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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 24 D’ABRIL DE 2014. NÚMERO 02/2014 
 
 
 
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 secretària d’aquest Ajuntament, Míriam Tenas i 
Camps, prèvia comprovació del quòrum legal necessari d’un terç del nombre de 
membres que formen la Corporació municipal, es procedeix a la realització de 
la sessió ordinària plenària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les dinou 
hores.  
 
Per l’Alcaldia s’obre la sessió i, a continuació, el plenari passa a conèixer els 
punts de l’ordre del dia indicats a la convocatòria, i que tot seguit es relacionen: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27/02/2013 (Núm. 

01/2014)  
2. Despatx oficial 
3. Reconeixement extrajudicial de deute 
4. Expedient de suplement de crèdit 
5. Ratificació del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Pla Pressupostari a mig 

termini 2015-2017 
6. Verificació del Text Refós (abril 2014) Pla Especial Allotjaments turístics. 

Càmping de tercera categoria, bungalous als arbres 
7. Aprovació inicial de l‘Ordenança d’Intervenció Municipal Ambiental, de 

Seguretat i Salut Pública 
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8. Actualització del Plec de Clàusules Administratives Generals 2014 
9. Moció presentada pel grup municipal de La PAC referent a sol·licitar 

compensacions econòmiques per als comerços del nucli de Dosrius afectats 
per les obres de la Travessera de Dosrius 

10. Precs i Preguntes 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
27/02/2014 (NÚM. 01/2014)  
 
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 27 de febrer de 2014 (núm. 01/2014), 
la qual ha estat tramesa, conjuntament, amb la convocatòria per a l’actual 
sessió. 
 
Sotmesa l’acta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
2.- DESPATX OFICIAL 
 
La secretària dóna compte de les sessions de les Juntes de Govern Local 
celebrades, dels Decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data. 
 
Es fa avinent que la documentació és la següent: 
 
JUNTES DE GOVERN: 
 
• Junta de Govern Local de data 12 de febrer de 2014. núm. 03/2014 
• Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2014, núm. 04/2014 
• Junta de Govern Local de data 12 de març de 2014, núm. 05/2014 
• Junta de Govern Local de data 26 de març de 2014, núm. 06/2014 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 147/2014, de data 24 de febrer de 2014, fins al núm. 

270/2014, de data 16 d’abril de 2014 
 
 
DONAR COMPTE EXPRÉS DEL DECRET 159/2014 DE DATA 26/02/2014 
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INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST. 1R TRIMESTRE 2014 
 
INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT (1R TRIMESTRE) 
 
COMUNICACIÓ AL MINISTERI DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2014 
 
ESTAT D’EXECUCIÓ 
 
El regidor Sr. Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, sol·licita 
informació sobre l’acord de Junta de Govern Local de data 26 de març;  
Quan es demana subvenció a la Diputació, a quins imports i projectes fa 
referència? 
 
El president respon que es tracta d’una convocatòria de la Diputació i que el 
projecte que es presenta és el del Pou del Glaç i el dels camins locals.  
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac,  afegeix que per la 
resolució 187/2014 es requeria al senyor Estevadeordal que aportés 
documentació. Com es troba el tema?  
 
El president respon que se li va requerir documentació en relació a la sol·licitud 
d’increment de tarifes pel servei d’aigua.  
 
 
3.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE DEUTE 
 
El president dóna lectura al dictamen que diu literalment: 
 
“Vistes les factures que figuren a la relació annexa, presentades per diferents 
Regidors, corresponents a la prestació de serveis, subministraments i treballs 
diversos acreditats per diferents proveïdors per import de 118.553,38 euros. 
 
Vist que la realització de les despeses de serveis, subministraments i treballs 
ha estat justificada i que les factures que acrediten els deutes han estat 
degudament conformades i reuneixen els requisits adients per pagar-les i que, 
per tant, és procedent que la Corporació les aprovi i que reconegui el crèdit que 
representen. 
 
Atès que de conformitat amb allò que preveuen les Bases d’Execució, les 
esmentades factures han estat fiscalitzades per la Intervenció i han seguit els 
tràmits de comunicació als òrgans competents, amb caràcter previ o posterior a 
la seva tramitació.   
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Vista la factura presentada per Societat Catalana de Petrolis SA PETROCAT, 
per import de 6.412,84 euros, l’aprovació de la qual resta pendent per part del 
Ple en no disposar aquesta factura d’autorització ni fiscalització prèvia segons 
es fa constar a l’informe d’intervenció. 
 
En virtut del que s’exposa, la Comissió Informativa General proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa i 
que a l’efecte s’aprova, la qual comença per la factura de AJUNTAMENT 
D’ARGENTONA d’import 78.794,78 euros i acaba amb la factura de VICH 
CASAS ADVOCATS d’import 21.780,00 euros, I PER UN IMPORT TOTAL DE 
118.553,38 euros. 
 
Segon.-  APROVAR el pagament de la factura a favor de Societat Catalana de 
Petrolis SA PETROCAT per al subministrament de Gasoil A per import de 
6.412,84 euros. 
 
Tercer.- CONDICIONAR l’efectivitat d’aquest reconeixement a l’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdits 06/2014, el qual s’aprovarà de manera 
simultània a aquest  per part del Ple de la Corporació. 
 
Quart.- ORDENAR les operacions comptables necessàries per donar efectivitat 
al present acord. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord als serveis econòmics per a la seva 
efectivitat.” 
 
En primer lloc, el senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac,  
manifesta que caldria haver-ho previst en el tancament del 2013. Després no 
es pot parlar de superàvits, si resulta que hi ha despeses pendents.  
 
El president exposa que es tracta de fer el procediment legalment previst per 
imputar al pressupost unes depeses que cada any surten, per un concepte o 
per altre; és normal en el funcionament d’una administració. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 10 vots a favor 
manifestats pels grups municipals del PSC, PP i Ciu i 3 abstencions 
manifestades pel grup municipal de LA PAC. 
 
 
4.- EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 
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El president dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
 “Vist l’expedient elaborat pels serveis econòmics relatiu a la modificació de 
crèdits del vigent pressupost de la Corporació per 2014 per imputar al 
pressupost corrent despesa executada i no reconeguda en exercicis tancats, 
així com la  provisió de crèdits extraordinaris per import total de 124.966,22 
euros. 
 
Vist que de manera simultània a l’aprovació d’aquest expedients pel Ple de la 
Corporació es porta a aprovació l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, pel qual es reconeix l’existència de factures d’anys anteriors, sense 
consignació pressupostària a l’exercici corrent. 
 
Vista la memòria del regidor delegat de l’àrea d’Hisenda que figura a 
l’expedient. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 09 d’abril de 2014 que igualment figura a 
l’expedient 
 
Considerant que la tramitació de l’expedient s’ha efectuat amb estricta 
subjecció a les disposicions legals vigents en la matèria  
En virtut de tot el que s’exposa, la Comissió Informativa General proposa al Ple, 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient número 06/2014 de modificació de 
crèdits al pressupost 2014, d’acord amb el següent detall:  
 
PRESSUPOST DE DESPESES 
 

IMPORT 

PARTIDA DESCRIPCIÓ 
SUPLEMENTAT 
/CONSIGNAT 

 16.943.462
00 

Liquidacions deixalleria Ajuntament d’Argentona 
2011-2012 78.794,78  

11.920.2120
2 Quota comunitat propietaris 2013 240,00 
11.920.2270
6 Honoraris recurs contenciós administratiu  234/2A 17.738,60 
11.920.2270
6 Honoraris recurs contenciós administratiu  85/13 21.780,00 
11.420.2210
3 Combustible vehicles 6.412,84 
  124.966,22 
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PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
11.87000   ROMANENT DE TRESORERIA PER A  
DESPESES GENERALS ..........................................................................  124.966,22 € 
 
 
Segon.- SOTMETRE la present modificació a informació pública, durant el 
termini de quinze dies mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la 
Província, a l'efecte que les persones que gaudeixen de la condició 
d’interessats el puguin examinar, i  presentar les reclamacions, que considerin 
oportunes davant el Ple de la Corporació. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 10 vots a favor 
manifestats pels grups municipals del PSC, PP i CIU i 3 abstencions 
manifestades pel grup municipal de LA PAC. 
 
 
5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL PLA 
PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2015-2017 
 
El president llegeix el dictamen que diu textualment: 
 
“Mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 225 de data 28 de març de 2014, es va 
dictar la següent resolució: 
 
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix a l’article 6 l’obligació 
de remetre informació sobre els marcs pressupostaris a mig termini en els quals 
s’emmarcarà l’elaboració dels pressupostos de les entitats locals. La Llei Orgànica 
9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial, modifica la denominació 
que passa a ser “ Pla Pressupostari a mitja termini” amb un contingut molt similar. 
 
La interventora municipal, sota les directrius de l’alcalde ha elaborat un Pla 
Pressupostari a mitjà termini que compren els exercicis 2015-2017, sobre la previsió 
de liquidació de l’exercici 2014. 
 
La remissió d’aquesta informació, conforme l’article 5 de l’Ordre HAP/2105/2012, s’ha 
d’efectuar per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica amb el sistema que 
el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) habiliti a tal efecte. 
 
El sistema habilitat pel MINHAP per la tramesa d’aquestes dades consisteix en la 
remissió dins la seva plataforma, de una sèrie de formularis que estaran operatius fins 
el proper dia 31 de març de 2014. 
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Per tot això, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer.- APROVAR el pla pressupostari a mitjà termini pels exercicis 2015, 2016 i 
2017 elaborat per la interventora municipal i que es trametrà al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques mitjançant l’aplicació habilitada pel MINHAC a tal efecte. 
 
Segon.- SOTMETRE aquesta resolució a ratificació a la propera sessió ordinària del 
Ple municipal que es celebri.” 
 
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa General informa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia número 225/2014 transcrit a la part 
expositiva del present acord, mitjançant el qual s’aprova el pla pressupostari a 
mitjà termini per als exercicis 2015, 2016 i 2017 elaborat per la interventora 
municipal i que es trametrà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
mitjançant l’aplicació habilitada pel MINHAC a tal efecte.” 
 
 
Conclòs el debat se sotmet el dictamen a votació el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
6. VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS (ABRIL 2014) PLA ESPECIAL 
ALLOTJAMENTS TURÍSTICS. CÀMPING DE TERCERA CATEGORIA, 
BUNGALOUS ALS ARBRES 
 
El Sr. Joan Serra i Serrapinyana, regidor d’Urbanisme, dóna lectura al dictamen 
que a continuació es transcriu, i que textualment diu: 
 

“Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 10 de gener de 2013 va ser aprovat 
amb caràcter inicial i sotmès a informació pública el Pla especial per allotjament 
turístic, càmping de tercera categoria (bungalous penjats als arbres), a la Finca 
de Can Gel del municipi de Dosrius, promogut per Bosc Natura Grup S.L. 
(representant Sr. Agustí Guillamet Sánchez). 
 
Prèviament, tal i com disposen l'article 86 bis i la disposició transitòria divuitena 
del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, en la redacció donada pels articles 32 i 90 de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer, va ser tramitat l’avanç de l’esmentat Pla, per tal que s’emetés l'informe 
urbanístic i territorial per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de  
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Barcelona, i el document de referència per l’òrgan ambiental de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
Amb tots aquests tràmits realitzats, el Ple municipal va aprovar amb caràcter 
provisional el pla especial en sessió de data 19 de desembre de 2013 i fou 
tramès l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, la qual 
en sessió de data 12 de març de 2014, va acordar la seva aprovació definitiva 
supeditant la publicació al DOGC (i, conseqüentment la seva executivitat) a la 
presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les 
prescripcions següents: 
 
1.1. Cal sol·licitar informe al departament competent en matèria de cultura i a 
l’Institut Geològic de Catalunya o bé la certificar-ne la seva innecessarietat. Així 
mateix, manca l’informe de l’òrgan competent en matèria de paisatge. Manca 
també esmenar l’informe de sostenibilitat ambiental i la Memòria ambiental 
segons la part valorativa de l’informe. Cal acreditar el compliment dels requisits 
establerts a l’article 102 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en relació 
amb els plans d’iniciativa privada. 
 
1.2. Cal completar la documentació gràfica amb l’estudi de la implantació del 
giratori previst sobre plànol topogràfic, grafiant-ne les afectacions sobre el 
terreny i sobre la vegetació. 
 
1.3. Cal establir normativament la prohibició de murs de contenció i 
l’obligatorietat de disposar talussos amb pendents que assegurin la revegetació 
i evitin fenòmens erosius. A la zona d’acampada, afectada per inundabilitat, cal 
regular l’alçada i materials de l’escullera prevista, aportar una secció on es 
demostri la no afectació de la riera i s’estableixi la cota definitiva del terreny i 
analitzar el seu impacte paisatgístic. 
 
1.4 Cal establir l’obligatorietat de soterrar totes les xarxes de subministrament i 
desguàs. Cal establir normativament i gràficament l’espai i les condicions 
d’implantació d’un sistema de sanejament propi, tant per la cabana de recepció 
com pel mòdul de dutxes i tenir en compte el seu cost a l’estudi econòmic així 
com, alternativament, l’estimació del cost del conveni que figura a l’informe de 
l’ACA de 7 de juny de 2013. Caldria grafiar, al plànol 02, el recorregut de totes 
les xarxes de forma paral·lela, per tal que es puguin situar a la mateixa rasa. 
 
1.5. Cal incorporar el compromís del promotor de garantir el desmantellament 
de les instal·lacions i la restitució del sòl al seu estat originari en el moment de 
cessament de l’activitat, d’acord amb l’article 59 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
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En data 11 d’abril de 2014, amb registre d’entrada núm. 2009, la Sra. Noelia 
Acero Cobo en representació de Bosc Natura Grup S.L. presenta el Text refós 
del Pla Especial el qual dóna compliment a les prescripcions assenyalades, tal i 
com detalla l’informe tècnic emès per l’arquitecta municipal, i que dóna 
resposta a les prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la següent forma: 
 

- S’ha esmenat l’informe de sostenibilitat ambiental i la Memòria 
ambiental. 

- S’ha completat la documentació gràfica del giratori previst al plànol 05. 
- S’ha establert normativament la prohibició de murs de contenció i 

l’obligatorietat de disposar talussos amb pendents que assegurin la 
revegetació i evitin fenòmens erosius a l’article 20 de la normativa del 
Pla Especial. Al plànol 02 s’ha realitzat perfil transversal de la parcel·la 
per la zona d’acampada on s’aprecia el mur.  

- S’ha establert l’obligatorietat de soterrar totes les xarxes de 
subministrament i desguàs a l’apartat de criteris d’ordenació ambiental 
del Pla Especial així com al plànol 02. S’ha aportat l’autorització del 
Consell Comarcal per a la connexió de les aigües residuals. 

- S’ha incorporat el compromís del promotor de garantir el 
desmantellament de les instal·lacions i la restitució del sòl al seu estat 
originari en el moment de cessament de l’activitat així com l’assabentat 
del propietari de la finca del Pla Especial que s’està tramitant. 

- S’ha rebut informe favorable de l’Institut Geològic de Catalunya de data 
11 d’abril de 2014. 

- L’actuació no afecta restes arqueològiques d’interès declarat i no està 
catalogada pel Departament de Cultura de la Generalitat. Per tant no és 
preceptiu informe del departament de Cultura. 

- L’article 59 del Reglament de la Llei d’urbanisme DL 305/2006 de 18 de 
juliol, estableix que en la llicència d’obres municipal en sòl no 
urbanitzable es faran constar les condicions especials que haurà 
d’adoptar el promotor, a més, per garantir adequadament el compliment 
de les mesures correctores i de les condicions de caràcter urbanístic 
s’haurà de presentar una fiança per la quantia que s’estableixi en l’acord 
d’atorgament de llicència. 

 
Vist el que disposa l’article 92 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en relació a les resolucions 
definitives sobre el planejament urbanístic, i atès que l’article 52.2.c del Decret 
legislatiu 2/2003, mitjançant el qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i 
de règim local de Catalunya, determina que correspon al Ple municipal 
l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments 
d'ordenació urbanístiques. 
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La Comissió Informativa General proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR I VERIFICAR el Text refós (abril 2014) del Pla especial 
allotjament turístic, càmping de tercera categoria (bungalous penjats als 
arbres), a la Finca de Can Gel del municipi de Dosrius, promogut per Bosc 
Natura Grup SL, de conformitat els informes emesos pel diferents 
Departaments durant tota la tramitació del Pla, i l’informe emès pels serveis 
tècnics municipals. 
 
Segon.- TRAMETRE al Departament de Territori i Sostenibilitat, en compliment 
del que disposa l’article 17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme i amb els 
requeriments tècnics i formals assenyalats a l’Ordre PTO/343/2005, de 27 de 
juliol, la documentació que comprèn el Pla especial per tal que es procedeixi, si 
s’escau, a la seva publicació al DOGC a efectes de la seva executivitat. 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als interessats, i publicar-lo a la web 
municipal, als efectes del disposa l’article 8.5.c del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. “ 
 
Pren la paraula el senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU,  que 
manifesta que valoren positivament que es realitzin coses per a la promoció 
econòmica del municipi.  
 
El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, pregunta la 
diferència entre les diferents categories de càmpings.  
 
El senyor Serra exposa que la diferència es determina en funció de la proporció 
de superfície dedicada a bungalous i a tendes de campanya.  
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DE L‘ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
AMBIENTAL, DE SEGURETAT I SALUT PÚBLICA 
 
El senyor Josep Maria Sagristà i Vilà, portantveu de l'equip de govern,  exposa 
el dictamen, manifestant que per a l’elaboració d’aquesta ordenança s’ha partit 
d’un model base de la Diputació de Barcelona.  
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El dictamen diu textualment: 
 
“S’ha posat de manifest la conveniència de redactar una ordenança que reguli 
la prevenció i control ambiental de les activitats, per la qual s’estableix el marc 
legal d’intervenció administrativa en la prevenció i control ambiental, de 
seguretat i de salut en les activitats i les instal·lacions. 
 
La Diputació de Barcelona té aprovada una ordenança tipus en aquesta 
matèria. 
 
Per Decret de data 10 d’abril de 2014 es va iniciar l’expedient per constituir la 
Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la proposta.  
 
En data 11 d’abril de 2014 la comissió d’estudi es va reunir i va preparar la 
proposta pertinent. 
 
En data 11 d’abril de 2014 els serveis jurídics han emès informe sobre el 
procediment a seguir per portar a terme l’aprovació de l’ordenança. 
 
En ús de les atribucions que l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local atorga al Ple Municipal,  
 
La comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal d’intervenció 
municipal ambiental, de seguretat i salut pública, segons el text lliurat per la 
Comissió d’Estudi i que obra a l’expedient. 
 
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'acord d'aprovació, juntament 
amb el projecte d’ordenança, al tràmit d’informació pública mitjançant un anunci 
que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el 
tauler d'anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la formulació 
de reclamacions i al·legacions. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació al BOPB. 
 
Tercer.- CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats que puguin haver-hi, a l’efecte 
de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació dels 
presents acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre del Reglament. El 
termini de l’audiència serà de 30 dies a comptar des del dia següent a la data 
de recepció de la notificació. 
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Quart.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança 
modificada que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.” 
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
8.- ACTUALITZACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
GENERALS 2014 
 
La senyora Sílvia Garrido i Galera, regidora de Serveis Municipals,  exposa el 
dictamen que literalment diu: 
 
“Des de la promulgació de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic 
diferents lleis han introduït un nombre significatiu de modificacions, que han 
donat una nova redacció a determinats preceptes o han incorporat noves 
disposicions. Algunes d’aquestes lleis han estat: 
 
- RD Llei 6/2010, de 9 d’abril, de mesures per a l’impuls de la recuperació 
econòmica i l’ocupació. 
- RD Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic. 
- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 30/2007 de contractes del 
sector públic, 31/2007 sobre procediments de contractació en els sectors de 
l’aigua, l’energia, els transports i els serveis postals i 29/1998, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, per a adaptació a la normativa 
comunitària de les dues primeres. 
- Llei 35/2010, de mesures urgents per la reforma del mercat de treball 
- Llei 2/2011 d’economia sostenible 
 
És per això que la Disposició final trenta-dosena de la llei 2/2011 d’economia 
sostenible, autoritzava al govern a elaborar un text refós de la llei de contractes 
del sector públic, el qual va ser aprovat per RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre.  
 
Les variacions introduïdes van ser significatives, la qual cosa posa de manifest 
la necessitat d’elaborar uns nous plecs de clàusules administratives generals 
adaptats a la normativa vigent, tenint en compte que la darrera actualització de 
plecs de clàusules administratives generals va ser acordada l’any 2009. 
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En el marc de l’actuació d'assistència i cooperació local per als municipis, 
aquesta necessària adaptació del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, va comportar l'aprovació, mitjançant Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 4697/13, de data 31.5.2013, d'un nou projecte de 
Plec de Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de 
caràcter estàndard aplicable als contractes de serveis, de subministraments, 
d'obres i instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes 
administratius i als privats. 
 
L'esmentat Decret i la resta de l'expedient (Memòria de fonamentació i projecte 
de PCAG) es van trametre a la Comissió Jurídica Assessora (CJA), a fi i efecte 
que emetés el seu dictamen facultatiu, a l'empara del que disposen els arts. 
278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 9.1.b) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, 
reguladora de la dita Comissió. 
 
Una vegada emès el dictamen 318/13, de data 3.10.2013, favorable en termes 
generals i amb una sèrie de suggeriments i apreciacions, va ser elaborat el 
Plec de caràcter estàndard definitiu, tot incorporant bona part dels 
suggeriments formulats per la Comissió Jurídica Assessora i va ser aprovat per 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 159/14, de 
23.1.2014 (publicat en el BOPB de 4.2.2014 i DOGC núm. 6556, de 6.2.2014). 
Vist l’informe de Secretaria i Intervenció de data 7 d’abril de 2014. 
 
Per tot això, la Comissió Informativa General proposa al Ple de la Corporació  
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de 
contractació de l’Ajuntament de Dosrius, adequats al Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre 
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i 
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i 
als privats.  
 
Segon.- El text del plec de clàusules coincideix íntegrament amb el plec de 
clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard que la 
Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels ens locals en el marc de 
l’actuació d'assistència i cooperació local per als municipis, i que ha estat 
publicat al BOP de data 4 de febrer de 2014. 
 
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels 
possibles interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de  
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presentació de reclamacions i suggeriments, comptats a partir de l’endemà de  
la publicació de l’anunci en el BOPB. 
 
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat 
al BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un mitjà de 
comunicació escrita diària. 
 
Cinquè.- En cas de no presentar-se cap al·legació, ni reclamació, el plec 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de prendre cap altre acord.”  
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari. 
 
 
9.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE LA PAC REFERENT 
A SOL·LICITAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES PER ELS COMERÇOS 
DEL NUCLI DE DOSRIUS AFECTATS PER LES OBRES DE LA 
TRAVESSERA DE DOSRIUS 
 
La presidència cedeix la paraula al regidor senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup 
municipal de LaPac, que llegeix la moció que textualment diu el següent: 
 
“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 TRAVESSERA 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. 
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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, produït greus pèrdues 
econòmiques que difícilment podran recuperar. 
 
El petit comerç és un element molt important per 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 ciutadana 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  ordenances fiscals per tal de complir la legalitat vigent. 
3. Crear els mecanismes per tal que els comerços afectats puguin sol·licitar 

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

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

 
Finalitzada la lectura, el senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU,  
diu que el seu grup està d’acord amb la moció, tot i que també entén la posició 
de l’Ajuntament davant la necessitat de no reconèixer una eventual 
responsabilitat patrimonial. Caldria buscar una alternativa per ajudar als 
comerciants. En cas contrari, el vot serà d’abstenció. 
 
El senyor Josep Maria Sagristà i Vilà, portantveu de l'equip de govern,  exposa 
que existeix un informe de Secretaria que posa de manifest que no s’ajusta a la 
legalitat establir bonificacions fiscals retroactives. En funció d’aquesta 
informació, l’equip de govern manifesta el següent: 
 
POSICIONAMENT DE L’EQUIP DE GOVERN ENVERS LA MOCIÓ QUE 
PRESENTA LA PAC SOBRE LES COMPENSACIONS ECONÒMIQUES ALS 
COMERÇOS DEL NUCLI DE DOSRIUS, AFECTATS PER LES OBRES DE 
LA TRAVESSERA URBANA 
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Fent una anàlisi del plantejament, en primer lloc, manifestem que està fora de 
la legalitat la moció que es presenta. Aquesta afirmació la corrobora l’informe 
jurídic de secretaria, que consta a l’expedient. 
 
Cal recordar que durant les obres, en cap moment, la mobilitat de les persones 
ha estat restringida i, conseqüentment, sempre s’ha pogut arribar als comerços 
dels quals estem parlant. 
 
Entrant més en detall, cal puntualitzar que l’ajuntament no té l’obligació de 
recollir els residus dels comerços, fins i tot, hi ha un d’aquests comerços afectat 
per aquestes obres que té un gestor particular i que l’ajuntament no li gira cap 
rebut anual. 
 
Si comptabilitzem els comerços afectats, en comptem divuit. Valorant la 
possible magnitud del que es planteja és molt difícil poder rescabalar la 
quantitat o els recursos que s’haurien de bonificar, ja que s’hauria d’imputar a la 
resta de veïns del municipi.  
 
Sabem que es tracta d’ un servei molt ajustat, fins i tot, deficitari, per la qual 
cosa cal tenir molta cura a l’hora de fer moviments que poden desequilibrar les 
aportacions que fa el veïnatge de tot el nostre municipi. 
 
Cal manifestar que l’ajuntament ja ha demanat suport a la Diputació de 
Barcelona per contractar un dinamitzador/a per planificar una promoció de la 
zona. Al mateix temps, l’ajuntament també ha fet actuacions, d’acord amb els 
comerciants, per atreure persones a tots els carrers i comerços afectats. 
 
Conseqüentment, per tot el que s’ha dit i exposat, direm NO a la moció 
plantejada per la PAC. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal 
de LaPac, exposant que ja eren coneixedors de l’informe jurídic. No obstant 
això, tal i com s’estableixen bonificacions pels compostadors, podria establir-
se’n per als comerciants. És una voluntat de fer. Cal tenir en compte que, de 
moment, el temps d’execució de les obres està doblant el previst. No obstant 
això, vist el què s’ha exposat fins ara, es proposa retirar la moció, fins que es 
trobi la fórmula. Caldria parlar-ne els quatre grups municipals fins a trobar la 
solució.  
 
S’acorda retirar la moció. 
 
 
 



 17 

 
 
 
 
 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU,  inicia el torn de precs i 
preguntes manifestant el següent: 
 

- Es demana disculpes per no haver pogut assistir a la darrera comissió 
informativa; va ser degut a una causa de força major. 

- S’expressa l’agraïment per la sessió informativa a Can Canyamars pel 
tema de les obres. El grup municipal de Ciu no va assistir 
premeditadament, ja que la voluntat era mantenir-ho com una xerrada 
informativa.  

- Dosrius no es troba en el circuit gastronòmic del Maresme. Per què? 

El senyor Carles Bosch i Lorenzo, del grup municipal de CIU, formula les 
següents qüestions: 
 

- En relació a les obres de la travessera, les pilones poden causar 
molèsties; ja hi ha gent que ha caigut. D’altres s’han hagut de canviar 
d’ubicació. Fins i tot ha calgut llimar els cantells vius. Crec que l’elecció 
d’aquestes pilones ha estat un error. 

- La pujada on es troba situada la cabina telefònica, està en un estat 
precari. Quina vigilància es fa sobre què i quan cal asfaltar? 

- Fa un temps va haver-hi una persona que va caure en un carrer  va 
presentar reclamació de responsabilitat senyalant un testimoni. Algú de 
l’equip de govern ha anat a parlar-hi per persuadir-lo per tal que matisés 
la declaració? 

El senyor Jordi Reñé i Vernet, del grup municipal de LaPac, exposa, en 
primer lloc, les preguntes que li han fet arribar els veïns: 
 
- S’ha detectat vessaments de matèria orgànica que arriben fins als horts 

de la bomba. Qui és l’adjudicatari de l’EDAR? 

- Al carrer Sant Llop s’ha detectat que quan plou s’embassa l’aigua. Es té 
en compte? 

- Les pilones han provocat accidents. Què es farà? 
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- Hi haurà aparcaments municipals al centre urbà? 

- Què passa amb la zona de mercat en relació a les obres? 

- Per què s’ha fet una actuació al Comú? 

 
Seguidament, exposa les preguntes pròpies: 
 

- L’alcalde va enviar 125 sms per Nadal. Consideren ètic gastar mitjans 
públics en això?  

- El tancat del terreny de joc per als gossos, es netejarà? 

- Es felicita la reunió feta a Can Canyamars, després de tants anys s’ha 
posat fil a l’agulla, tot i que caldria haver-ho fet abans. 

A continuació formula les seves preguntes el senyor Isidro Galiano i Galiano, 
del grup municipal de LaPac: 
 

- S’ha solucionat el problema de l’aigua a les instal·lacions del camp de 
futbol? 

- En el dinar organitzat per la inauguració del camp de futbol, no es va 
reciclar. L’Ajuntament hauria de donar exemple. 

- El discurs de l’alcalde va ser notable. No obstant això, es va indicar que 
els diners venien de fora, i no és així; els diners són de tots. 

- A les pilones, se’ls ha rebaixat els cantells. El rebaix l’ha fet l’empresa 
adjudicatària? 

Se cedeix la paraula a la senyora Judith Coll i García, del grup municipal de 
LaPac,  que exposa: 
 

- Com es planifiquen les obres de la travessera? Caldria tenir sempre 
informats als comerciants. Ara per ara es desconeix la informació 
relativa al retard en l’execució de les obres. 

- La zona de càrrega i descàrrega del carrer Lluís Moret és incòmoda.  

- Les jardineres que regulen el trànsit, més aviat el compliquen. Hi ha 
algun informe en relació a aquest punt? 
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- Un cop decidit com quedarà la circulació de vehicles, caldria convocar a 
la plataforma per informar. Creiem que les formes que s’estan usant no 
són les adequades. 

- S’ha parlat amb els comerços en relació al “coach” que es volia 
contractar? Serà afectiu? 

- En relació a SOREA, es va demanar que es convoqués la comissió de 
seguiment. Es va respondre que no feia falta, tot i que ens consta que 
les relacions amb l’empresa no són bones. En data 1 d’abril es va retirar 
el tema i no s’ha respost.  

- En relació a la pròrroga del contracte de l’Escola Bressol, no hi ha 
motivació relativa a la pròrroga; no hi ha cap informe que exposi els 
motius per tirar-la endavant. 

- L’Ajuntament ha fet alguna inspecció a les instal·lacions d’aigua de Can 
Canyamars? 

- L’Ajuntament de Premià de Dalt va remetre ofici proposant a Dosrius que 
formés part del festival de música. S’ha respost? 

 
A continuació el president cedeix la paraula al senyor Joan Serra i Serrapiñana, 
regidor d'Urbanisme,  que inicia el torn de respostes. 
 

- En relació a la travessera, efectivament s’està allargant més enllà del 
termini inicialment previst. A inici de les obres es realitza un planning, tot 
i que poden sortir coses que fa demorar l’execució. En aquest cas, n’han 
sortit mil; una rebentada de SOREA, canonades per sobre de les mides 
normals,... ara està tot com déu mana. És molt difícil en aquest tipus 
d’obra preveure el termini. Inicialment el projecte preveia 11 mesos per 
curar-se en salut.  

- Pel què fa a les pilones, se n’ha posat i se n’ha tret. S’ha anat corregint 
sobre la marxa. Se n’ha tocat els cantells i ho ha fet l’empresa 
subministradora de les pilones: BREINCO. Al final de l’obra s’analitzarà 
la memòria i es determinarà què pertoca realitzar. El tema de les 
jardineres té un avantatge: quan convé es treuen i queda la plaça lliure 
per als actes públics.  
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- Els aparcaments seran degudament senyalitzats. A la carretera aniran 
en bateria. Amb la nova senyalització quedarà tot molt més definit. 

- La zona del mercat es tocarà quan correspongui. De moment, cal acabar 
el què s’està executant. 

- Al comú s’ha fet una actuació per un tema de seguretat i salubritat. Ara 
hi ha menys aigua. 

- El tema de l’aigua al camp de futbol està solucionat. Hi havia problemes 
de pressió amb la xarxa general. Es vol aprofitar l’aigua del Pou de 
l’Escorxador. Caldrà baixar pressió perquè algun comptador n’ha perdut i 
caldrà instal·lar una vàlvula.  

El president respon: 
 

- Entén que enviar sms per felicitar l’any nou entra dins les despeses 
previstes. 

- El tema de la zona d’esbarjo dels animals, s’ha d’acabar. 

- A Can Canyamars no s’ha posat fil a l’agulla. De fet ara es veuen els 
resultats de tant de temps treballant en el tema. Fins que no s’ha pogut 
inscriure el projecte de reparcel·lació, no s’ha pogut tirar endavant. 

- En el discurs d’inauguració ho hauria hagut de dir d’una altra manera. 
Improvisar porta a aquestes coses. 

- En relació a l’execució de les obres, manifesta que no li interessa veure 
el llibre d’obres; els tècnics sabran què cal fer. 

- En relació al canvi de direcció dels carrers, el compromís era que la 
Plataforma ho sabria abans que ningú. I així ha estat; el millor es poder 
veure l’expedient complert. 

- El tema del “coach” ha entrat a Xarxa. Caldrà esperar la resposta i en tot 
cas, anirà destinat a un col·lectiu legalment constituït.  

- En relació a la comissió de seguiment, la fiscalització d’aquest contracte 
és importantíssima. Cal fer les coses ben fetes. En la instància que es va 
respondre, es manifestava que un cop feta la inversió, no cal reunir la  
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comissió encarregada del seguiment de les inversions. I per això es 
respon ara que no es convocarà la comissió de seguiment. Així la 
segona instància presentada ja queda resposta. 

- Pel què fa a les pròrrogues, en la gestió de l’escola no es coneixen 
impediments per fer-la. Ningú, ni tècnics ni usuaris s’hi ha manifestat en 
contra. 

- El concessionari de les zones esportives és qui ha de comunicar els 
problemes i avaries en les instal·lacions. Si no ho fa, és responsabilitat 
seva. 

La senyora Sílvia Garrido i Galera, regidora de Serveis Municipals,  manifesta: 
 

- Al dinar d’inauguració del camp de futbol sí que es va reciclar. El 
material és compostable. El reciclatge amb contenidors no es fa perquè 
si només una persona s’equivoca, ja no serveix, ja va tot a rebuig. Es fa 
posteriorment. 

- En relació a la pujada de l’església que cal asfaltar, està a la llista de 
temes pendents. 

- En temes de responsabilitat patrimonial, s’han cridat els testimonis 
proposats i han prestat declaració. Les trucades efectuades són per 
convocar-los.  

- El tema de l’estació depuradora ho porta una empresa. El senyor Valls 
afegeix que ja no depèn del CCM sinó de l’ACA. 

- Pel què fa al control de l’aigua de Can Canyamars, val a dir que 
l’Ajuntament no té mitjans per fer-ho per ell mateix. 

La senyora Carola Rucabado i Jo, regidora de Promoció Econòmica, respon: 
 

- El tema de les jornades gastronòmiques no ha quallat al municipi.  
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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 vint-i-
cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.  
 

 

 

EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 

 


