

En quant a la recomanació que la comissió territorial d’urbanisme 
formula en relació a l’alineació, s’ha estudiat la possibilitat de desplaçar 
el bloc a la perpendicular del CEIP el Pi, però això faria que la zona 
verda no assolís la superfície mínima exigible per aquest sector, és per 
això que no s’ha modificat. 

 
- Cal mantenir el front de façana del planejament vigent, atès que no resta 
justificat un front menor segons la profunditat edificable prevista i suprimir 
l’exempció de places d’aparcament. 
 

La façana mínima serà de 7m. 
A la normativa es regula que s’ha de crear un aparcament per a cada 
habitatge. 

 
- Cal que tota la regulació específica per l’aprofitament privat del polígon 
s’inclogui a l’apartat normatiu, qualificant el sòl amb aprofitament situat al sud-
est de l’àmbit amb un subíndex específic de la clau 6b. 
 
 S’ha incorporat tota la regulació a la normativa. 

S’ha incorporat un subíndex a la clau 6b quedant la nova clau com a 
6b1. 

 
De conformitat amb tot l’exposat i d’acord amb el que disposa l’article 98 del 
Text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, es proposa a la Comissió 
Informativa General l’aprovació del següent DICTAMEN: 
 
Primer.- APROVAR el Text refós (febrer 2014) de la modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del Polígon Carrer Passatge Sant Llop, 
de conformitat amb la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, incorporant tots els informes rebuts en la tramitació de l’expedient.  
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient complert, en el cas que no haguessin 
al·legacions al mateix, o una vegada resoltes les que s’haguessin presentat, a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que 
disposa l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, amb els 
requeriments tècnics i formals assenyalats a l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de 
juliol, per tal que es procedeixi a la seva convenient tramitació.  
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats.”  
 
Conclosa la lectura, el regidor d’Urbanisme exposa que el Text refós que es 
presenta vol donar compliment als requeriments imposats per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme. 
 
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Toni Valls, en representació del grup 
municipal de CiU, qui entén que s’ha arribat a un consens amb la propietat. 
 
El Sr. Joan Serra explica que sí, que ha estat un tema complicat i comentat 
també amb els responsables de la Comissió Territorial d’Urbanisme, amb els 
quals s’ha anat adaptant la proposta a les seves prescripcions. 
 
Per part del grup municipal de la PAC no hi ha res a dir. 
 
 
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet el dictamen a votació, el qual 
resta aprovat per unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT AL 
PROCÉS DE LA CONSULTA CIUTADANA DEL 09.11.2014 
 
La presidència cedeix la paraula al regidor Sr Carles Bosch, del grup municipal 
de CiU, que llegeix la moció que textualment diu el següent: 
 
“Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat recentment una Resolució per 
la qual es portarà al Congrés de Diputats la sol·licitud de delegació de la 
facultat de celebracions de referèndums i consultes populars per tal de fer 
viable la consulta per al futur de Catalunya a celebrar el proper 9 de novembre 
de 2014. 
 
Atesa la voluntat del Parlament de Catalunya de respectar escrupolosament la 
legalitat democràtica al llarg de tot aquest procés. 
 
Atès que per al desenvolupament d’aquesta consulta resultarà imprescindible la 
col·laboració dels Ajuntaments de Catalunya a fi de facilitar el suport logístic i la 
informació al cens d’habitants del municipi corresponent. 
 
Proposem doncs que el Ple de l’Ajuntament de Dosrius aprovi la següent 
Resolució sotmetent-la a debat i a votació en el proper Ple: 
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• L’Ajuntament de Dosrius es compromet  a proporcionar el suport logístic, de 

personal i d’infraestructura que sigui necessari, responent així als 
requeriments de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de poder 
desenvolupar la consulta popular el proper 9 de novembre de 2014 tenint en 
compte que aquesta consulta serà legal i acordada conforme a 
l’ordenament jurídic espanyol, l’ordenament jurídic català i/o l’ordenament 
jurídic internacional. 

 
• Així mateix, l’Ajuntament de Dosrius es compromet a facilitar el cens 

d’habitants necessari per dur a terme la consulta popular el proper 9 de 
novembre de 2014 tenint en compte que aquesta consulta serà legal i 
acordada conforme a l’ordenament jurídic espanyol, l’ordenament jurídic 
català i/o l’ordenament jurídic internacional.” 

 
Conclosa la lectura, el Sr. Bosch exposa que si la consulta és legal, 
l’ajuntament hauria de facilitar les eines per tal de poder-la realitzar. 
 
Pren la paraula el Sr. Isidro Galiano, qui exposa que La PAC és una formació el 
funcionament de la qual és d’àmbit local, per la qual cosa creuen que l’àmbit 
territorial del que ara es vol debatre és més gran, Catalunya, la qual cosa 
hauria de fer pensar que no és suficientment important com perquè el Ple pugui 
aprovar aquesta moció. Creiem que en l’àmbit de la sanitat, educació, són 
temes molt més importants a debatre i són temes que sí influeixen directament 
en els ciutadans de Dosrius. La nostra formació practica el vot de consciència, i 
creiem que a les files del PSC haurien de votar no per disciplina sinó també per 
consciència. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Sagristà, com a portaveu del govern, qui 
exposa en primer lloc que tot l’equip de govern està d’acord amb l’esperit de la 
moció, però ens sembla que la moció és ambigua, i per això, proposem una 
esmena, i que tot segui es passa a llegir: 
 
Moció esmenada  
 
“Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat recentment una resolució per 
la qual es portarà al Congrés dels Diputats la sol·licitud de delegació de la 
facultat de celebracions de referèndums i consultes populars, per tal de fer 
viable la consulta pel futur de Catalunya, a celebrar el proper 9 de novembre de 
2014. 
 
Esperant la resolució del Congrés de Diputats, cal manifestar que qualsevol 
convocatòria a urnes, sigui referèndum, siguin eleccions, sigui consulta, ha de 
venir legalitzada per un Decret Llei que marqui tot el procés fins al dia de la  
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celebració, quins són els passos a seguir en tot moment, fins i tot, constitueix 
les Juntes Electorals de Zona per resoldre totes les qüestions que vagin 
sorgint, per tal que donin legalitat al resultat final. 
 
Per tot això exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Dosrius ha de complir l’esmentada legalitat i es 
posa a disposició d’aquest òrgan superior creat específicament per a la crida a 
les urnes, amb la voluntat que reguli la seva legalitat. 
 
Segon.- En el cas que hi hagi qualsevol dubte de caire legal seran els Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament, qui emetent l’informe pertinent, marcaran les decisions 
a prendre per part dels responsables de l’ajuntament i, si és el cas, se 
sol·licitarà un informe extern per reforçar la decisió final.  
 
El Sr. Sagristà diu que amb aquesta esmena es creu que es manté l’esperit de 
la moció, però recollint més i diferents criteris i postures, és molt més clara i 
precisa. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, en representació del grup municipal de CiU, 
qui exposa que des de CiU mai han pretès apartar-se de la legalitat. Dins de 
l’ambigüitat de la interpretació de les normes nosaltres acceptaríem aquesta 
moció ja que entenem que és un pas important, estem dins d’un procés 
democràtic, i és simplement acceptar-lo. Em congratulo que aquest govern 
accepti això. 
 
Pren la paraula el Sr. Galiano, qui exposa que el seu grup municipal també 
acceptaria la moció esmentada, ja que CiU també l’accepta. El dret a decidir és 
l’expressió més democràtica que existeix. 
Conclòs el debat, se sotmeten les esmenes a votació i aquestes queden 
aprovades per unanimitat.  
 
Sotmesa a votació la moció esmenada, aquesta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
 
10.- MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PER LA PAC 
 
El Sr. Jordi Reñé demana la paraula per presentar d’urgència la moció que 
textualment diu el següent: 
 
 
 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA 
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS 
AMB L’OBJECTIU DE DEMANAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER 
ELS COMERÇOS DEL NUCLI DE DOSRIUS AFECTATS PER LES OBRES 
DE LA TRAVESERA DE DOSRIUS 
 
Des del mes de setembre de 2013 s’estan realitzant, al centre del nucli urbà de 
Dosrius, unes obres de millora dels carrers Marques Castelldosrius, plaça 
Espanya i carrer Lluis Moret. 
 
El projecte contempla, a més, la millora dels carrers Sant Llop i Pau Casals, 
així com de la Plaça de l’Església. 
 
El contracte amb l’empresa adjudicatària estableix un termini de 4 mesos des 
de la signatura del mateix, per tant, les obres havien d’haver finalitzat a principi 
del mes de gener. 
 
Aquestes, però, estan lluny d’acabar i, per tant, és possible que puguin allargar-
se un parell de mesos més. 
 
Aquesta situació està causant un greu perjudici als començos del nucli de 
Dosrius, ja que tant els vehicles com els vianants, han tingut forces dificultats 
per transitar i, per tant, per accedir a aquests començos, produïnt greus 
pèrdues econòmiques que difícilment podran recuperar. 
 
El petit comerç és un element molt important per a un municipi ja que és un 
element dinamitzador de la societat a banda d’enriquir econòmicament un 
poble.  
 
Per tal cal buscar fórmules per ajudar a aquests comerços a mantenir el seu 
estatus i no veure’s forçat a tancar.  
 
És per això que des de La Plataforma Alternativa Cutadana de Dosrius 
proposem el següent acord 
 
ACORD:  
 
1. Bonificar al comerços afectats, que ho sol·licitin, amb una reducció del 90% 

de la taxa anual pel servei de gestió de residus municipals, durant el 
període de temps que duri l’afectació. 

2. Modificar aquesta ordenança fiscals per tal de complir la legalitat vigent. 
3. Crear els mecanismes per tal que els comerços afectats puguin sol·licitar 

aquesta bonificació. 
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4. Reclamar a l’empresa adjudicatària de les obres, les indemnitzacions que 

s’estableixen al contracte i dedicar-les íntegrament a un programa de 
dinamització (estudiat i consensuat amb el sector) del comerç de Dosrius.” 

 
Conclosa la lectura, el Sr. Reñé exposa que l’execució de les obres a la 
travessera de Dosrius, així com la proposta de nova circulació que ha presentat 
el Govern municipal, ha generat inquietud, i inclús s’ha creat una Plataforma en 
defensa del comerç, la qual treballa com a portaveu dels comerços afectats, 
per tal d’intentar trobar compensacions per les pèrdues econòmiques 
generades per l’obra. Aquest és un tema urgent. Els comerços poden dependre 
d’aquest ajut per subsistir, i aquests ajuts poden ser des de bonificacions en 
l’IAE, en el servei de recollida de residus, com s’ha fet a El Prat del Llobregat, a 
Sitges o a Vilanova i la Geltrú. 
 
En resposta a la intervenció anterior, el president respon que aquest hauria de 
ser un tema a debatre una vegada s’hagin acabat les obres. 
 
Sotmesa la urgència del punt a votació, hi ha cinc vots a favor expressats pels 
grups municipals de CiU i La PAC i vuit vots en contra, expressats pels grups 
municipals del PSC i del PP. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el senyor Antoni Valls i Pou, del grup 
municipal de CIU: 
 

• En relació al punt 6 de l’ordre del dia de la sessió, quin ajut hi ha previst 
rebre pels edificis emblemàtics? 

 
El regidor Sr. Carles Bosch, del grup municipal de CiU, pregunta: 
 

• Fa un parell de setmanes una persona de Canyamars va caure per les 
escales i va haver de venir a atendre’l l’helicòpter. Voldria sol·licitar un 
aclariment i fer una crítica. L’helicòpter va anar a casa de l’accidentat, la 
va atendre i se’l van endur en ambulància. L’helicòpter va arribar aviat, i 
la policia local més tard, vint minuts més tard. El personal de l’helicòpter 
va demanar que els portessin al lloc a on es trobava l’helicòpter, i la 
policia s’hi va negar, amb la qual cosa els van haver de portar el 
personal de l’ambulància. Quin protocol hi ha en aquests casos? És una 
mancança gravíssima, no de la policia, sinó de qui dóna ordres a la 
policia. 
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• Quan està previst la finalització de les obres al centre de Dosrius. En 

relació a la circulació, han arribat propostes de modificació del sentit? 
• Han posat llums LED a la Glorieta de Catalunya. Entenc que s’anirà 

estenen per tot el municipi. Hi ha algun calendari? 
 
El regidor Sr. Jordi Reñé, del grup municipal de La PAC, exposa el següent: 
 

• Voldria, com a prec, sol·licitar que es convoqui la Comissió de seguiment 
de l’empresa concessionària de subministrament d’aigua potable del 
municipi. 

• Com a segon prec, voldria que el Sr. Alcalde enviï missatges de veu a 
tots els ciutadans, i no a alguns. També voldria preguntar si quan ho fa 
és des del telèfon particular o des del de l’ajuntament. 

• Vull traslladar preguntes que ens han fet arribar els veïns, atès que no 
tenen veu al Ple. Les fem arribar de forma anònima per salvaguardar-los 
de possibles represàlies. 

 
En aquest punt de la intervenció, el Sr. Josep M. Sagristà, del grup municipal 
del PSC, expressa la seva protesta sobre el darrer comentari efectuat pel Sr. 
Reñé. 
 
Pren la paraula el president, qui exposa que diversos regidors de l’equip de 
govern s’han sentit ofesos pel comentari efectuat, i li demana que es disculpi. 
 
El Sr. Reñé contesta demanant disculpes per haver dit el què pensa.  
 

• Prega que s’estudiï la vialitat del carrer Sant Esteve de Canyamars a la 
pujada de l’església; els diumenges podria ser d’una sola direcció.  

• A Can Canyamars, quina és la normativa que fa que l’Ajuntament no 
pugui arranjar els carrers? els demanem que contestin per escrit en 
quatre dies, d’acord amb el ROM. En relació als carrers de Can 
Canyamars, per la fira es van tapar amb terra. Els que vivim, cada 
vegada ens consta més d’accedir als habitatges, l’abandonament és 
total; no podem ser desatesos. És una petició més urgent que, per 
exemple, fer un pàdel. 

• Quantes línies de telèfon mòbil hi ha a l’Ajuntament? Quin és el seu 
cost? S’usen per assumptes privats? Qui en controla l’ús? Sol·licitem 
que es contesti per escrit en quatre dies, d’acord amb el que disposa la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Quan arreglaran el semàfor de davant del forn? Hi ha un problema de 
seguretat.  
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• En relació al servei de neteja al carrer de Can Vallmajor, com es fa? No 

passen els operaris? 
• S’hauria d’habilitar la parada de taxi al costat del bus, per protegir la 

plaça de Catalunya.  
• Com es regula l’ocupació de via pública dels comerços? 
• Tots els veïns poden penjar una placa de gual? 

 
El Sr. Jordi Reñé continua formulant preguntes per part del grup municipal de 
LaPac: 
 

• Quan i com es farà la propera actualització cadastral? 
• Què se n’ha fet dels arbres de la Plaça d’Espanya? 
• En el darrer ple, es va demanar reunió amb la regidora de promoció 

econòmica, però no se’ns ha convocat. 
 
Pren la paraula el senyor Sr. Isidro Galiano, del grup municipal de la PAC, qui 
exposa el següent: 
 

• Els contenidors de la brossa, canvien constantment de posició. Som 
conscients que és complicat posar-los en determinats llocs. Al carrer 
Llinars, s’han canviat tres vegades. Sabem que hi ha hagut protestes. 
Hauria d’haver una solució. A les taxes s’haurien d’establir bonificacions, 
però l’espai hauria de ser fixe. Els contenidors de reciclatge estan molt 
distanciats l’un de l’altre.  

• S’ha denegat una subvenció de recollida selectiva;  per què? 
• En relació al camp de futbol, s’ha acabat l’obra? Funciona l’aigua 

calenta? A les dutxes dels nens, l’aigua surt freda. Quan s’instal·larà 
l’enllumenat? 

• A la regidora de cultura; voldria que fes una valoració de la cavalcada de 
Reis.  

• Hi ha una instància presentada per uns veïns en relació a l’aigua de Can 
Canyamars. Quan es contestarà? 

• Les pilones de la travessera, en alguns municipis, als tres dies es van 
retirar pel perill que comportaven. Estan molt a prop unes de les altres i 
els nens i gent gran poden entrebancar-se. A Santa Coloma de 
Gramenet, es va valorar aquesta perillositat.  

 
Pren la paraula la Sra. Judith Coll, del grup municipal de la PAC: 
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• En relació a Sorea, amb el problema de la pujada de l’aigua es va 
acordar, el 13 de desembre de 2012, el pagament de 227.521.51 €. I un 
dels conceptes és el cànon del consum de l’aigua municipal. Sabem que 
hi ha un conflicte per la interpretació del contracte. No entenem per què 
es va acordar aquest pagament si ja hi havia debat sobre aquest tema.  

• En relació a la biblioteca, el 14 d’octubre de 2013 es va escriure carta al 
diputat Joaquim Ferré. Com està aquest tema? 

• S’ha publicat a una web un decàleg de bones pràctiques de comunicació 
municipal. Dosrius té una puntuació de 34.15 sobre 100.  

• Hi ha una enquesta de la UB sobre transparència municipal. Al·lucinem 
amb la resposta de l’Ajuntament, ja que no respon a la realitat. Hi ha 
respostes curioses: no hi ha relació de llocs de treball. Es publica 
aquesta relació? Existeixen canals de participació? La resposta que es 
dóna és sí. Moltes altres respostes, no corresponen a la realitat: 
publicitat de plecs, contractacions, etc. El darrer ban publicat és del 2012 
i pressupost i plantilla no estan actualitzats. M’agradaria recordar al Sr. 
President que al 1995 va haver d’escriure a mà el pressupost municipal, 
ja que no li facilitaven una còpia. Això es va publicar al Punt. A Dosrius 
l’accés a la informació és nul. Es penja al tauler d’anuncis, però no a la 
web. 

• Al 2004 es va fer un informe sobre l’anàlisi de la realitat juvenil del 
territori, fet per la Diputació de Barcelona. En aquest document hi ha 
estratègies d’actuació. Voldria saber quines s’han fet.  

• En relació a la carta del departament d’ensenyament de la Generalitat, 
en resposta a l’Ajuntament, on se’ls instava a que s’arreglessin les 
deficiències de l’Escola del Pi, ara diuen que l’edifici és de l’Institut 
Català de Finances. S’ha comunicat a l’APMA? Estem sorpresos. 

• Al 2001 es va fer informe sobre les deficiències urbanístiques a Can 
Canyamars. Després de 13 anys, s’ha fet una revisió? 

• En relació a la nova proposta de circulació viària, han quedat registrades 
les propostes d’alguna manera? Sabem que alguna s’ha presentat amb 
el suport de 400 signatures. Volem demanar que la Plataforma per la 
defensa del Comerç tingui veu i vot sobre la proposta definitiva. Si la 
proposta l’han pres de forma unilateral i hi ha un informe tècnic que 
l’avali, volem que se’ns ensenyi. 

• En relació a les obres de la travessera de Dosrius,  
 
- Per què es va fer la licitació amb procediment d’urgència? 
- És habitual signar contractes amb pàgines en blanc? 
- Per què no s’ha informat de la data de finalització de les obres als 

afectats, ni prèviament, ni durant les obres? 
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- El 16 de febrer de 2014 es va fer una activitat al mercat amb els Rucs 

del corredor per la promoció del comerç. S’emmarca aquesta dins 
d’un pla integral de promoció del comerç? Es faran més activitats? 
S’ha consensuat amb els comerciants? 

- Què és el què ha retardat les obres?  
- Haurien de visitar el facebook de la Plataforma per la defensa del 

comerç per veure el descontentament general. 
 
El president respon: 
 

• En relació al Pou del Glaç i la previsió d’ajuts, cal tenir en compte que hi 
ha deu milions d’euros a repartir entre 310 municipis, sense comptar 
Barcelona i L’Hospitalet.  
 

La Sra. Garrido, respon: 
 

• En relació a l’actuació de la policia i personal de l’helicòpter, aquest últim 
va arribar amb molta rapidesa gràcies a les localitzacions on podien 
aterrat. Les ambulàncies van arribar ràpid perquè tenen GPS. La 
persona que va patir el problema va trucar al 112 i no a la Policia Local, 
que van ser avisats per un veí. Els polítics no dictem protocols; hi ha una 
llei policial que els determina. El problema no va ser greu; per això no 
se’l va emportar l’helicòpter. En relació al motiu pel qual la policia no va 
acompanyar el personal de l’helicòpter, es desconeix; el propi agent 
determina l’actuació. 

 
El senyor Serra respon: 
 

• En relació a les obres de la travessera, sempre sembla que no s’ha 
d’acabar mai per vostès. No es poden fer truites sense trencar ous. Si 
algú és capaç de saber què hi havia la subsòl, les mines antigues, 
canonades antigues, enllumenats que creuen el carrer sense saber on 
portaven,...A partit de demà s’obrirà, quedant pendent la darrera capa 
d’asfalt. No es pot dir la data de final d’obra perquè no sabem què hi ha 
al subsòl de Sant Llop.  

 
El president respon: 
 

• En relació a la circulació, totes les propostes es respondran. S’ha parlat 
molt amb els veïns. Voldríem que La PAC fes alguna proposta; alguns 
membres ens han dit que voldrien que fos per vianants. La Plataforma 
pel comerç serà la primera a saber quan hi hagi proposta definitiva.  
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Les solucions finals sempre han de ser pel global del municipi, els 
objectius són generals: la seguretat i la racionalitat.  

 
La sra. Garrido respon: 
 

• En relació als leds de la glorieta, en els sis primers mesos, es canvien 
les lluminàries. Al nucli de Dosrius, leds, i a la resta, halogenurs. 
Acabaran a finals de maig i quedarà un mes per instal·lar el sistema 
telemètric d’avís. A finals de març tindrem Can Massuet i Canyamars. 

 
El president respon: 
 

• En relació al tema de les felicitacions per telèfon mòbil, és una decisió 
personal.  

• Demanen que responguem en quatre dies, aquest no és el procediment; 
es respon oralment en plenari.  

• En relació a la direcció del carrer St. Josep, després de parlar-ho amb 
els veïns, es demanen que es deixi com està. 

• En relació als carrers de Can Canyamars i l’actuació que s’hi farà, la 
documentació la podran trobar al projecte d’urbanització complementària 
que està a exposició pública.  

• En relació a les línies de telèfon, cada més poden veure el registre 
d’entrades i els consums.  

• En relació als semàfors, hi ha un conveni amb Diputació per treure’ls i 
posar bandes reductores. Costava molt arreglar-los i es va recomanar 
retirar-los i reduir la velocitat. 

• En relació al servei de neteja del carrer de Can Vallmajor, val a dir que 
es neteja a tot arreu. Pot quedar puntualment alguna bossa. Quan passi, 
que se’ns avisi. 

• Sobre el canvi de parada de taxi, es pot plantejar. 
• En relació a ocupació de via pública pels comerços la casuística és 

diversa i en aquests moments, entrar a regular-ho, és complicat.  
• En relació a les plaques de guals, el servei de grua no és rentable. La 

gent se’l posa o pinta i és una pràctica que no genera problemes, per la 
qual cosa, no s’intervé. 

• Sobre la revisió cadastral, justament una hora abans del ple la senyora 
Secretària ,m’ha dit que va assistir a una reunió i que parlarem dels 
passos que cal fer. 

• En relació als arbres de la Plaça Espanya, estan a l’hivernacle, ja que 
són molt grans. 

• La regidoria de promoció econòmica es posarà en contacte amb vostès 
per concertar una reunió.  
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Respon el senyor Sagristà: 
 

• En relació a la neteja i recollida dels contenidors, en primer lloc s’ha de 
dir que els operaris recullen prou bé l’entorn. Sobre la situació i estat 
dels contenidors, es va rebre la queixa d’un veí, i des de la regidoria es 
va decidir en funció de les necessitats. Pel que fa al segon canvi que 
s’ha realitzat, que ha sigut instal·lar un àrea als carrers Llinars i Santa Fe 
amb rebuig, orgànica i poda, és cert que ha despertat queixes i 
propostes d’alguns veïns, les quals aprofito per agrair públicament. 
Intentarem explicar bé quin és l’objectiu i per què creiem que pot 
funcionar bé. Dit això, les àrees ja establertes no es tocaran, només 
tindrem aquestes modificacions. 

 
Respon el president: 
 

• En relació a la denegació de la subvenció sol·licitada per la recollida 
selectiva, al final de la resolució ja s’indica que el motiu és per manca de 
partida pressupostària. És a dir, complim amb els requisits, però no hi ha 
prou diners per la nostra sol·licitud. 

 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme, Sr. Joan Serra i respon, en relació a les 
obres del camp de futbol, que aquestes ja estan acabades. El problema que 
exposa en relació al corrent elèctric no és un problema de l’ajuntament, sinó 
Endesa qui ha de fer la connexió. L’ajuntament ja ha fet tots els passos per 
tenir la connexió definitiva, però encara tenim la connexió provisional, així que 
no hi ha prou potència. Quant el corrent arribi, probablement en una setmana, 
ja estarà tot arreglar. A part d’això, també podrien dir que el camp de futbol ha 
quedat molt bé, no? 
 
Pren la paraula la regidora de cultura i serveis generals, Sra. Sílvia Garrido, per 
respondre, el següent: 
 

• en relació a la cavalcada de reis, que va ser un èxit, sense incidències 
remarcables, amb molta gent, molta participació. Potser es podria 
comentar que hi havia una carrossa menys a un nucli, i que no acabem 
de trobar la velocitat sincronitzada del pas de les cavalcades, però en 
general, es pot dir que va ser un èxit. 

• en relació a l’escrit sobre l’aigua de Can Canyamars, s’ha tramès a 
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. En principi 
s’ha de fer una revisió periòdica cada 5 anys, i també ho comuniquem a 
la farmacèutica. Esperarem la resposta. 
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Pren la paraula el regidor d’urbanisme Sr. Joan Serra, per respondre en relació 
a les pilones de les obres de la travessera, explicant que majoritàriament és un 
tema estètic, les poden trobar a molts municipis, l’empresa no les només per 
Dosrius. Al marge d’això les voreres no complien amb normativa, i el que hem 
procedit és a adaptar-les per tal de millorar la seguretat.  
 
En relació a aquest extrem el Sr. President exposa que les pilones compleixen 
la seva missió: si alguna roda s’ha rebentat potser és perquè el vehicle anava a 
massa velocitat. A més, a diferències de les pilones de ferro, aquestes no es 
torcen davant el cop amb un vehicle. No obstant això ho analitzarem, pretenem 
que tot sigui funcional. 
 
Pren la paraula el president per respondre les qüestions següents: 
 

• En relació a la pregunta sobre el pagament realitzat a Sorea, el que s’ha 
hagut de fer és pagar l’import i després presentar un recurs. aquesta és 
la manera com s’ha de funcionar. Han de recordar que amb la nova llei 
hem de pagar dins uns terminis per tal de no tenir interessos de demora. 

• En relació a la Biblioteca anem a tots els departaments a on podem 
obtenir diners. Al Sr. diputat vam traslladar-li aquesta necessitat de 
finançament, atès que és una obra d’1.200.000 €. La Generalitat ens 
paga a 4 ó 5 anys, i tenim una subvenció de 500.000 €. La Generalitat 
ens deu ara mateix un 400.000 €, una quantitat massa elevada per un 
ajuntament com el de Dosrius. 

• En relació a l’estudi sobre un decàleg de bones pràctiques de 
comunicació municipal, ens el poden trametre i l’estudiarem sense cap 
problema. 

• En relació a l’enquesta sobre transparència municipal no va ser resposta 
per cap polític sinó per un administratiu i funcionari, i s’apropa a la 
realitat. 

 
Sobre aquest darrer extrem, pren la paraula la regidora de serveis generals, 
Sra. Silvia Garrido qui exposa que en l’enquesta no es diu cap mentida, amb la 
qual cosa el que estan és acusant als treballadors de l’ajuntament de fer la 
seva feina malament. Per exemple, les dades de contractació sí estan penjades 
al Perfil del contractant. Pot ser que hi hagi informació que no es trobi fàcilment 
a la web municipal, però una cosa és dir que ens equivoquem, que evidentment 
pot ser així, i una altra molt diferent és dir que enganyem. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. President, qui vol afegir que mai s’ha privat als 
regidors l’accés a la informació, no té sentit parlar de 1995 o 2001, han passat 
molts anys i tot ha canviat molt. 
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En relació a l’informe i anàlisi de la realitat juvenil del territori, la regidora de 
Joventut, la Sra. Carola Rucabado, respon que l’informe de 2004 existeix i hi ha 
molts als quals s’han donat compliment. A data d’avui, gràcies a un suport 
tècnic de Diputació s’està redactant un informe nou per tal d’analitzar la situació 
actual, molt diferent., i adaptar-nos  a les noves necessitats. 
 
En relació a aquest extrem, el Sr. President exposa que recorda que per fer el 
Mapa d’Instal·lacions i equipaments esportius del municipi, es va haver de 
redactar un Pla d’equipaments esportius que el van fer els propis polítics. 
D’estudis se’n fan molts però només demanem els que poden ser útils. Tot i 
que alguns puguin quedar obsolets no són sobrers. 
 
El president continua contestant en relació als següents extrems: 
 

• Pel que fa a l’escrit del Departament d’ensenyament a on s’informa que 
el CEIP del Pi és de l’Institut Català de Finances, nosaltres també ens 
vam sorprendre molt, era la primera notícia que teníem sobre això. 
Moltes infraestructures que paga la Generalitat de Catalunya ho fa a 30 
anys. Suposem que aquesta devia ser l’opció més favorable de cara a 
les arques autonòmiques. Però bé, l’important és que ho arreglin com 
cal. 

• En relació a l’informe de deficiències de Can Canyamars, aquest va 
servir com a justificació de la modificació de normes subsidiàries de 
planejament municipal amb la que es va canviar el sistema d’actuació. 

• Pel que fa al sentit de circulació del nucli, evidentment l’equip de Govern 
escoltarà a tothom, a totes les propostes que es realitzin, i prendrem la 
decisió que creiem millor pel municipi. Insisteixo en què m’agradaria 
veure la proposta del grup municipal de La PAC, atès que tot i insistir 
molt en aquest tema, no han presentat cap proposta formal. 

• Sobre la tramitació d’urgència de les obres de la travessera, es va 
realitzar per funcionalitat de la coincidència amb les obres del camp de 
gesta artificial. La Sra. secretària va venir a treballar durant el mes 
d’agost, inclús. 

• En relació a les pàgines en blanc dels contractes signats, us convido a 
què quan vinguin a revisar la documentació dels contractes i tinguin 
dubtes d’aquest tipus, preguntin, comentin la qüestió amb la secretària. 

 
La senyora Garrido respon: 

 
• En relació a l’activitat que els rucs del corredor van fer durant la 

celebració del mercat, es va acordar en una reunió amb la Plataforma 
com a mesura d’urgència. Van ser 104 passejades i van tenir molt d’èxit.  
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De moment, no hi ha cap pla integral però es demanarà a Xarxa un 
coach que els pugui ajudar a rendibilitzar els negocis. 
 

El president aprofita per explicar que el mercat de les puces passarà a ser 
mensual a partir del mes de març. Alhora, vol deixar constància que l’equip de 
govern és coneixedor de les preocupacions dels comerciants; hem de ser 
responsables i preocupar-nos per l’interès general i prendre decisions en 
conseqüència. 
 
En el segon torn d’intervencions, el senyor Bosch pregunta: 
 

• ja que han vingut prou comerciants entre el públic, demanaria que se’ls 
donés veu, en acabar la sessió. 

• cal fer esment al fet que implícitament els regidors del PP han acceptat 
el dret a decidir, amb la votació efectuada avui. 

• en relació a la circulació i al trànsit, la decisió la prendran vostès; els 
carrers, si fossin tots per a vianants, hi ha estudis que demostren que les 
vendes als comerços s’incrementen en un 10%. 

• en relació al succés amb l’helicòpter, res a dir. la crítica és que la policia 
local podria haver apropat al personal de l’helicòpter al vehicle aeri. 

 
El senyor Reñé formula les següents preguntes: 
 

• en relació als sms de felicitacions que envia l’Alcalde, simplement cal 
recordar que s’ha de donar compliment a la llei de protecció de dades. 

• en relació al carrer Sant Esteve, demanem que s’estudiï profundament 
aquest tema. 

• en relació al semàfor, el veí que va fer arribar la pregunta va parlar amb 
Diputació de Barcelona i des d’allà el van dirigir a l’Ajuntament. Per això 
la pregunta li traslladàvem a vostè. 

• en relació a la regulació de l’ocupació de via pública, regular no vol dir 
pagar; el que es demana és regulació. 

 
El senyor Galiano pregunta: 
 

• En relació al tema dels contenidors, no era tan una pregunta com una 
reflexió pel senyor Sagristà. Hi ha pocs contenidors i si aquests fossin 
més a prop, l’índex de reciclatge seria més alt. 

• en relació al tema de la subvenció, no s’entén què ha passat. 
• en relació a les obres del camp de futbol, quan un polític fa una obra no 

sempre rep felicitacions. El problema de l’aigua calenta no és una tema 
d’electricitat, sinó d’instal·lacions, que s’arrossega des de fa 4 o 5 anys. 
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• en relació a la cavalcada de reis, sumant totes les entitats que han 

participat, són diverses les que no ho han fet. Potser el projecte actual 
no és adequat. 

• en relació a les pilones, no es tracta que agradin o no; només s’adverteix 
de la perillositat. 

 
La Sra. Coll pregunta:  
 

• en relació al tema de Sorea, ja ha contestat el requeriment sobre la 
interpretació del contracte. 

• en relació a la biblioteca, s’agraeixen les explicacions i es requereix 
informació sobre actuacions properes. 

• en relació al decàleg de bones pràctiques, se’ls farà arribar. 
• en relació a l’enquesta de transparència, en cap moment s’ha parlat dels 

funcionaris, no de si fan bé o no la seva feina. Sí crec que en l’enquesta 
hi ha errors. A la web no apareix el que vostès diuen. 

• en relació a l’escola del Pi, s’ha informat a les AMPES? Si és propietat 
de l’ICF vol dir que Ensenyament es desentén? 

• en relació a la proposta de circulació viària, s’entén que la decisió que 
prendran la traslladaran a la Plataforma, amb la qual cosa no estem 
d’acord. També han comentat que s’obrirà la travessera. En quin sentit? 

• en relació a la finalització de les obres, entenc les explicacions de tot allò 
imprevist que s’han trobat. Caldria informar del què passa, per tal que no 
sembli ineficàcia de l’administració. Els primers que pateixen les 
dificultats de l’obra són els comerciants. 

 
El pesident respon: 
 

• la informació sempre s’ha donat quan s’ha demanat. Cada dia es trepitja 
in situ l’obra. 

• l’agència de protecció de dades ja va obrir un expedient, i va concloure 
que el que es feia estava autoritzat per la Llei de bases de règim local.  

• en relació als semàfors, a tothom se li ha respost.  
• sobre la regulació de la via pública, de moment es mantindrà l’equilibri, 

mentre no hi hagi problemes, es seguirà amb el què tenim. 
• en relació al tema de Sorea, s’ha de parlar amb secretaria a veure com 

es resol. 
• sobre les AMPES, qui ha demanat informació, se’ls ha respost. 
• en relació a l’estudi relatiu a vianització, hi ha exemples que demostren 

que no sempre funciona. Miri, per exemple, l’Hostalet o el Parral de la 
mami. Tenim molt en compte que els primers que pateixen són els 
comerciants. 
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El senyor Sagristà respon: 
 

• en relació a la recollida selectiva, creu que hi ha suficients contenidors. 
• en relació a la subvenció per compra de contenidors, aquesta no es va 

poder fer per no existir partida pressupostària. 
• en relació a les obres a realitzar al Ceip el Pi, l’Ampa va tenir reunió amb 

el director. De fet, el què interessa és que el Departament es faci càrrec 
d’una vegada per totes de la reparació de les goteres. 

 
La senyora Garrido diu: 
 

• No ha dit mai que han de ser els comerços qui s’hagi d’espavilar, només 
que s’ha demanat ajuts i estarem al seu costat. Ells, mentrestant, també 
s’han de moure. 

 
Per acabar, el senyor Serra respon: 
 

• No s’ha parlat de copets a l’esquena ni felicitacions. Estem al corrent de 
totes les problemàtiques; sabem que el problema és elèctric.  

 
 
 
 
 
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 
quaranta-set minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en 
dono fe.  
 

 

 

 

EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 27 DE FEBRER DE 2014. NÚMERO 01/2014 
 
 
 
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 secretari accidental d’aquest Ajuntament, Sergi 
de Diego i Mas, 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.  
 
Alcalde disculpa l’absència de la secretària municipal. 
 
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 les actes de la sessió ordinària de data 19/12/2013 (Núm. 

08/2013)  
2. Despatx oficial 
3. Expedient de crèdits extraordinaris 
4. Delegació a l’Organisme de Gestió Tributària del cobrament de quotes 

urbanístiques 
5. Imposició de sanció per falta greu en matèria de tinença de gossos 

perillosos (expedient 009/2013GP) 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
6. Rectificació de la qualificació de la finca Pou del Glaç 
7. Modificació dels Estatuts de Localret 
8. Aprovació i verificació Text Refós (febrer 2014) modificació puntual de les 

NNSS de planejament municipal Polígon Passatge Sant Llop 
9. Moció presentada pel grup municipal de CIU referent al procés de la 

consulta ciutadana del 09.11.2014 
10. Precs i Preguntes 
 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
19/12/2013 (NÚM. 08/2013)  
 
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 19 de desembre de 2013 (núm. 
08/2013), 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 
 
EL secretari accidental 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 12 de desembre de 2014. núm. 24/2013 
• Junta de Govern Local de data 09 de gener de 2014, núm. 01/2014 
• Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2014, núm. 02/2014 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 803/2013, de data 16 de desembre de 2013, fins al núm. 

146/2014, de data 21 de febrer de 2014 
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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. 4RT TRIMESTRE 2013 
 
INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT (4RT TRIMESTRE) 
 
COMUNICACIÓ AL MINISTERI DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ 4RT TRIMESTRE 
2013 
 
 
El regidor del grup municipal de CIU, Sr. Carles Bosch, pregunta per les JGL 
1/2014 (punts 3.17, 3.18 i 3.21) i la JGL 2/2014 (punt 4.4). 
L’alcalde en relació al punt 3.17 li comenta que el subministrament de l’aigua a 
una casa i el contenciós era sobre qui era el responsable de fer aquell 
arranjament. Es va traslladar al subministrador d’aigua de la zona. Com ja s’ha 
arranjat ha desaparegut l’objecte del contenciós. 
 
El secretari accidental respon sobre els punts 3.18 i 3.21. 
 
En relació al punt 4.4 de la JGL 2/2014 es consultarà l’expedient a Secretaria 
per tal de donar-li la informació adequada. 
 
 
 
3.- EXPEDIENT DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
Es dóna lectura al dictamen que diu literalment: 
 
“Expedient número 02/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost 
de despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de febrer de 2014 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. 
 
Per poder atendre la despesa derivada d’executar el projecte d’urbanització 
complementari de Can Canyamars, per la qual no existeix consignació 
pressupostària al pressupost municipal 2014, es proposa l’elaboració del 
present expedient de modificació de crèdits per habilitació de crèdit 
extraordinari. 
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El crèdit que dóna lloc a l’elaboració de la present modificació és el que es 
determina com a conseqüència de la liquidació de quotes urbanístiques als 
propietaris de les finques afectades per aquesta primera fase, i que es 
correspon amb el 100% de la despesa inicial prevista del projecte executiu. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
(CRÈDIT EXTRAORDINARI) 
 

Partida Descripció 
Crèdit 
actual Modificació Crèdit def 

14.454.61905 

Projecte d’urbanització 
complementari a 
Canyamars 0,00 355.888,61 355.888,61 

 
Ingressos previstos 
 

Partida Descripció 
Crèdit 
actual Modificació Crèdit def 

 
14.39610 Quotes Urbanístiques 0,00 355.888,61 355.888,61 

 

La Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR l’expedient crèdit extraordinari número 02/2014, que es 
finançarà mitjançant liquidació de quotes urbanístiques als propietaris afectats 
pel projecte d’urbanització complementari de Can Canyamars. 
 
Segon.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial 
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En 
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la 
finalització del període d’exposició pública, per a resoldre-les.” 
 
Conclosa la lectura, el president exposa que existeix la possibilitat de començar 
a realitzar intervencions a Can Canyamars amb l’execució de les obres incloses 
al projecte d’urbanització complementari que actualment es troba a exposició 
pública. Una vegada aquest estigui aprovat, es procedirà a la licitació de l’obra, 
i, per aquest motiu, aquesta actuació ha de quedar convenientment reflectida i 
incorporada al pressupost municipal. 
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El Sr. Antoni Valls, en representació del grup municipal de CiU, expressa la 
seva satisfacció en comprovar com el projecte va endavant, però s’han de tenir 
en compte alguns matisos, expressant que en el darrer ple van dir que hi havia 
urgència en realitzar actuacions, i ja ens van comentar que s’estava estudiant 
la possibilitat de realitzar alguna actuació, sense tenir en compte la fase prèvia 
d’al·legacions i impugnacions. La nostra satisfacció és perquè s’avança en la 
línia que nosaltres volem, però en certa manera volem apel·lar a la situació 
precària dels carrers del s polígons B i C en els que jo crec que mereixen 
actuacions urgents paral·lelament al procés urbanitzador que es poden fer als 
carrers ja mateix, concretament i per exemple, tapar els esvorancs del carrer 
Bonaire i d’altres carrers, llocs a on inclús la Brigada ha col·locat en ocasions 
tanques. Demanaria a secretaria o al bufet que porta el tema de Can 
Canyamars que s’emeti un informe jurídic per tal de poder portar a terme 
l’actuació urgent i immediata de tapar els esvorancs que posen en perill la 
seguretat pública. S’ha de recordar que estem parlant de la via pública, la qual 
cosa comporta responsabilitat en front a tercers i cal evitar situacions de risc a 
la població. Si cal, presentarem mocions, demanant que s’actuï ja, carrer per 
carrer. No volem polemitzar però sí que volem que quedi constància de la 
nostra petició. 
 
El Sr. Jordi Reñé, en representació del grup municipal de la PAC, exposa que 
hi ha una sèrie de condicionants que condicionen el vot del punt. 
 
Contestant aquest extrem, el president Sr. Josep Jo, explica que el punt que 
s’està presentant i portant a votació és una modificació de crèdits del 
pressupost municipal, i que qualsevol altra consideració hauria de ser tractada 
en el torn de precs i preguntes. 
 
El Sr. Jordi Reñé insisteix en què per justificar el seu vot necessiten tenir 
coneixement i informació de temes que estan relacionats. Per exemple, hi ha 
un informe jurídic al quan no hem tingut accés perquè la Sra. secretària estava 
malalta. També ens agradaria saber per què es fan les actuacions als polígons 
B i C, i no en canvi al polígon A. En realitat la qüestió que estem debatent és 
una qüestió extraordinària sine die, perquè el pla es troba impugnat. Potser és 
que ja ha començat la campanya electoral. Si aprovar aquest punt és un brindis 
al sol, no votarem a favor. Si no ho és, estarem encantats de la vida. 
 
El president respon que no voldria sortir-se del que és l’aprovació de la 
modificació pressupostària. Hi ha la voluntat d’executar les actuacions al més 
aviat possible, no és cap brindis al sol sinó que hi ha la ferma voluntat 
d’executar les actuacions. Portem molts anys, esforços i diners, i gràcies a tot  
 
 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
aquest treball hem pogut redactar els projectes que permetran aquestes 
actuacions. Voldria recordar-li que no hi ha cap pla urbanístic, sinó que és un 
projecte complementari d’obres d’urbanització que té el seu període 
d’informació pública. L’actuació que volem proposar no és per campanya 
electoral, tot el procés no ha estat gens senzill d’habilitar, jurídicament parlant. 
El Sr. Valls diu que jurídicament sí es pot actuar ara mateix en els carrers de 
les unitats d’actuació. Porti un informe que ho digui i a on es justifiqui la legalitat 
de l’actuació.  
 
L’informe jurídic es troba a l’expedient del projecte complementari 
d’urbanització perquè fa referència als seus extrems. El que estem sotmetent a 
votació és una modificació del pressupost municipal, i per això no hi és 
l’informe en aquest expedient. Estic convençut de què podem quedar molt 
sorpresos per la celeritat en l’execució de les actuacions del projecte 
d’urbanització. Una vegada aquest projecte s’aprovi definitivament el que 
pertocarà és la seva licitació, i tenim moltes ganes i empenta per actuar, si no 
hi ha entrebancs. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, qui expressa que ell està com a 
representant polític, i no li pertoca fer a ell cap tasca jurídica. Ja vaig demanar 
aquest informe jurídic en el darrer ple municipal. Però em diu, Sr. President, 
que porti un informe jurídic... No esperem a què porti jo un informe jurídic, 
perquè llavors ja en parlarem. tenint serveis jurídics a l’ajuntament, a la 
Diputació de Barcelona, si l’informe jurídic l’haig de fer jo com a particular, 
llavors ja en parlarem bé. Vaig demanar que l’Ajuntament em digués que no 
podia fer una actuació a la via pública. Llavors, si hi ha algun problema, a qui 
reclamarem? Al Sr. Estevadeordal? Als veïns? De moment no se m’ha dit que 
no, i no faig d’advocat, faig de ciutadà. 
 
Seguidament, el Sr. Jordi Reñé, expressa que sí, que l’ajuntament ha gastat 
diners en el procés, però que són diners de tots els ciutadans, i que amb els 
diners que portem gastats ja es podrien haver asfaltat alguns carrers. La 
redacció dels projectes va a compte del compte de liquidació del projecte de 
reparcel·lació. És a dir, ho paguen els veïns, i l’actuació és una actuació 
limitada, provisional. Tornem a llençar els diners. potser que comencem a 
posar fil a l’agulla i busquem una solució definitiva. 
 
Seguidament intervé el Sr. President, preguntant-se si la solució definitiva de la 
qual parla es tracta la d’executar una despesa per valor de 9 milions d’euros. 
M’agradaria saber què faria vostè, Sr. Reñé. parlem constantment amb els 
veïns i sabem quines són les necessitats i mancances de la zona. Pregunti a la 
secretària o als Serveis Tècnics municipals i els hi diran com els apretem, el Sr.  
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Salvador Corbalán, la resta de l’equip de govern i jo mateix, per poder realitzar 
actuacions. Perquè el no podem és realitzar una actuació amb informes jurídics 
i tècnics desfavorables. El que han de preguntar és quin és el recolzament legal 
que ha de donar cobertura a les actuacions. Però no ens atrevim a realitzar ara 
com ara una obra que costa 9 milions d’euros, per les conseqüències sobre les 
famílies o sobre la tresoreria municipal. Mirin l’expedient del projecte 
complementari, a on es troba l’informe jurídic i la justificació.  
 
Pel que fa a la Unitat d’Actuació A s’ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 
que realitzin la redacció, atès que és un sector molt més complex. 
 
Conclòs el debat se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari.  
 
 
4.- DELEGACIÓ A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DEL 
COBRAMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES 
 
Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
 “El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l'empara de la previsió legal, l’Ajuntament ha delegat en la Diputació de 
Barcelona  les seves facultats de gestió, liquidació, inspecció  i recaptació dels 
ingressos locals, mitjançant l'adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
L'efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l'Ajuntament, així com 
entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions la 
importància que per al procediment tributari té la seguretat que l'òrgan actuant 
és el competent, cosa que aconsella la major clarificació possible pel que fa 
referència a l'abast de les funcions concretes que s'exerceixen per l'Ens 
delegat. 
 
També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan 
convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi 
delegat en l'Ens supramunicipal. 
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Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l'Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, es creu procedent modificar la 
delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a aquesta 
data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No 
debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 
o resolutòria, o a termini.  
 
La Comissió Informativa General proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, adopti els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Modificar l'abast de la delegació efectuada a la Diputació de 
Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, de les facultats de recaptació de les Quotes urbanístiques, en 
el sentit de delegar les funcions de recaptació que a continuació s'enumeren: 
 
· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
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TERCER.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària 
de la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació 
procedents, respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest 
acord, amb subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada te caràcter general i una duració 
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 
recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de 
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 
gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar  
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a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada 
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 
cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les 
normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins 
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries 
per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla 

cinquena serà abonada conjuntament amb la primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació. 
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats 
econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que 
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà 
a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de 
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que 
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
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c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants. 

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

 
Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà 
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per 
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats 
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat 
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.- Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació 
conferida a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es 
procedeixi a llur acceptació i un cop acceptada la modificació de l'abast de la 
delegació publiqui un anunci per a general coneixement, juntament amb la seva 
acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona” 
 
Finalitzada la lectura del dictamen, el president exposa que aquest punt es 
troba íntimament lligat amb el punt anterior. Si es pot acabar executant 
l’actuació es generararn unes quotes urbanístiques, el cobrament de les quals 
es vol delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
tal i com tenim gairebé tots els ingressos municipals. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls qui expressa que el grup municipal de CiU 
troba bé la proposta de delegació. 
 
Per la seva banda el Sr. Jordi Reñé, en representació del grup municipal de La 
PAC, sol·licita que l’ajuntament pensi en totes les vies possibles que flexibilitzin 
el pagament de les quotes.  
 
A aquesta petició respon el president dient que la pròpia legalitat vigent ja ho 
contempla, amb la possibilitat de fraccionar els pagaments, però que en 
qualsevol cas pretén que sigui el més flexible possible. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al Plenari. 
 
 
5.- IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER FALTA GREU EN MATÈRIA DE TINENÇA 
DE GOSSOS PERILLOSOS (EXPEDIENT 009/2013GP) 
 
Es dóna la paraula a la Sra. Sílvia Garrido i Galera, regidora de Serveis 
Generals, que llegeix el dictamen que diu textualment: 
 
“1. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS: 
 
En data 10 de desembre de 2013, la Policia Local de Dosrius tramet l’acta de 
denúncia número 20131203, dels fets que van tenir lloc el dia 3 de desembre 
de 2013 per part de la gossa de nom Aarida, quina propietària és la Sra. 
Tiphene Marie JUTEL, amb NIE número X5614571H, del carrer Mataró 79 de 
Can Massuet el Far, consistents en no tenir inscrit el gos en el cens municipal  
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d’animals de companyia del municipi de Dosrius, no senyalitzar el recinte que 
alberga gos perillós i no complir les instal·lacions amb les mesures de 
seguretat.  
 
En data 12 de desembre de 2013, per Decret de l’alcaldia número 0799, s’incoa 
expedient sancionador a la Sra. Tiphene Marie JUTEL, amb NIE número 
X5614571H, per la presumpta infracció greu de no complir les mesures de 
seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. 
 
La notificació de la resolució d’incoació i el Plec de càrrecs, de registre general 
de sortida número 3213, de data 17 de desembre de 2013, té acusament de 
rebuda de data 19 de desembre de 2013. Durant el termini d’audiència, la 
interessada no ha presentat cap al·legació. 
 
En data 23 de gener de 2014, la instructora de l’expedient sancionador 
009/2013 emet la proposta d’acord al Ple de l’Ajuntament, que es notificada a la 
Sra. Jutel en data 30 de gener de 2014.  
 
De conformitat amb l’article 14.1 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre 
procediment sancionador, es notifica a la interessada la proposta esmentada 
en l’anterior paràgraf, amb la concessió d’un termini de 10 dies hàbils per 
presentar les al·legacions que consideri convenients. Exhaurit el termini 
concedit es comprova als arxius municipals que la interessada no ha presentat 
cap al·legació en relació a l’expedient de referència. 
 
2. FETS IMPUTATS: 
 
Els fets imputats contra la Sra. Tiphene Marie JUTEL es recullen a l’acta 
denúncia de la policia local número 20131203 i són els següents: 
 

• Article 7.3. a) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos – No complir les mesures 
de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. Tipificat com a infracció GREU. 

 
3. NORMATIVA: 
 
Llei 10 /1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
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4. QUALIFICACIÓ i GRADUACIÓ: 
 
Els fets imputats en l’apartat 2, són tipificats en l’article 7.3.e), com a infracció 
greu. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 11.2 de la Llei 10/1999, “graduació de les 
sancions”, la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per graduar la 
quantia de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris 
següents: 
 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de 

la infracció. 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 
5. IMPORT SANCIONS: 
 
D’acord amb el que preveu l’article 11.1 de la Llei 10/1999, l’import de les 
sancions són les següents: 
 

a) Infraccions GREUS: sanció aplicable amb un import comprès entre 
150,25€ i 1502,53€. 

 
Atesa la qualificació i graduació, es considera imposar a la Sra. Tiphene Marie 
JUTEL, l’import de 150,25€. 
 
6. ÒRGAN COMPETENT: 
 
De conformitat amb l’article 49, de la Llei 7/2004, de 16 de juliol , de mesures 
fiscals i administratives que modifica l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, - La 
competència per a imposar les sancions establertes per la comissió de les 
infraccions tipificades per aquesta Llei correspon als òrgans següents: 
 

b) Al Ple de l’ajuntament, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 

 
7. CONSIDERACIONS: 
 
D’acord amb el que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de 
gossos considerats potencialment perillosos s’ha de considerar el següent: 
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1. L’acta policial assenyala que la gossa anomenada AARIDA propietat de 
la Sra. Jutel pertany a la raça staffordshire, considerada potencialment 
perillosa, de conformitat amb l’article 1.c) 

2. L’article 2.1 – mesures de seguretat- assenyala que aquests gossos 
considerats potencialment perillosos han d’anar lligats i proveïts del 
corresponent morrió pels espais d’ús públic 

3. L’article 2.2 – assenyala les mesures que han de tenir les instal·lacions 
que alberguin els gossos potencialment perillosos per tal que no surtin i 
cometin danys a tercers. 

 
En virtut de tot l’exposat, la instructora de l’expedient sancionador 009/2014 
proposa al Ple l’acord següent: 
 
Primer.- Imposar a la Sra. Tiphene Marie JUTEL, amb NIE número X5614571H, 
per l’incompliment de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, la sanció de 150,25€, per no complir les 
mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos 
potencialment perillosos. 
 
Tercer.- Notificar la present acord a la interessada i a l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes oportuns.” 
 
Conclosa la lectura, la Sra. Garrido exposa que d’acord amb la normativa 
vigent, la tinença de gossos considerats perillosos han de reunir una sèrie de 
requisits legals. En l’acta que consta en l’expedient, es detallen les 
circumstàncies que provoquen la tramitació del corresponent expedient 
sancionador, i quina competència correspon al ple municipal. 
 
Per part dels grups municipals de la PAC i CiU s’exposa que no hi ha cap 
problema atès que es tracta d’aplicar la legalitat vigent. 
 
Conclòs el debat se sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
6. RECTIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DE LA FINCA POU DEL GLAÇ 
 
La Sra. Sílvia Garrido, regidora de Serveis Generals i Cultura, llegeix el 
dictamen que a continuació es transcriu, i que textualment diu: 
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“Per acord de Ple de data 25 de gener de 2007 es va acordar adquirir a títol de 
compra venda la finca on està ubicada la construcció Pou del Glaç, amb plena 
subjecció al plec de clàusules administratives particulars aprovat inicialment per 
acord plenari de data 29 de desembre de 2006. 
 
La finca ocupa una superfície aproximada de 9.011m2, amb una edificació en 
el seu interior destinada en el seu dia a l’activitat de producció de glaç. Als 
efectes identificatius procedents, la finca matriu consta inscrita al volum 3595 
llibre 124 de Dosrius, foli 153, finca 4884, inscripció 1a del registre de la 
propietat núm. 4 de Mataró. 
 
En la mateixa sessió plenària s’acordà procedir a inscriure l’esmentat immoble 
al Registre de la Propietat i a l’inventari municipal. 
 
Des d’aleshores, el bé ha estat destinat a un ús i servei públic, destinant-se a 
celebracions de caràcter cultural com ara concerts i visites a les instal·lacions, i 
ubicant-hi activitats durant la Fira del Bosc que s’organitza anualment a 
Canyamars. Així mateix, existeix la possibilitat de celebrar-hi noces i cerimònies 
particulars. 
  
La finca on està ubicada la construcció Pou del Glaç disposa també d’un espai 
lliure, qualificat majoritàriament com sòl no urbanitzable, on hi ha ubicat un 
circuit de salut. La població pot gaudir amb caràcter general d’aquest espai 
lliure i del què hi ha instal·lat. 
 
Tot això posa de manifest la naturalesa de domini públic de la finca i de la 
construcció, tot i que al no haver-se qualificat expressament com a bé 
demanial, consta inventariada com a bé patrimonial. 
 
Atès el que disposa el capítol II del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, dedicat a la regulació de 
l’alteració de la qualificació jurídica dels béns. 
 
Atès el que disposen els articles 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del 
règim local i 204 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,  
 
La Comissió Informativa General proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Alterar la qualificació jurídica de la finca Pou del Glaç descrita en el 
cos del present acord, afectant-la al domini i servei públic i qualificant-la com a 
bé de domini públic. 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies 
hàbils en el tauler d’edictes de l'Ajuntament, en el BOP i en el DOGC, per tal 
que puguin formular-se les al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Tercer.- En cas de no formular-se cap reclamació durant el tràmit d’informació 
pública, es considerarà aprovada definitivament l’alteració de la qualificació 
jurídica. 
  
Quart.- Aprovada definitivament l’alteració de la qualificació jurídica del bé 
immoble assenyalat, es  procedirà a fer constar la nova qualificació jurídica en 
l’Inventari municipal així com en el Registre de la Propietat, als efectes de 
donar compliment a allò que preveu l’article 26.1 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Josep Jo i Munné, alcalde president de l'Ajuntament de  
Dosrius, tant àmpliament com en dret sigui possible per al compliment i 
execució dels acords precedents i per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària. 
 
Tot seguit, la Sra. Garrido exposa que en data 25 de gener de 2007 es va 
adquirir la finca del Pou del Glaç com a bé patrimonial, una finca que 
actualment continua utilitzant-se per al Consistori.  
En diferents convocatòries de subvencions de la Diputació de Barcelona 
apareix com a condició per poder sol·licitar-la, que el bé sigui de domini públic. 
Així doncs, amb aquesta rectificació de l’inventari de béns municipals podem 
resoldre aquesta qüestió. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, en representació del municipal de CiU, qui 
exposa que tot i que no vol posar cap tipus de problema, sí creu que hi haurà 
un petit conflicte atès que fins ara es cobraven taxes per a la utilització d’un bé 
patrimonial, amb la qual cosa, potser estem provocant una contradicció. Per 
altra banda, també voldria saber quin tipus o quantia de l’ajut és la que es 
podrà aconseguir. 
 
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordi Reñé, qui pregunta què és el que 
implica aquest canvi i en què es diferencia un tipus de bé de l’altre. 
 
El president exposa que el fet que sigui un edifici emblemàtic és el que defineix 
l’ús que d’ell se’n farà, un bé de domini públic, i que pel tema del cobrament de 
les taxes s’aplicarà allò que determini les ordenances fiscals. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
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7.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LOCALRET 
 
Pren la paraula el president, Josep Jo, qui llegeix el dictamen que a continuació 
es transcriu i que diu literalment: 
 
“Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del 
que l’Ajuntament de Dosrius en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013,  va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’ esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació 
pública, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents 
criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals 
catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat 
per: 
 
● Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el 
Consorci. 
● Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d’integrar-se el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consells Comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
● L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 
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2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat 
i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració 
electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les 
tasques que s’estan desenvolupant. 
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en els termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la 
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats 
que el puguin integrar tinguin representació ne els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. El 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, la llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels Estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci 
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament  amb la modificació dels estatuts 
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 
23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 



 21 

 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients.” 
 
Conclosa la lectura el president explica que Localret és un consorci format per 
administracions locals i que pretén ajudar a desenvolupar els serveis de 
telecomunicacions i noves tecnologies, sobre tot a municipis petits. Atès que 
els seus estatuts es modifiquen, tots els ens consorciats han de portar a ple 
aquesta modificació. 
 
El Sr. Antoni Valls, en representació del grup municipal de CiU exposa que no 
tenen res a dir ni cap problema amb el punt que es porta a votació. 
 
El Sr. Jordi Reñé, en representació del grup municipal de La PAC, exposa que 
es troben d’acord amb el punt, però que aprofitant l’avinentesa voldria comentar 
que hi ha alguns serveis oferts per Localret que no s’estan aprofitant, com els 
d’assessorament sobre pàgines web i d’informatització dels serveis. 
 
En resposta a aquesta intervenció, el president respon que el municipi sí s’està 
beneficiant de forma molt sensible, sobre tot pel que fa a facilitar connexió 
d’internet, però segons quines altres coses el consorci no les fa. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
8.- APROVACIÓ I VERIFICACIÓ TEXT REFÓS (FEBRER 2014) 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DE PLANEJAMENT MUNICIPAL 
POLÍGON PASSATGE SANT LLOP 
 
El president dóna la paraula al regidor d’Urbanisme, Sr. Joan Serra i 
Serrapiñana, qui dóna lectura al següent dictamen i que literalment diu: 
 
“El Ple municipal, en sessió de data 25 d’abril de 2013, va aprovar amb 
caràcter provisional la modificació puntual de les NNSS de planejament 
municipal al Polígon del Passatge Sant Llop, al terme municipal de Dosrius, 
fent tramesa del document tècnic a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La modificació puntual que es proposa té els següents objectius: 
 

- Consolidació del sector i l’execució de les obres d’urbanització 
necessàries per al correcte desenvolupament del nucli urbà de Dosrius. 
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- Consolidació de la deficitària urbanització del passatge Sant Llop, 
actualment un cul de sac, donant continuïtat a la circulació rodada de 
vehicles en tota la illa, amb l’increment de seguretat que això comporta 
en cas de circulació de vehicles d’emergència. 
 
- Inserció d’habitatges unifamiliars en filera seguint la clau existent a 
banda i banda del Passatge Sant Llop, consolidant així una imatge 
uniforme del carrer, i dotant el sector de l’aprofitament necessari. 
 
- Obtenció de la zona verda actual (amb el corresponent increment de la 
mateixa) i la creació d’un nou àmbit més gran i situat al costat del vial del 
costat de la riera.  
 
- Consolidació i el manteniment de la llera de la riera com a espai de 
reserva de la riera (clau 5), de protecció del sistema que ve definit per la 
Llei d’Aigües. 
 
- Assolir la viabilitat econòmica del sector. 

 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de data 2 
d’octubre de 2013 va acordar suspendre la tramitació de l’expedient, fins que 
mitjançant un text refós a presentar per duplicat, s’incorporessin les 
prescripcions que tot seguit es relacionen, conjuntament amb la resposta que 
es dóna en el propi text i que aquí es reprodueix: 
 
- Cal completar el document amb la identitat de tots els propietaris o titulars 
d’altres drets reals sobre les finques aportades, una agenda amb la previsió de 
l’execució immediata del planejament i una avaluació econòmica de la 
rendibilitat de l’operació comparant l’ordenació vigent i la que resulta de la nova 
ordenació. Cal justificar la reducció de càrregues del polígon en relació a 
l’article 44 del TRLUC. 
 

S’ha afegit a la memòria el punt 1.6 on figuren els propietaris actuals. 
 S’ha afegit l’article 5 de Previsió de l’execució del planejament. 

S’ha completat l’estudi de viabilitat econòmica, demostrant la inviabilitat 
actual del polígon vigent i comparant-la amb la proposta actual. 
Les càrregues d’urbanització corresponen en la seva totalitat als 
propietaris, tal i com s’assenyala en el nou redactat de l’article 3 de la 
normativa. 
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- Cal separar el nou volum previst al sud-est de l’àmbit per tal que no afecti les 
finestres de l’edifici amb front al passatge Sant Llop. Es recomana situar el nou  
volum edificable perpendicular a la directriu del CEIP de Pi, que és la directriu 
de l’edifici plurifamiliar situat al nord del polígon. 
 
 S’ha suprimit el volum en planta baixa amb front a l’edifici existent. 

En quant a la recomanació que la comissió territorial d’urbanisme 
formula en relació a l’alineació, s’ha estudiat la possibilitat de desplaçar 
el bloc a la perpendicular del CEIP el Pi, però això faria que la zona 
verda no assolís la superfície mínima exigible per aquest sector, és per 
això que no s’ha modificat. 

 
- Cal mantenir el front de façana del planejament vigent, atès que no resta 
justificat un front menor segons la profunditat edificable prevista i suprimir 
l’exempció de places d’aparcament. 
 

La façana mínima serà de 7m. 
A la normativa es regula que s’ha de crear un aparcament per a cada 
habitatge. 

 
- Cal que tota la regulació específica per l’aprofitament privat del polígon 
s’inclogui a l’apartat normatiu, qualificant el sòl amb aprofitament situat al sud-
est de l’àmbit amb un subíndex específic de la clau 6b. 
 
 S’ha incorporat tota la regulació a la normativa. 

S’ha incorporat un subíndex a la clau 6b quedant la nova clau com a 
6b1. 

 
De conformitat amb tot l’exposat i d’acord amb el que disposa l’article 98 del 
Text refós de la llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer, es proposa a la Comissió 
Informativa General l’aprovació del següent DICTAMEN: 
 
Primer.- APROVAR el Text refós (febrer 2014) de la modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del Polígon Carrer Passatge Sant Llop, 
de conformitat amb la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, incorporant tots els informes rebuts en la tramitació de l’expedient.  
 
Segon.- TRAMETRE l’expedient complert, en el cas que no haguessin 
al·legacions al mateix, o una vegada resoltes les que s’haguessin presentat, a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en compliment del que 
disposa l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, amb els 
requeriments tècnics i formals assenyalats a l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de 
juliol, per tal que es procedeixi a la seva convenient tramitació.  
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats.”  
 
Conclosa la lectura, el regidor d’Urbanisme exposa que el Text refós que es 
presenta vol donar compliment als requeriments imposats per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme. 
 
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Toni Valls, en representació del grup 
municipal de CiU, qui entén que s’ha arribat a un consens amb la propietat. 
 
El Sr. Joan Serra explica que sí, que ha estat un tema complicat i comentat 
també amb els responsables de la Comissió Territorial d’Urbanisme, amb els 
quals s’ha anat adaptant la proposta a les seves prescripcions. 
 
Per part del grup municipal de la PAC no hi ha res a dir. 
 
 
Finalitzades totes les intervencions, se sotmet el dictamen a votació, el qual 
resta aprovat per unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU REFERENT AL 
PROCÉS DE LA CONSULTA CIUTADANA DEL 09.11.2014 
 
La presidència cedeix la paraula al regidor Sr Carles Bosch, del grup municipal 
de CiU, que llegeix la moció que textualment diu el següent: 
 
“Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat recentment una Resolució per 
la qual es portarà al Congrés de Diputats la sol·licitud de delegació de la 
facultat de celebracions de referèndums i consultes populars per tal de fer 
viable la consulta per al futur de Catalunya a celebrar el proper 9 de novembre 
de 2014. 
 
Atesa la voluntat del Parlament de Catalunya de respectar escrupolosament la 
legalitat democràtica al llarg de tot aquest procés. 
 
Atès que per al desenvolupament d’aquesta consulta resultarà imprescindible la 
col·laboració dels Ajuntaments de Catalunya a fi de facilitar el suport logístic i la 
informació al cens d’habitants del municipi corresponent. 
 
Proposem doncs que el Ple de l’Ajuntament de Dosrius aprovi la següent 
Resolució sotmetent-la a debat i a votació en el proper Ple: 
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• L’Ajuntament de Dosrius es compromet  a proporcionar el suport logístic, de 

personal i d’infraestructura que sigui necessari, responent així als 
requeriments de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte de poder 
desenvolupar la consulta popular el proper 9 de novembre de 2014 tenint en 
compte que aquesta consulta serà legal i acordada conforme a 
l’ordenament jurídic espanyol, l’ordenament jurídic català i/o l’ordenament 
jurídic internacional. 

 
• Així mateix, l’Ajuntament de Dosrius es compromet a facilitar el cens 

d’habitants necessari per dur a terme la consulta popular el proper 9 de 
novembre de 2014 tenint en compte que aquesta consulta serà legal i 
acordada conforme a l’ordenament jurídic espanyol, l’ordenament jurídic 
català i/o l’ordenament jurídic internacional.” 

 
Conclosa la lectura, el Sr. Bosch exposa que si la consulta és legal, 
l’ajuntament hauria de facilitar les eines per tal de poder-la realitzar. 
 
Pren la paraula el Sr. Isidro Galiano, qui exposa que La PAC és una formació el 
funcionament de la qual és d’àmbit local, per la qual cosa creuen que l’àmbit 
territorial del que ara es vol debatre és més gran, Catalunya, la qual cosa 
hauria de fer pensar que no és suficientment important com perquè el Ple pugui 
aprovar aquesta moció. Creiem que en l’àmbit de la sanitat, educació, són 
temes molt més importants a debatre i són temes que sí influeixen directament 
en els ciutadans de Dosrius. La nostra formació practica el vot de consciència, i 
creiem que a les files del PSC haurien de votar no per disciplina sinó també per 
consciència. 
 
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Sagristà, com a portaveu del govern, qui 
exposa en primer lloc que tot l’equip de govern està d’acord amb l’esperit de la 
moció, però ens sembla que la moció és ambigua, i per això, proposem una 
esmena, i que tot segui es passa a llegir: 
 
Moció esmenada  
 
“Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat recentment una resolució per 
la qual es portarà al Congrés dels Diputats la sol·licitud de delegació de la 
facultat de celebracions de referèndums i consultes populars, per tal de fer 
viable la consulta pel futur de Catalunya, a celebrar el proper 9 de novembre de 
2014. 
 
Esperant la resolució del Congrés de Diputats, cal manifestar que qualsevol 
convocatòria a urnes, sigui referèndum, siguin eleccions, sigui consulta, ha de 
venir legalitzada per un Decret Llei que marqui tot el procés fins al dia de la  
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celebració, quins són els passos a seguir en tot moment, fins i tot, constitueix 
les Juntes Electorals de Zona per resoldre totes les qüestions que vagin 
sorgint, per tal que donin legalitat al resultat final. 
 
Per tot això exposat, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Dosrius ha de complir l’esmentada legalitat i es 
posa a disposició d’aquest òrgan superior creat específicament per a la crida a 
les urnes, amb la voluntat que reguli la seva legalitat. 
 
Segon.- En el cas que hi hagi qualsevol dubte de caire legal seran els Serveis 
Jurídics de l’Ajuntament, qui emetent l’informe pertinent, marcaran les decisions 
a prendre per part dels responsables de l’ajuntament i, si és el cas, se 
sol·licitarà un informe extern per reforçar la decisió final.  
 
El Sr. Sagristà diu que amb aquesta esmena es creu que es manté l’esperit de 
la moció, però recollint més i diferents criteris i postures, és molt més clara i 
precisa. 
 
Pren la paraula el Sr. Antoni Valls, en representació del grup municipal de CiU, 
qui exposa que des de CiU mai han pretès apartar-se de la legalitat. Dins de 
l’ambigüitat de la interpretació de les normes nosaltres acceptaríem aquesta 
moció ja que entenem que és un pas important, estem dins d’un procés 
democràtic, i és simplement acceptar-lo. Em congratulo que aquest govern 
accepti això. 
 
Pren la paraula el Sr. Galiano, qui exposa que el seu grup municipal també 
acceptaria la moció esmentada, ja que CiU també l’accepta. El dret a decidir és 
l’expressió més democràtica que existeix. 
Conclòs el debat, se sotmeten les esmenes a votació i aquestes queden 
aprovades per unanimitat.  
 
Sotmesa a votació la moció esmenada, aquesta queda aprovada per 
unanimitat. 
 
 
10.- MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PER LA PAC 
 
El Sr. Jordi Reñé demana la paraula per presentar d’urgència la moció que 
textualment diu el següent: 
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“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA PLATAFORMA 
ALTERNATIVA CIUTADANA DE DOSRIUS A L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS 
AMB L’OBJECTIU DE DEMANAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER 
ELS COMERÇOS DEL NUCLI DE DOSRIUS AFECTATS PER LES OBRES 
DE LA TRAVESERA DE DOSRIUS 
 
Des del mes de setembre de 2013 s’estan realitzant, al centre del nucli urbà de 
Dosrius, unes obres de millora dels carrers Marques Castelldosrius, plaça 
Espanya i carrer Lluis Moret. 
 
El projecte contempla, a més, la millora dels carrers Sant Llop i Pau Casals, 
així com de la Plaça de l’Església. 
 
El contracte amb l’empresa adjudicatària estableix un termini de 4 mesos des 
de la signatura del mateix, per tant, les obres havien d’haver finalitzat a principi 
del mes de gener. 
 
Aquestes, però, estan lluny d’acabar i, per tant, és possible que puguin allargar-
se un parell de mesos més. 
 
Aquesta situació està causant un greu perjudici als començos del nucli de 
Dosrius, ja que tant els vehicles com els vianants, han tingut forces dificultats 
per transitar i, per tant, per accedir a aquests començos, produïnt greus 
pèrdues econòmiques que difícilment podran recuperar. 
 
El petit comerç és un element molt important per a un municipi ja que és un 
element dinamitzador de la societat a banda d’enriquir econòmicament un 
poble.  
 
Per tal cal buscar fórmules per ajudar a aquests comerços a mantenir el seu 
estatus i no veure’s forçat a tancar.  
 
És per això que des de La Plataforma Alternativa Cutadana de Dosrius 
proposem el següent acord 
 
ACORD:  
 
1. Bonificar al comerços afectats, que ho sol·licitin, amb una reducció del 90% 

de la taxa anual pel servei de gestió de residus municipals, durant el 
període de temps que duri l’afectació. 

2. Modificar aquesta ordenança fiscals per tal de complir la legalitat vigent. 
3. Crear els mecanismes per tal que els comerços afectats puguin sol·licitar 

aquesta bonificació. 
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4. Reclamar a l’empresa adjudicatària de les obres, les indemnitzacions que 

s’estableixen al contracte i dedicar-les íntegrament a un programa de 
dinamització (estudiat i consensuat amb el sector) del comerç de Dosrius.” 

 
Conclosa la lectura, el Sr. Reñé exposa que l’execució de les obres a la 
travessera de Dosrius, així com la proposta de nova circulació que ha presentat 
el Govern municipal, ha generat inquietud, i inclús s’ha creat una Plataforma en 
defensa del comerç, la qual treballa com a portaveu dels comerços afectats, 
per tal d’intentar trobar compensacions per les pèrdues econòmiques 
generades per l’obra. Aquest és un tema urgent. Els comerços poden dependre 
d’aquest ajut per subsistir, i aquests ajuts poden ser des de bonificacions en 
l’IAE, en el servei de recollida de residus, com s’ha fet a El Prat del Llobregat, a 
Sitges o a Vilanova i la Geltrú. 
 
En resposta a la intervenció anterior, el president respon que aquest hauria de 
ser un tema a debatre una vegada s’hagin acabat les obres. 
 
Sotmesa la urgència del punt a votació, hi ha cinc vots a favor expressats pels 
grups municipals de CiU i La PAC i vuit vots en contra, expressats pels grups 
municipals del PSC i del PP. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Inicia el torn de precs i preguntes el senyor Antoni Valls i Pou, del grup 
municipal de CIU: 
 

• En relació al punt 6 de l’ordre del dia de la sessió, quin ajut hi ha previst 
rebre pels edificis emblemàtics? 

 
El regidor Sr. Carles Bosch, del grup municipal de CiU, pregunta: 
 

• Fa un parell de setmanes una persona de Canyamars va caure per les 
escales i va haver de venir a atendre’l l’helicòpter. Voldria sol·licitar un 
aclariment i fer una crítica. L’helicòpter va anar a casa de l’accidentat, la 
va atendre i se’l van endur en ambulància. L’helicòpter va arribar aviat, i 
la policia local més tard, vint minuts més tard. El personal de l’helicòpter 
va demanar que els portessin al lloc a on es trobava l’helicòpter, i la 
policia s’hi va negar, amb la qual cosa els van haver de portar el 
personal de l’ambulància. Quin protocol hi ha en aquests casos? És una 
mancança gravíssima, no de la policia, sinó de qui dóna ordres a la 
policia. 
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• Quan està previst la finalització de les obres al centre de Dosrius. En 

relació a la circulació, han arribat propostes de modificació del sentit? 
• Han posat llums LED a la Glorieta de Catalunya. Entenc que s’anirà 

estenen per tot el municipi. Hi ha algun calendari? 
 
El regidor Sr. Jordi Reñé, del grup municipal de La PAC, exposa el següent: 
 

• Voldria, com a prec, sol·licitar que es convoqui la Comissió de seguiment 
de l’empresa concessionària de subministrament d’aigua potable del 
municipi. 

• Com a segon prec, voldria que el Sr. Alcalde enviï missatges de veu a 
tots els ciutadans, i no a alguns. També voldria preguntar si quan ho fa 
és des del telèfon particular o des del de l’ajuntament. 

• Vull traslladar preguntes que ens han fet arribar els veïns, atès que no 
tenen veu al Ple. Les fem arribar de forma anònima per salvaguardar-los 
de possibles represàlies. 

 
En aquest punt de la intervenció, el Sr. Josep M. Sagristà, del grup municipal 
del PSC, expressa la seva protesta sobre el darrer comentari efectuat pel Sr. 
Reñé. 
 
Pren la paraula el president, qui exposa que diversos regidors de l’equip de 
govern s’han sentit ofesos pel comentari efectuat, i li demana que es disculpi. 
 
El Sr. Reñé contesta demanant disculpes per haver dit el què pensa.  
 

• Prega que s’estudiï la vialitat del carrer Sant Esteve de Canyamars a la 
pujada de l’església; els diumenges podria ser d’una sola direcció.  

• A Can Canyamars, quina és la normativa que fa que l’Ajuntament no 
pugui arranjar els carrers? els demanem que contestin per escrit en 
quatre dies, d’acord amb el ROM. En relació als carrers de Can 
Canyamars, per la fira es van tapar amb terra. Els que vivim, cada 
vegada ens consta més d’accedir als habitatges, l’abandonament és 
total; no podem ser desatesos. És una petició més urgent que, per 
exemple, fer un pàdel. 

• Quantes línies de telèfon mòbil hi ha a l’Ajuntament? Quin és el seu 
cost? S’usen per assumptes privats? Qui en controla l’ús? Sol·licitem 
que es contesti per escrit en quatre dies, d’acord amb el que disposa la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

• Quan arreglaran el semàfor de davant del forn? Hi ha un problema de 
seguretat.  
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• En relació al servei de neteja al carrer de Can Vallmajor, com es fa? No 

passen els operaris? 
• S’hauria d’habilitar la parada de taxi al costat del bus, per protegir la 

plaça de Catalunya.  
• Com es regula l’ocupació de via pública dels comerços? 
• Tots els veïns poden penjar una placa de gual? 

 
El Sr. Jordi Reñé continua formulant preguntes per part del grup municipal de 
LaPac: 
 

• Quan i com es farà la propera actualització cadastral? 
• Què se n’ha fet dels arbres de la Plaça d’Espanya? 
• En el darrer ple, es va demanar reunió amb la regidora de promoció 

econòmica, però no se’ns ha convocat. 
 
Pren la paraula el senyor Sr. Isidro Galiano, del grup municipal de la PAC, qui 
exposa el següent: 
 

• Els contenidors de la brossa, canvien constantment de posició. Som 
conscients que és complicat posar-los en determinats llocs. Al carrer 
Llinars, s’han canviat tres vegades. Sabem que hi ha hagut protestes. 
Hauria d’haver una solució. A les taxes s’haurien d’establir bonificacions, 
però l’espai hauria de ser fixe. Els contenidors de reciclatge estan molt 
distanciats l’un de l’altre.  

• S’ha denegat una subvenció de recollida selectiva;  per què? 
• En relació al camp de futbol, s’ha acabat l’obra? Funciona l’aigua 

calenta? A les dutxes dels nens, l’aigua surt freda. Quan s’instal·larà 
l’enllumenat? 

• A la regidora de cultura; voldria que fes una valoració de la cavalcada de 
Reis.  

• Hi ha una instància presentada per uns veïns en relació a l’aigua de Can 
Canyamars. Quan es contestarà? 

• Les pilones de la travessera, en alguns municipis, als tres dies es van 
retirar pel perill que comportaven. Estan molt a prop unes de les altres i 
els nens i gent gran poden entrebancar-se. A Santa Coloma de 
Gramenet, es va valorar aquesta perillositat.  

 
Pren la paraula la Sra. Judith Coll, del grup municipal de la PAC: 
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• En relació a Sorea, amb el problema de la pujada de l’aigua es va 
acordar, el 13 de desembre de 2012, el pagament de 227.521.51 €. I un 
dels conceptes és el cànon del consum de l’aigua municipal. Sabem que 
hi ha un conflicte per la interpretació del contracte. No entenem per què 
es va acordar aquest pagament si ja hi havia debat sobre aquest tema.  

• En relació a la biblioteca, el 14 d’octubre de 2013 es va escriure carta al 
diputat Joaquim Ferré. Com està aquest tema? 

• S’ha publicat a una web un decàleg de bones pràctiques de comunicació 
municipal. Dosrius té una puntuació de 34.15 sobre 100.  

• Hi ha una enquesta de la UB sobre transparència municipal. Al·lucinem 
amb la resposta de l’Ajuntament, ja que no respon a la realitat. Hi ha 
respostes curioses: no hi ha relació de llocs de treball. Es publica 
aquesta relació? Existeixen canals de participació? La resposta que es 
dóna és sí. Moltes altres respostes, no corresponen a la realitat: 
publicitat de plecs, contractacions, etc. El darrer ban publicat és del 2012 
i pressupost i plantilla no estan actualitzats. M’agradaria recordar al Sr. 
President que al 1995 va haver d’escriure a mà el pressupost municipal, 
ja que no li facilitaven una còpia. Això es va publicar al Punt. A Dosrius 
l’accés a la informació és nul. Es penja al tauler d’anuncis, però no a la 
web. 

• Al 2004 es va fer un informe sobre l’anàlisi de la realitat juvenil del 
territori, fet per la Diputació de Barcelona. En aquest document hi ha 
estratègies d’actuació. Voldria saber quines s’han fet.  

• En relació a la carta del departament d’ensenyament de la Generalitat, 
en resposta a l’Ajuntament, on se’ls instava a que s’arreglessin les 
deficiències de l’Escola del Pi, ara diuen que l’edifici és de l’Institut 
Català de Finances. S’ha comunicat a l’APMA? Estem sorpresos. 

• Al 2001 es va fer informe sobre les deficiències urbanístiques a Can 
Canyamars. Després de 13 anys, s’ha fet una revisió? 

• En relació a la nova proposta de circulació viària, han quedat registrades 
les propostes d’alguna manera? Sabem que alguna s’ha presentat amb 
el suport de 400 signatures. Volem demanar que la Plataforma per la 
defensa del Comerç tingui veu i vot sobre la proposta definitiva. Si la 
proposta l’han pres de forma unilateral i hi ha un informe tècnic que 
l’avali, volem que se’ns ensenyi. 

• En relació a les obres de la travessera de Dosrius,  
 
- Per què es va fer la licitació amb procediment d’urgència? 
- És habitual signar contractes amb pàgines en blanc? 
- Per què no s’ha informat de la data de finalització de les obres als 

afectats, ni prèviament, ni durant les obres? 
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- El 16 de febrer de 2014 es va fer una activitat al mercat amb els Rucs 

del corredor per la promoció del comerç. S’emmarca aquesta dins 
d’un pla integral de promoció del comerç? Es faran més activitats? 
S’ha consensuat amb els comerciants? 

- Què és el què ha retardat les obres?  
- Haurien de visitar el facebook de la Plataforma per la defensa del 

comerç per veure el descontentament general. 
 
El president respon: 
 

• En relació al Pou del Glaç i la previsió d’ajuts, cal tenir en compte que hi 
ha deu milions d’euros a repartir entre 310 municipis, sense comptar 
Barcelona i L’Hospitalet.  
 

La Sra. Garrido, respon: 
 

• En relació a l’actuació de la policia i personal de l’helicòpter, aquest últim 
va arribar amb molta rapidesa gràcies a les localitzacions on podien 
aterrat. Les ambulàncies van arribar ràpid perquè tenen GPS. La 
persona que va patir el problema va trucar al 112 i no a la Policia Local, 
que van ser avisats per un veí. Els polítics no dictem protocols; hi ha una 
llei policial que els determina. El problema no va ser greu; per això no 
se’l va emportar l’helicòpter. En relació al motiu pel qual la policia no va 
acompanyar el personal de l’helicòpter, es desconeix; el propi agent 
determina l’actuació. 

 
El senyor Serra respon: 
 

• En relació a les obres de la travessera, sempre sembla que no s’ha 
d’acabar mai per vostès. No es poden fer truites sense trencar ous. Si 
algú és capaç de saber què hi havia la subsòl, les mines antigues, 
canonades antigues, enllumenats que creuen el carrer sense saber on 
portaven,...A partit de demà s’obrirà, quedant pendent la darrera capa 
d’asfalt. No es pot dir la data de final d’obra perquè no sabem què hi ha 
al subsòl de Sant Llop.  

 
El president respon: 
 

• En relació a la circulació, totes les propostes es respondran. S’ha parlat 
molt amb els veïns. Voldríem que La PAC fes alguna proposta; alguns 
membres ens han dit que voldrien que fos per vianants. La Plataforma 
pel comerç serà la primera a saber quan hi hagi proposta definitiva.  
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Les solucions finals sempre han de ser pel global del municipi, els 
objectius són generals: la seguretat i la racionalitat.  

 
La sra. Garrido respon: 
 

• En relació als leds de la glorieta, en els sis primers mesos, es canvien 
les lluminàries. Al nucli de Dosrius, leds, i a la resta, halogenurs. 
Acabaran a finals de maig i quedarà un mes per instal·lar el sistema 
telemètric d’avís. A finals de març tindrem Can Massuet i Canyamars. 

 
El president respon: 
 

• En relació al tema de les felicitacions per telèfon mòbil, és una decisió 
personal.  

• Demanen que responguem en quatre dies, aquest no és el procediment; 
es respon oralment en plenari.  

• En relació a la direcció del carrer St. Josep, després de parlar-ho amb 
els veïns, es demanen que es deixi com està. 

• En relació als carrers de Can Canyamars i l’actuació que s’hi farà, la 
documentació la podran trobar al projecte d’urbanització complementària 
que està a exposició pública.  

• En relació a les línies de telèfon, cada més poden veure el registre 
d’entrades i els consums.  

• En relació als semàfors, hi ha un conveni amb Diputació per treure’ls i 
posar bandes reductores. Costava molt arreglar-los i es va recomanar 
retirar-los i reduir la velocitat. 

• En relació al servei de neteja del carrer de Can Vallmajor, val a dir que 
es neteja a tot arreu. Pot quedar puntualment alguna bossa. Quan passi, 
que se’ns avisi. 

• Sobre el canvi de parada de taxi, es pot plantejar. 
• En relació a ocupació de via pública pels comerços la casuística és 

diversa i en aquests moments, entrar a regular-ho, és complicat.  
• En relació a les plaques de guals, el servei de grua no és rentable. La 

gent se’l posa o pinta i és una pràctica que no genera problemes, per la 
qual cosa, no s’intervé. 

• Sobre la revisió cadastral, justament una hora abans del ple la senyora 
Secretària ,m’ha dit que va assistir a una reunió i que parlarem dels 
passos que cal fer. 

• En relació als arbres de la Plaça Espanya, estan a l’hivernacle, ja que 
són molt grans. 

• La regidoria de promoció econòmica es posarà en contacte amb vostès 
per concertar una reunió.  
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Respon el senyor Sagristà: 
 

• En relació a la neteja i recollida dels contenidors, en primer lloc s’ha de 
dir que els operaris recullen prou bé l’entorn. Sobre la situació i estat 
dels contenidors, es va rebre la queixa d’un veí, i des de la regidoria es 
va decidir en funció de les necessitats. Pel que fa al segon canvi que 
s’ha realitzat, que ha sigut instal·lar un àrea als carrers Llinars i Santa Fe 
amb rebuig, orgànica i poda, és cert que ha despertat queixes i 
propostes d’alguns veïns, les quals aprofito per agrair públicament. 
Intentarem explicar bé quin és l’objectiu i per què creiem que pot 
funcionar bé. Dit això, les àrees ja establertes no es tocaran, només 
tindrem aquestes modificacions. 

 
Respon el president: 
 

• En relació a la denegació de la subvenció sol·licitada per la recollida 
selectiva, al final de la resolució ja s’indica que el motiu és per manca de 
partida pressupostària. És a dir, complim amb els requisits, però no hi ha 
prou diners per la nostra sol·licitud. 

 
Pren la paraula el regidor d’urbanisme, Sr. Joan Serra i respon, en relació a les 
obres del camp de futbol, que aquestes ja estan acabades. El problema que 
exposa en relació al corrent elèctric no és un problema de l’ajuntament, sinó 
Endesa qui ha de fer la connexió. L’ajuntament ja ha fet tots els passos per 
tenir la connexió definitiva, però encara tenim la connexió provisional, així que 
no hi ha prou potència. Quant el corrent arribi, probablement en una setmana, 
ja estarà tot arreglar. A part d’això, també podrien dir que el camp de futbol ha 
quedat molt bé, no? 
 
Pren la paraula la regidora de cultura i serveis generals, Sra. Sílvia Garrido, per 
respondre, el següent: 
 

• en relació a la cavalcada de reis, que va ser un èxit, sense incidències 
remarcables, amb molta gent, molta participació. Potser es podria 
comentar que hi havia una carrossa menys a un nucli, i que no acabem 
de trobar la velocitat sincronitzada del pas de les cavalcades, però en 
general, es pot dir que va ser un èxit. 

• en relació a l’escrit sobre l’aigua de Can Canyamars, s’ha tramès a 
l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. En principi 
s’ha de fer una revisió periòdica cada 5 anys, i també ho comuniquem a 
la farmacèutica. Esperarem la resposta. 
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Pren la paraula el regidor d’urbanisme Sr. Joan Serra, per respondre en relació 
a les pilones de les obres de la travessera, explicant que majoritàriament és un 
tema estètic, les poden trobar a molts municipis, l’empresa no les només per 
Dosrius. Al marge d’això les voreres no complien amb normativa, i el que hem 
procedit és a adaptar-les per tal de millorar la seguretat.  
 
En relació a aquest extrem el Sr. President exposa que les pilones compleixen 
la seva missió: si alguna roda s’ha rebentat potser és perquè el vehicle anava a 
massa velocitat. A més, a diferències de les pilones de ferro, aquestes no es 
torcen davant el cop amb un vehicle. No obstant això ho analitzarem, pretenem 
que tot sigui funcional. 
 
Pren la paraula el president per respondre les qüestions següents: 
 

• En relació a la pregunta sobre el pagament realitzat a Sorea, el que s’ha 
hagut de fer és pagar l’import i després presentar un recurs. aquesta és 
la manera com s’ha de funcionar. Han de recordar que amb la nova llei 
hem de pagar dins uns terminis per tal de no tenir interessos de demora. 

• En relació a la Biblioteca anem a tots els departaments a on podem 
obtenir diners. Al Sr. diputat vam traslladar-li aquesta necessitat de 
finançament, atès que és una obra d’1.200.000 €. La Generalitat ens 
paga a 4 ó 5 anys, i tenim una subvenció de 500.000 €. La Generalitat 
ens deu ara mateix un 400.000 €, una quantitat massa elevada per un 
ajuntament com el de Dosrius. 

• En relació a l’estudi sobre un decàleg de bones pràctiques de 
comunicació municipal, ens el poden trametre i l’estudiarem sense cap 
problema. 

• En relació a l’enquesta sobre transparència municipal no va ser resposta 
per cap polític sinó per un administratiu i funcionari, i s’apropa a la 
realitat. 

 
Sobre aquest darrer extrem, pren la paraula la regidora de serveis generals, 
Sra. Silvia Garrido qui exposa que en l’enquesta no es diu cap mentida, amb la 
qual cosa el que estan és acusant als treballadors de l’ajuntament de fer la 
seva feina malament. Per exemple, les dades de contractació sí estan penjades 
al Perfil del contractant. Pot ser que hi hagi informació que no es trobi fàcilment 
a la web municipal, però una cosa és dir que ens equivoquem, que evidentment 
pot ser així, i una altra molt diferent és dir que enganyem. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. President, qui vol afegir que mai s’ha privat als 
regidors l’accés a la informació, no té sentit parlar de 1995 o 2001, han passat 
molts anys i tot ha canviat molt. 
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En relació a l’informe i anàlisi de la realitat juvenil del territori, la regidora de 
Joventut, la Sra. Carola Rucabado, respon que l’informe de 2004 existeix i hi ha 
molts als quals s’han donat compliment. A data d’avui, gràcies a un suport 
tècnic de Diputació s’està redactant un informe nou per tal d’analitzar la situació 
actual, molt diferent., i adaptar-nos  a les noves necessitats. 
 
En relació a aquest extrem, el Sr. President exposa que recorda que per fer el 
Mapa d’Instal·lacions i equipaments esportius del municipi, es va haver de 
redactar un Pla d’equipaments esportius que el van fer els propis polítics. 
D’estudis se’n fan molts però només demanem els que poden ser útils. Tot i 
que alguns puguin quedar obsolets no són sobrers. 
 
El president continua contestant en relació als següents extrems: 
 

• Pel que fa a l’escrit del Departament d’ensenyament a on s’informa que 
el CEIP del Pi és de l’Institut Català de Finances, nosaltres també ens 
vam sorprendre molt, era la primera notícia que teníem sobre això. 
Moltes infraestructures que paga la Generalitat de Catalunya ho fa a 30 
anys. Suposem que aquesta devia ser l’opció més favorable de cara a 
les arques autonòmiques. Però bé, l’important és que ho arreglin com 
cal. 

• En relació a l’informe de deficiències de Can Canyamars, aquest va 
servir com a justificació de la modificació de normes subsidiàries de 
planejament municipal amb la que es va canviar el sistema d’actuació. 

• Pel que fa al sentit de circulació del nucli, evidentment l’equip de Govern 
escoltarà a tothom, a totes les propostes que es realitzin, i prendrem la 
decisió que creiem millor pel municipi. Insisteixo en què m’agradaria 
veure la proposta del grup municipal de La PAC, atès que tot i insistir 
molt en aquest tema, no han presentat cap proposta formal. 

• Sobre la tramitació d’urgència de les obres de la travessera, es va 
realitzar per funcionalitat de la coincidència amb les obres del camp de 
gesta artificial. La Sra. secretària va venir a treballar durant el mes 
d’agost, inclús. 

• En relació a les pàgines en blanc dels contractes signats, us convido a 
què quan vinguin a revisar la documentació dels contractes i tinguin 
dubtes d’aquest tipus, preguntin, comentin la qüestió amb la secretària. 

 
La senyora Garrido respon: 

 
• En relació a l’activitat que els rucs del corredor van fer durant la 

celebració del mercat, es va acordar en una reunió amb la Plataforma 
com a mesura d’urgència. Van ser 104 passejades i van tenir molt d’èxit.  
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De moment, no hi ha cap pla integral però es demanarà a Xarxa un 
coach que els pugui ajudar a rendibilitzar els negocis. 
 

El president aprofita per explicar que el mercat de les puces passarà a ser 
mensual a partir del mes de març. Alhora, vol deixar constància que l’equip de 
govern és coneixedor de les preocupacions dels comerciants; hem de ser 
responsables i preocupar-nos per l’interès general i prendre decisions en 
conseqüència. 
 
En el segon torn d’intervencions, el senyor Bosch pregunta: 
 

• ja que han vingut prou comerciants entre el públic, demanaria que se’ls 
donés veu, en acabar la sessió. 

• cal fer esment al fet que implícitament els regidors del PP han acceptat 
el dret a decidir, amb la votació efectuada avui. 

• en relació a la circulació i al trànsit, la decisió la prendran vostès; els 
carrers, si fossin tots per a vianants, hi ha estudis que demostren que les 
vendes als comerços s’incrementen en un 10%. 

• en relació al succés amb l’helicòpter, res a dir. la crítica és que la policia 
local podria haver apropat al personal de l’helicòpter al vehicle aeri. 

 
El senyor Reñé formula les següents preguntes: 
 

• en relació als sms de felicitacions que envia l’Alcalde, simplement cal 
recordar que s’ha de donar compliment a la llei de protecció de dades. 

• en relació al carrer Sant Esteve, demanem que s’estudiï profundament 
aquest tema. 

• en relació al semàfor, el veí que va fer arribar la pregunta va parlar amb 
Diputació de Barcelona i des d’allà el van dirigir a l’Ajuntament. Per això 
la pregunta li traslladàvem a vostè. 

• en relació a la regulació de l’ocupació de via pública, regular no vol dir 
pagar; el que es demana és regulació. 

 
El senyor Galiano pregunta: 
 

• En relació al tema dels contenidors, no era tan una pregunta com una 
reflexió pel senyor Sagristà. Hi ha pocs contenidors i si aquests fossin 
més a prop, l’índex de reciclatge seria més alt. 

• en relació al tema de la subvenció, no s’entén què ha passat. 
• en relació a les obres del camp de futbol, quan un polític fa una obra no 

sempre rep felicitacions. El problema de l’aigua calenta no és una tema 
d’electricitat, sinó d’instal·lacions, que s’arrossega des de fa 4 o 5 anys. 
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• en relació a la cavalcada de reis, sumant totes les entitats que han 

participat, són diverses les que no ho han fet. Potser el projecte actual 
no és adequat. 

• en relació a les pilones, no es tracta que agradin o no; només s’adverteix 
de la perillositat. 

 
La Sra. Coll pregunta:  
 

• en relació al tema de Sorea, ja ha contestat el requeriment sobre la 
interpretació del contracte. 

• en relació a la biblioteca, s’agraeixen les explicacions i es requereix 
informació sobre actuacions properes. 

• en relació al decàleg de bones pràctiques, se’ls farà arribar. 
• en relació a l’enquesta de transparència, en cap moment s’ha parlat dels 

funcionaris, no de si fan bé o no la seva feina. Sí crec que en l’enquesta 
hi ha errors. A la web no apareix el que vostès diuen. 

• en relació a l’escola del Pi, s’ha informat a les AMPES? Si és propietat 
de l’ICF vol dir que Ensenyament es desentén? 

• en relació a la proposta de circulació viària, s’entén que la decisió que 
prendran la traslladaran a la Plataforma, amb la qual cosa no estem 
d’acord. També han comentat que s’obrirà la travessera. En quin sentit? 

• en relació a la finalització de les obres, entenc les explicacions de tot allò 
imprevist que s’han trobat. Caldria informar del què passa, per tal que no 
sembli ineficàcia de l’administració. Els primers que pateixen les 
dificultats de l’obra són els comerciants. 

 
El pesident respon: 
 

• la informació sempre s’ha donat quan s’ha demanat. Cada dia es trepitja 
in situ l’obra. 

• l’agència de protecció de dades ja va obrir un expedient, i va concloure 
que el que es feia estava autoritzat per la Llei de bases de règim local.  

• en relació als semàfors, a tothom se li ha respost.  
• sobre la regulació de la via pública, de moment es mantindrà l’equilibri, 

mentre no hi hagi problemes, es seguirà amb el què tenim. 
• en relació al tema de Sorea, s’ha de parlar amb secretaria a veure com 

es resol. 
• sobre les AMPES, qui ha demanat informació, se’ls ha respost. 
• en relació a l’estudi relatiu a vianització, hi ha exemples que demostren 

que no sempre funciona. Miri, per exemple, l’Hostalet o el Parral de la 
mami. Tenim molt en compte que els primers que pateixen són els 
comerciants. 
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El senyor Sagristà respon: 
 

• en relació a la recollida selectiva, creu que hi ha suficients contenidors. 
• en relació a la subvenció per compra de contenidors, aquesta no es va 

poder fer per no existir partida pressupostària. 
• en relació a les obres a realitzar al Ceip el Pi, l’Ampa va tenir reunió amb 

el director. De fet, el què interessa és que el Departament es faci càrrec 
d’una vegada per totes de la reparació de les goteres. 

 
La senyora Garrido diu: 
 

• No ha dit mai que han de ser els comerços qui s’hagi d’espavilar, només 
que s’ha demanat ajuts i estarem al seu costat. Ells, mentrestant, també 
s’han de moure. 

 
Per acabar, el senyor Serra respon: 
 

• No s’ha parlat de copets a l’esquena ni felicitacions. Estem al corrent de 
totes les problemàtiques; sabem que el problema és elèctric.  

 
 
 
 
 
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 
quaranta-set minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en 
dono fe.  
 

 

 

 

EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 

 

 
 


