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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRER DE 2015. NÚMERO 01/2015 
 
 
 
ASSISTENTS:  Alcalde:     Josep Jo i Munné  

Regidors: Josep M. Sagristà i Vilà 
Salvador Corbalán 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 accidental d’aquest Ajuntament, 
Florentina Sánchez López, 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 18/12/2015 (Núm. 

08/2014) 
2. Despatx oficial 
3. Reglament Regulador de la Fira del Bosc Medieval de Canyamars 
4. Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal número 27 reguladora de la Taxa pel 

Servei de connexió a l’enllumenat de la fira del Bosc Medieval de 
Canyamars 

5. Modificació dels Estatus del Consorci per al tractament del residus sòlids 
urbans del Maresme 

6. Aprovació del pagament de les quantitats en concepte de recuperació 
d’una quarta part de la paga de desembre de 2012 per als treballadors 
municipals i recuperació de la paga de Nadal 2012 d’alts càrrecs 
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7. Aprovació inicial del projecte d’obres locals anomenat “PROJECTE 

D’INSTAL·LACIÓ DE COL·LECTORS DE SANEJAMENT PER A LES 
AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS AL CARRER AGUDES DE CAN 
MASSUET DEL FAR, DOSRIUS” 

8. Ratificació i modificació del conveni marc de col·laboració entre els 
Ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius per al foment 
de l’ocupació a la zona de la Riera d’Argentona 

9. Expedient de modificació de crèdit- Crèdits extraordinaris 
10. Precs i preguntes 
 

 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
18/12/2015 (NÚM. 08/2014) 
 
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 la sessió ordinària de data 18/12/2014, 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 11 de desembre de 2014. núm. 23/2014 
• Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2014, núm. 24/2014 
• Junta de Govern Local de data 14 de gener de 2015, núm. 01/2015 
• Junta de Govern Local de data 29 de gener de 2015, núm. 02/2015 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 865/2014, de data 11 de desembre de 2014, fins al núm. 

100/2015, de data 20 de febrer de 2015 
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DONAR COMPTE EXPRÉS DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 90/2015 
 
 
ESTAT D’EXECUCIÓ 4RT TRIMESTRE 2014 
 
 
CÀLCUL DEL PERÍODE MIG DE PAGAMENT 4RT TRIMESTRE 2014 
 
 
SEGUIMENT DEL PLA D’AJUST (INFORMACIÓ 4RT TRIMESTRE) 
 
 
INFORMES TRIMESTRALS DE MOROSITAT (4RT TRIMESTRE 2014) 
 
 
En aquest punt, l’alcalde exposa que el dia 24 s’ha tramés telemàticament el 
Pressupost 2015 al Ministeri a través d’una plataforma que només està oberta 
del 15 al 28 de febrer i que d’aquesta tramesa s’ha de donar compte al Ple. Per 
tant, presenta per via d’urgència el següent punt: 
 
TRAMESA AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL 
PRESSUPOST APROVAT PER L’ANY 2015 
 
 
Sotmesa la urgència a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels 
assistents al plenari.  
 
El Sr. Reñe, en referència a la Junta de Govern Local 24/2014 en l’apartat que 
figura la compra de 100 targetes de productes frescos vol saber quins criteris 
s’han fet servir per repartir aquests productes. En referència al Decret 42/2015 
sobre la demanda civil de Can Sant Pare vol l’explicació de que es tracta. 
 
La regidora de Serveis Socials, Antònia Pérez, contesta que per repartir les 
targetes s’ha fet una valoració econòmica pels Serveis Socials de l’Ajuntament, 
i que s’ha afegit uns barems de risc en el cas d’haver-hi nens. 
 
L’alcalde, Josep Jo, explica que el Decret 42/2015 fa referència a la Modificació 
de normes de Can Jaumí i a l’incompliment del conveni que es va signar en 
aquell moment, per la propietat. 
 
Acte seguit, el Sr. Valls diu que en referència a l’Informe trimestral de morositat 
se li planteja un dubte. Ha vist que el 80% es paga dins del termini legal, però  
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que aproximadament un 20% està fora d’aquest període legal, en concret hi 
han dues partides, la de material i subministraments que puja a 99.343 € i la 
d’altres pagaments realitzats per operacions comercials que pugen a uns 
125.000 € que estarien dins d’aquesta morositat. Vol saber a què responen 
aquestes dues partides. 
 
L’alcalde, Josep Jo, contesta que no li pot respondre a aquesta qüestió perquè 
és un tema molt tècnic. Que si s’adreça al departament d’Intervenció li sabran 
dir. 
 
 
3.- REGLAMENT REGULADOR DE LA FIRA DEL BOSC MEDIEVAL DE 
CANYAMARS 
 
El president dóna la paraula a la regidora de Promoció Econòmica, Sra. Carola 
Rucabado, qui llegeix el dictamen que obra a l’expedient i que diu textualment: 
 
“S’ha posat de manifest la conveniència de redactar un reglament que reguli 
amb caràcter general, la Fira del Bosc Medieval de Canyamars.  
 
Per Decret de data 10 de febrer de 2015 es va iniciar l’expedient per constituir 
la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la proposta.  
 
En data 12 de febrer de 2015 la comissió d’estudi es va reunir i va preparar la 
proposta pertinent. 
 
En data 16 de febrer els serveis jurídics han emès informe sobre el 
procediment a seguir per portar a terme l’aprovació del reglament.  
 
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,  
 
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa General sotmet al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador de la Fira del Bosc 
Medieval de Canyamars, segons el text lliurat per la Comissió d’Estudi i que 
obra a l’expedient. 

Segon.- SOTMETRE l’acord d'aprovació, juntament amb el projecte de 
reglament, al tràmit d’informació pública mitjançant un anunci que s'ha de  
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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. 

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 i 
comunicacions a les administracions pertinents.”  

Conclosa la lectura se cedeix la paraula al regidor Sr. Valls, que comenta que 
el Reglament el troba correcte. Però hi ha dos punts que vol tractar, un que en 
la Comissió Informativa va entendre que la connexió a la xarxa elèctrica per 
part dels paradistes era voluntària i en l’exposició que s’acaba de fer s’ha dit 
que era obligatòria. Un altre punt és que troba a faltar que aquest reglament no 
tracti el problema de l’aglomeració de vehicles. Creu que hauria d’anar 
acompanyat d’un Pla de mobilitat  específic i un pla de seguretat. 
 
Tot seguit, el Sr. Reñé pregunta: els comerços del municipi estan ecxents del 
pagament de l’aval de garantia? Perquè en el reglament no hi consta. Està 
previst el creixement del número de parades i de les places d’aparcament? O 
tenim un número tancat de parades? 
 
L’alcalde demana disculpes per haver dit a la Comissió Informativa que la taxa 
de connexió a l’enllumenat públic era opcional. Ell creia que era voluntària i el 
reglament no ho permet.  
 
La regidora de Promoció Econòmica, Carola Rucabado, respon que el 
Reglament indica en alguns punts com s’ha de fer el muntatge de les parades i 
con s’ha de circular. També s’ha demanat ajuda a la diputació de Barcelona per 
elaborar un PAU de la Fira del Bosc. 
 
Com estableix el Reglament els comerços del municipi han de pagar l’aval, no 
paguen taxa d’ocupació de via pública ni connexió elèctrica, que assumeix 
l’ajuntament a través del l’àrea de Promoció econòmica. 
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No està contemplat el creixement del numero de parades però es procura no 
repetir les parades. 
    
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat de tots els 
assistents al Plenari. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27 
REGULADORA DE LA  TAXA PEL SERVEI DE CONNEXIÓ A 
L’ENLLUMENAT DE LA FIRA DEL BOSC MEDIEVAL DE  CANYAMARS 
 
La regidora de Promoció Econòmica, Sra. Carola Rucabado, dóna lectura al 
dictamen que diu literalment: 
 
“La Fira del Bosc de Canyamars ha celebrat enguany la seva XI edició. La 
voluntat municipal és mantenir aquesta fira, amb la voluntat de donar a 
conèixer Canyamars. 
 
Es posa de manifest la necessitat de preveure una taxa per tal de garantir el 
subministrament elèctric de forma uniforme a tots els paradistes autoritzats, 
eliminant així la necessitat de portar generadors amb les molèsties per sorolls 
que els mateixos ocasionen.  
 
Vista la memòria i l’estudi econòmic obrant a l’expedient. 
 
A  proposta de la regidoria de Promoció Econòmica, la Comissió Informativa 
sotmet al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar, amb caràcter provisional, la imposició i l'establiment de la 
taxa pel servei de connexió a l’enllumenat de la Fira del Bosc de Canyamars. 
  
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública, durant 30 dies hàbils, 
mitjançant la publicació de sengles anuncis al tauler d'edictes de la casa 
consistorial i al BOP. Durant aquest termini els interessats podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que tinguin per convenients. 
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
Obert el torn d’Intervencions, pren la paraula el regidor Sr. Valls, que pregunta; 
Si un paradista vol portar torxes i quinqués com a l’edat mitjana ho pot fer o se 
li exigirà el pagament de la taxa igualment? 
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Seguidament, el regidor Sr. Reñé, comenta que la tarifa base que marca 
l’Ordenança, en comptes de calcular-la com fa com fa l’Ajuntament no seria 
millor englobar tot i fer un preu genèric de parada amb punt de llum i variar en 
funció dels metres de parada, com al mercat municipal? 
 
Pren la paraula la regidora de Promoció Econòmica, Carola Rucabado, i respon 
que encara que els paradistes vagin amb espelmes hauran de pagar igualment 
la quota bàsica perquè s’han de cobrir els costos. S’ha fet una quota bàsica 
perquè d’aquesta manera sembla més just el preu calculat. 
 
  
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 8 vots a favor 
manifestats pels grups municipals del PSC i PP, i 5 abstencions manifestades 
pel grup municipal de LAPAC i CIU. 
 
 
5.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT 
DEL RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 
 
Dóna lectura al dictamen el regidor de Medi Ambient, Sr. Josep M. Sagristà i 
Vilà, i aquest, diu literalment: 
 
“L’Ajuntament de Dosrius es va integrar al Consorci per al tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, com a membre de ple dret amb data 
01/01/2008 
 
S’escau procedir a la modificació dels vigents estatuts del Consorci per tal de 
reflectir en els mateixos la seva adaptació tant a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), 
com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa així com el Dictamen aprovat pel Ple 
de la Diputació de Barcelona pel qual s’acorda la classificació en grups, la 
fixació del nombre màxim dels membres dels òrgans de govern i administració, 
així com la fixació de les retribucions del personal d’alta direcció del sector 
públic local de la Diputació de Barcelona en compliment del que disposa la 
disposició addicional 12 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local. 
 
Amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci reunida en sessió 
ordinària el dia 9 de desembre de 2014 ha aprovat, inicialment, la modificació 
dels estatuts annexos. 
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En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la 
Junta General, sigui ratificat pels ens i les administracions que en formen part, 
acordada amb les mateixes formalitats que per a la constitució, de manera que 
els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de 
caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a 
informació pública pel període de 30 dies. 
 
En data 21 de novembre de 2014, el Secretari del Consorci, ha emès informe 
jurídic en el qual es posen de manifest les modificacions esmentades.. 
 
En data  la secretària de la Corporació ha emès informe. 
 
A proposta del regidor de Medi Ambient, la Comissió Informativa General 
sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci per al tractament dels residus sòlids urbans del Maresme, aprovat 
inicialment per acord de la Junta General del Consorci de data 9 de desembre 
de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, d’acord amb el text que s’annexa 
 
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions i donar audiència 
als interessats i a les entitats que han exercit la iniciativa de modificació. 
 
Tercer.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci per al Tractament dels residus sòlids 
urbans del Maresme en el cas que, durant el període d’informació pública, no 
es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
Quart.-  PUBLICAR els corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva i 
procedir a la publicació íntegra del text de la modificació dels Estatuts, 
definitivament aprovada, en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
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Cinquè.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci per al Tractament 
dels residus sòlids urbans del Maresme, als efectes escaients.” 
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels 
assistents al plenari.  
 
 
6.- APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE LES QUANTITATS EN CONCEPTE 
DE RECUPERACIÓ D’UNA QUARTA PART DE LA PAGA DE DESEMBRE 
DE 2012 PER ALS TREBALLADORS MUNICIPALS I RECUPERACIÓ DE LA 
PAGA DE NADAL 2012 D’ALTS CÀRRECS 
 
La regidora de Serveis Generals, Sra. Sílvia Garrido, dóna lectura al dictamen 
que diu textualment: 
 
“Vist que l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 
l’exercici 2015 preveu a la seva Disposició Addicional 10à, que cada 
administració pública, en el seu àmbit, podrà aprovar el pagament de quantitats 
en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com 
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com  de la paga 
addicional de complement específic o de pagues addicionals equivalents, 
corresponent al mes de desembre de 2012.  
 
En sessió plenària de data 16 d’octubre de 2012 es va acordar aprovar la 
declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la partida 
10/912/10000 per import de 9.041,56 euros, corresponent a les retribucions a 
percebre en concepte de paga extra de Nadal per part dels representants 
polítics amb règim de dedicació, en el ben entès que aquesta indisponibilitat 
deixarà de ser efectiva un cop s’aprovi, independentment de la fórmula, la 
recuperació de les quantitats deixades de percebre pels empleats públics o bé, 
i, en tot cas, en el moment d’efectuar-se la liquidació per cessament. 
 
Vist que s’ha manifestat la voluntat per part dels alts càrrecs amb dedicació de 
recuperar l’import íntegre corresponent a la paga de desembre de 2012 no 
percebuda, d’acord amb el què es va acordar en dita  sessió plenària 
 
Vist l’informe de la interventora accidental de data 11 de febrer de 2015, sobre 
el compliment dels criteris i procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
 
A proposta de l’Alcaldia, la Comissió Informativa General sotmet al Ple de la 
Corporació l’adopció del següents ACORDS: 
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Primer.- APROVAR el pagament de la part proporcional corresponent als primers 
44 dies de la paga extraordinària així com  de la paga addicional de complement 
específic o de pagues addicionals equivalents, corresponent al mes de 
desembre de 2012 a favor dels treballadors municipals que prestaven serveis a 
l’Ajuntament en aquella data, d’acord amb el què disposa la disposició 
addicional desena de la Llei 36/2014 de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Segon.- APROVAR el pagament de l’import íntegre de la paga extraordinària 
de desembre 2012 deixada de percebre pels alts càrrecs amb dedicació, en 
aplicació de l’acordat en sessió plenària de data 16 d’octubre de 2012. 
 
Tercer.- DISPOSAR les modificacions pressupostàries adients per l’efectivitat 
d’aquest acord. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Econòmics municipals als efectes 
oportuns.” 
 
Obert el torn de paraula el regidor Sr. Carles Bosch, pregunta: els treballadors 
recuperen una 4a part i els càrrecs electes la paga sencera? 
 
Seguidament, el regidor Reñé, comenta que es va acordar que els alts càrrecs 
recuperarien aquesta paga de Nadal quan els treballadores recuperessin les 
seves quantitats a percebre o sinó a l’efectuar la liquidació de cessament. 
Aquest no és l’últim ple de la legislatura, tenim molta pressa? A més, són poc 
solidaris amb els treballadors de la casa, ells recuperen una 4a part i vostès no 
estan disposats a renunciar a les ¾ parts. 
 
Tot seguit, la regidora Sra. Sílvia Garrido, diu que es va decidir pagar ara la 
paga sencera per un tema de gestió d’Intervenció. La 4a part de la paga dels 
treballadors no és decisió de l’ajuntament, la nostra estabilitat pressupostària 
ens permetria pagar-la però no ho podem fer. 
 
El Sr. Bosch, comenta que ha quedat clar que vostès consideren que els 
treballadors haurien de cobrar la paga sencera i com que “la caridad empieza 
por uno mismo” vostès ja s’ho apliquen. En aquest cas felicitats pels càrrecs 
electes i, a la secretària accidental, l’acompanyo en el sentiment. 
 
A continuació el Sr. Reñé diu que li agradaria que a les respostes es digués el 
que realment diem, jo no he dit que vostès no volen que els treballadors cobrin, 
m’agradaria que quedi clar. 
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L’alcalde respon que també cal dir que hi ha administracions, i el CCM és una 
d’elles, que paguen 12 paques, i hi ha d’altres ajuntaments que la quantitat la 
divideixen entre 16, i s’ha d’entendre que d’aquí 5 setmanes entrarem en 
funcions, per això la portem a aquest Ple, que pot ser la cobrarem quan 
s’acaba. 
 
 
La Presidència 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 LAPAC. 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES LOCALS ANOMENAT 
“PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE COL·LECTORS DE SANEJAMENT PER 
A LES AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS AL CARRER AGUDES DE CAN 
MASSUET DEL FAR, DOSRIUS” 
 
L’alcalde explica que aquest punt es retira perquè és competència de la Junta 
de Govern Local. El va informar la Comissió Informativa del Ple i desprès es va 
incorporar per error, a l’ordre de la convocatòria del Ple, però l’ha d’aprovar la 
Junta de Govern Local, per tant l’aprovarà la propera sessió que serà pública. 
 
 
 
8.- RATIFICACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONVENI MARC DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS D’ARGENTONA, 
CABRERA DE MAR, DOSRIUS I ÒRRIUS PER AL FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ A LA ZONA DE LA RIERA D’ARGENTONA 
 
Dóna lectura al dictamen la regidora de Promoció Econòmica, Sra. Carola 
Rucabado.  
 
Literalment diu: 
 
“En data 26 de juliol de 2011, per Decret de l’Alcaldia es va aprovar el conveni 
marc entre els Ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius per 
al foment de l’ocupació a la Zona Riera d’Argentona. 
 
En data 8 de novembre de 2011 es va formalitzar el conveni marc de 
col·laboració entre els Ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i 
Òrrius per al foment de l’ocupació a la zona de la Riera d’Argentona. 
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Davant el plantejament de que altres municipis puguin adherir-se i, per tant, 
passin a integrar-se en el marc de cooperació pel foment de l’ocupació, i donat 
que aquesta possibilitat no es troba regulada a l’actual conveni, es proposa la 
modificació regulant el procediment i efectes d’adhesió d’altres municipis. 
 
Es considera convenient aprovar aquesta modificació del conveni perquè altres 
municipis es puguin adherir a l’actual conveni marc pel foment de l’ocupació. 
 
Atès el capítol I del Títol 7 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels Ens Locals, article 303 a 
310. 
 
A proposta de l’alcaldia, la Comissió Informativa General sotmet al Ple de la 
Corporació  l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia número 0498/2011 de 26 de juliol 
d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments 
d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius pel foment de l’ocupació a la 
zona de la Riera d’Argentona, així com l’Annex del Club de feina itinerant. 
 
Segon.- APROVAR la modificació del conveni marc de col·laboració entre els 
Ajuntaments d’Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius i Òrrius per al foment de 
l’ocupació a la zona de la Riera d’Argentona, afegint la disposició final amb el 
redactat següent: 
 
“Disposició final: Qualsevol altre Ajuntament de la comarca podrà adherir-se al 
conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments d’Argentona, Cabrera de 
Mar, Dosrius i Òrrius per al foment de l’ocupació a la zona de la Riera 
d’Argentona.” 
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord als ajuntaments d’Argentona, Cabrera de 
Mar i Òrrius. 
 
Quart.- FACULTAR l’Alcaldia tan àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’efectivitat dels presents acords.” 
 
La Presidència obra el torn de paraula i la cedeix al regidor Sr. Vall qui comenta 
que en el seu moment ja varem expressar la nostra critica perquè aquest 
conveni va comportar la pèrdua d’un lloc de treball. Nosaltres votarem a favor 
perquè el foment de l’ocupació és una cosa molt important per al municipi però 
mantenint la nostra crítica. El nostre serà un vot afirmatiu crític. 
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Sr. Reñé diu que ampliar l’àmbit del conveni ens sembla bé. Però s’ha 
d’avaluar el club de feina. Fa alguna altre cosa més que ensenyar a fer el 
currículum als parats? D’una altre banda, quina importància se li dóna des 
d’aquesta Junta de Govern? Per què no està ni penjat a la web? 
 
El regidor Sr. Sagristà respon que quan una decisió és encertada s’ha de 
reconèixer. En el tema de l’atur, des la data del Ple en què es va prendre 
aquesta decisió, el nombre d’aturats al municipi de Dosrius és de 344, estem 
en un 13,69%. A nivell del Maresme el percentatge és de 16,06%, segons 
dades de l’Observatori del desenvolupament de l’atur registrat. 
 
Nosaltres en el seu moment estàvem per sota del Maresme, i ara estem per 
sobre, en el sentit de que hi ha més gent ocupada. Per tant, va ser una decisió 
encertada i els números ho demostren. 
 
La regidora Sra. Rucabado, pren la paraula i respon que es fan més coses a 
més d’aprendre a fer currículums. Es fan tallers per fer entrevistes, tests 
psicotècnics...  
 
El regidor Sr. Valls diu que si hem de tocar dades, d’acord amb el seu 
programa electoral de 2011, l’índex d’aturats era de 14%. La variació entre 14% 
i 13,60 % no és significativa. 
 
 
Conclòs el debat, se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
9.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT- CRÈDITS 
EXTRAORDINARIS 
 
L’alcalde llegeix el dictamen que diu textualment: 
 
“Expedient número 02/2015, referent a la modificació de crèdits del pressupost 
de despeses mitjançant crèdit extraordinari. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de febrer de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari. 
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Per poder atendre la despesa derivada de la inscripció registral del Projecte de 
Reparcel·lació de Can Canyamars UA XI_B i C, per un import total de 
144.082,81 euros, per la qual no existeix consignació pressupostària al 
pressupost municipal 2015, es proposa l’elaboració del present expedient de 
modificació de crèdits per habilitació de crèdit extraordinari. 
 
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 import liquidat pel Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró 
 
DESPESES 

Partida Descripció 
Crèdit 
actual Modificació 

Crèdit. 
definitiu 

14.151.2279
9 

Inscripció registral Can 
Canyamars 0,00 144.082,81 144.082,81 

 
INGRESSOS  

Partida Descripció 
Crèdit 
actual Modificació 

Crèdit. 
definitiu 

14/39611 

Inscripció registral Can 
Canyamars Quotes 
urbanístiques 0,00 144.082,81 144.082,81 

 
 
A proposta del regidor de l’àrea d’hisenda, la Comissió Informativa General 
sotmet 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 resoldre-les.”   
 
No havent-hi intervencions, se sotmet el dictamen a votació el qual resta 
aprovat per unanimitat dels assistents al plenari. 
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Abans d’entrar en el torn de precs i preguntes l’alcalde exposa que hi ha dos 
punts que s’han de tractar per via d’urgència. 
 
 
10.- NOVA APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT MUNICIPAL RELATIVA A 
LES ZONES VERDES I ESPAIS LLIURES DEL NUCLI DE CANYAMARS 
(TEXT FEBRER 2015) 
 
L’alcalde explica la urgència i diu que l’expedient ja es va aprovar inicialment, 
es va enviar a Urbanisme qui va fer unes petites modificacions i ara, els tècnics 
municipals han recollit i afegit algunes sentències relacionades amb el tema i 
han fet un redibuixat més exhaustiu.  
 
Aquest matí s’han posat en contacte amb Urbanisme, i com que entenen que 
poden suposar modificacions substancials el tornem a aprovar inicialment. 
 
Se sotmet la urgència a votació, quedant aprovada per unanimitat. 
 
Seguidament el president dóna la paraula al regidor d’Urbanisme, Sr. Joan 
Serra, qui dóna lectura al dictamen que diu textualment: 
 
“En sessió de data 18 de desembre de 2014, la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona (CTUB) va acordar suspendre la tramitació de la 
modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal, 
relativa a les zones verdes i espais lliures del nucli de Canyamars, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament de Dosrius, fins que es resolguessin tot un seguit de 
prescripcions. 
 
Els Serveis Tècnics municipals, una vegada revisat tant l’acord de la CTUB, 
com el text aprovat per l’ajuntament i la documentació obrant al recurs 
contenciós administratiu núm. 364/2009, han considerat convenient redactar un 
nou text que detalli amb més claredat i precisió la modificació pretesa, i que 
haurà de ser novament aprovat amb caràcter inicial. 
 
L’objectiu del document és el d’ajustar la cartografia del planejament a la 
realitat física en relació a les zones verdes i espais lliures de titularitat pública 
del nucli de Canyamars atès que, com es va poder constatar de l’anàlisi de la 
sentència recaiguda en el recurs esmentat, la discrepància existent entre 
superfícies en aquest nucli era mínima.  
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Alhora, l’aprovació d’aquest document serà una eina molt útil i vàlida pel 
Sistema d’Informació Geogràfica Municipal implementat pels Serveis Tècnics 
d’aquest Ajuntament. 
 
Així doncs, d’acord amb la documentació redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals, atès que la modificació puntual no comporta un increment del 
sostre edificable, de la densitat de l'ús residencial o de la intensitat de l'ús 
industrial, o la transformació dels usos, per la qual cosa no és d’aplicació el que 
determina l’article 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012 i vist el que estableixen els articles 85, 96 i 98 del mateix text 
normatiu, així com els articles 117 i 118 del decret 305/2006, pel qual s’aprova 
el reglament de la Llei d’urbanisme, es proposa al Ple municipal l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el nou text de la Modificació Puntual de les 
Normes Subsidiàries de planejament municipal de Dosrius relativa a les zones 
verdes i espais lliures del nucli de Canyamars (febrer 2015), de conformitat 
amb la documentació tècnica redactada pels Serveis Tècnics Municipals, 
deixant sense efectes el text aprovat amb caràcter provisional pel Ple municipal 
en sessió de data 25 de setembre de 2014. 
 
Segon.- SOTMETRE la modificació puntual aprovada inicialment, a un període 
d’informació pública pel termini d’UN MES, mitjançant anunci publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, a un diari d’àmplia difusió, al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal, per tal que tots aquells que es 
considerin interessats, puguin presentar reclamacions, al·legacions i 
suggeriments. 
 
Tercer.- SOL·LICITAR informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, i 
atorgar un tràmit d’audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels quals confini 
amb el terme municipal de Dosrius. 
 
Quart.- CONSIDERAR APROVADA PROVISIONALMENT la modificació del 
nou text de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de planejament 
municipal de Dosrius relativa a les zones verdes i espais lliures del nucli de 
Canyamars (febrer 2015), sense necessitat d'un nou acord si, un cap 
transcorregut el període d’informació pública, no s'haguessin presentat 
al·legacions. En el cas que es presentessin al·legacions, aquestes hauran de 
ser resoltes pel Ple municipal. 
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Cinquè.- SUSPENDRE, la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de 
projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris així com també 
suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o 
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en aquells àmbits i casos en 
què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic 
en la modificació puntual proposada.“ 
 
Obert el torn de paraula, el regidor Sr. Valls, del grup municipal de CIU, diu que 
s’abstenen en espera de veure l’expedient. 
 
El regidor Sr. Reñé, del grup municipal de La PAC, expressa que han de veure 
l’expedient. 
 
La Presidència sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 11 vots a 
favor manifestats pel grup municipal del PSC, PP i LAPAC i 2 abstencions 
manifestades pel grup municipal de CIU. 
 
 
11.- NOMENAMENT DEL SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU DE DOSRIUS 
 
El president exposa que aquest és l’altre punt que s’ha preparat per tal d’entrar-
lo per urgència.  
 
Explica que l’actual secretari del Jutjat de Pau, ahir va presentar la renúncia per 
motius personals. 
 
Se sotmet la urgència a votació, quedant aprovada per unanimitat. 
 
L’alcalde fa lectura del dictamen que literalment diu: 
 
“Atès que l’actual secretari del Jutjat de Pau del Dosrius, mitjançat escrit de 
data 25 de febrer de 2015, amb registre d’entrada en aquesta Corporació núm. 
825, ha manifestat la seva decisió de renunciar al càrrec de secretari. 
 
Atès que la Llei 38/1988, de 28 de desembre, de Demarcació i Planta Judicial, 
estableix en el seus articles 50 i 51 que la secretaria del Jutjat de Pau i les 
seves funcions seran desenvolupades per personal depenent de l’Ajuntament, i 
que el nomenament correspon al respectiu Ajuntament.  
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Atès que l’Ordre del titular del Departament de Justícia de 28 de maig de 1991 
estableix que: 
 
“1.- En compliment de l'article 50.3 de la Llei de Demarcació i Planta Judicial, 
els ajuntaments de municipis de menys de 7.000  habitants hauran de nomenar 
a la persona que creguin idònia com a secretari del jutjat de Pau del seu 
municipi o de l'agrupació de secretaries, sempre que la Secretaria del Jutjat de 
Pau o de l'agrupació no hagi estat encarregada a un oficial al servei de 
l'Administració de Justícia (...)  
2.- Acordat el nomenament, l’Ajuntament o els  ajuntaments hauran  de 
trametre al Departament de Justícia certificació del  secretari  de  l'Ajuntament,  
amb  el  vist-i-plau de l'alcalde, de l'acord pres pel Ple municipal; el nom i les 
dades  personals del secretari nomenat, com també qualsevol informació que  
hagi  fonamentat  l'acord. En la primera  comunicació del nomenament de 
secretari d'ençà de l'entrada en vigor d'aquesta Ordre, també s'haurà de 
comunicar el nom i les dades personals de l'anterior secretari del jutjat de Pau”. 
                                                        
Atès que, d'acord amb el que estableix l'article Article 52.2.e) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal y de Règim Local de Catalunya, el nomenament del secretari de 
Jutjat de Pau es realitzarà per  acord  del Ple de la corporació municipal. 
                                                               
Atès que es considera que el senyor Miquel Nogueras i Pascual és la persona 
idònia per ocupar el càrrec de secretari del Jutjat de Pau. 
 
Es proposa a la Comissió Informativa General l’adopció del següent ACORD:  
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia al càrrec de secretari del Jutjat de Pau 
presentada pel senyor Oriol Montsalvatge i Serra.  
 
Segon.- PROPOSAR el nomenament del senyor MIQUEL NOGUERAS I 
PASCUAL, amb DNI núm. 38782827-C com a secretari del Jutjat de Pau de 
Dosrius. 
 
Tercer.- TRAMETRE certificació d’aquest acord a la Direcció General de 
Recursos de l’Administració de Justícia, Subdirecció General de Coordinació de 
Programes de Millora de l’Accés a la Justícia, del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes que s’instrueixi el corresponent expedient. 
 
Quart.- COMUNICAR aquest acord als interessats “ 
 
La Presidència sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 
unanimitat dels assistents al plenari. 
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12.- PRECS I PREGUNTES 
 
En primer lloc, el Sr. Valls exposa que la setmana passada una persona va 
observar obres a la parcel·la ocupada per l’hivernacle de la brigada. Quan la 
persona es va interessar, automàticament es van aturar els treballs. Volem 
saber si aquesta parcel·la està qualificada com espai lliure, com a zona verda, 
si hi ha algun projecte o alguna actuació urbanística que no sapiguem, per fer 
aquestes obres? Si és així, per què s’atura quan una persona pregunta? Com 
es gestionaria la legalitat d’aquest espai? 
 
El Sr. Bosch vol comentar en tant que oient del Ple diferents punts: 
 
1. Morir d’èxit és una frase seva de fa 2 anys, que ha de repetir. A la fira del 

Bosc sempre pesen coses i s’ha de reaccionar. Un Pla d’evacuació seria 
indispensable. 

 
2. Taxa de la fira del Bosc. Fent el que es proposa dificulten la feina als 

paradistes i als funcionaris. Seria més senzill i equànime fer un càlcul del 
total del cost i dividir-ho entre el nombre de paradistes. 

 
3. Referent al punt núm. 8 li fa gràcia que la primera actuació per al foment de 

l’ocupació en aquest municipi és acomiadar a la Sra. Esther Daniel. I que 
quan l’atur al municipi estava per sobre de la mitjana comarcal no es deia 
rés i ara que ha baixat s’apunten el “tanto”. 

4. Referent a la reunió d’ahir, l’alcalde va dir que l’ajuntament no posaria 
diners públics en aquest projecte, però ha dit que la direcció de l’obra la 
portaren els tècnics de  l’Ajuntament, o sigui, que de forma indirecta o 
directa l’ajuntament està posant diners públics. També ens agradaria 
escoltar l’opinió del regidor d’Urbanisme sobre el tema de que Can 
Canyamars es desenvolupi per cooperació en comptes de per 
compensació. 

 
Acte seguit, el regidor Sr. Reñe fa trasllat d’una sèrie de preguntes fetes pels 
ciutadans. 
 
1. Que s’ha introduït en les noves bases reguladores de la venda ambulant al 

municipi per incentivar que vinguin més parades? 
2. Informació sobre el petit incendi de Can Pona Rius 
3. Qui ha de controlar als caçadors que fan les batudes de senglars? 
4. Dilluns passat va tornar caure una veïna per culpa de les noves pilones. 

Quants accidents han d’haver-hi per fer alguna cosa al respecte? 
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El regidor Sr. Galiano pregunta: 
 
1. La informació que es va donar al consell d’Entitats pel pagament a hisenda 

estava equivocada. Ens ho podem explicar? 
2. Per què la senyora de Can Massuet apareix i desapareix amb freqüència? 
3. El plafó de la Plaça Espanya dedicat a la publicació d’informació de les 

entitats s’ha retirat, es tornarà a col·locar? 
4. Dimecres passat a les 7.00 h es va interrompre el trànsit a l’Av. del Corredor 

per l’enregistrament d’un anunci. Per què no es va informar al veïns i es va 
senyalitzar correctament? 

 
La regidora Sra. Coll pregunta: 
 
1. Com que en aquest Ple no es porta el reglament d’ús del cartell lluminós per 

penjar informació de les entitats, volem saber quan s’aprovarà pel Ple 
aquest reglament. 

2. Com pensen implementar el servei de biblioteca durant l’exercici 2015? 
3. Quan es fa la reducció d’arbrat i sotabosc per a les franges perimetrals, per 

què no s’aprofita per netejar aquelles parcel·les? 
4. Referent a la reunió d’ahir, per què es comença per baix quan per lògica 

s’hauria de començar per dalt? I com és que els carrers són de l’Ajuntament 
però no es poden netejar? Quina és la normativa que impedeix que 
l’Ajuntament pugui netejar les seves propietats? 

 

Pren la paraula l’alcalde i exposa que en referència a la parcel·la en la que està 
el magatzem de la brigada s’ha de modificar la clau, hi ha un expedient obert 
per fer la modificació pertinent i aquesta és la raó per la que s’ha aturat les 
obres. 
 
La regidora Sra. Garrido en resposta al Sr. Bosch, diu que tenim un Pla de 
mobilitat que s’activa durant la Fira del Bosc i també tenim un Pla basic de 
protecció del municipi. En cas d’emergència es pot actuar. 
 
El regidor Sr. Serra respon que el tema de Can Canayamars és normal que els 
tècnics que han redactat el projecte facin la direcció de l’obra. 
 
En quant a la cooperació o la compensació comenta que fa 17 anys, en el tema 
de Can Massuet, es va considerar que la compensació era la millor manera de 
fer-ho. Ara amb Can Canyamars ell ha heretat el projecte dels tècnics de la 
Diputació de Barcelona i ells consideren que és millor la cooperació. 
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La regidora Sr. Rucabado respon al Sr. Reñé que en relació al tema del mercat: 
amb aquest nou reglament adaptem la normativa a les directrius europees, i 
hem aconseguit que les sol·licituds no es facin anualment sinó que es puguin 
presentar a mida que la gent ho demana, però no s’ha fet rés per incentivar que 
hi hagin més parades. 
 
L’alcalde respon que a Can Pona Rius no va ser un incendi si no unes brases 
mal apagades d’una quema de rastrolls. Quan varen arribar els bombers ja 
estava apagat. 
 
En quant als caçadors i les batudes de senglars, cal dir que tenim un problema 
amb els porcs senglars, doncs hi ha molts i s’amaguen als marges, però tinc 
entès que a les urbanitzacions els caçadors entren amb els gossos però sense 
escopetes. 
 
Pel tema de les pilones també hem tingut coneixement que una veïna es va 
caure a la Plaça Espanya i es va trencar el braç en una vorera tradicional. És el 
primer braç trencat i és amb una vorera normal. Les hem de canviar també? 
 
La regidora Sra. Garrido pren de nou la paraula i respon pel tema de la 
informació errònia a les entitats. Exposa que des de l’ajuntament intentem 
ajudar a les entitats i transmetre’ls la informació que el Ministeri d’Hisenda ens 
ha enviat. Nosaltres interpretem que l’imprès de declaració 347 l’ha de fer totes 
les entitats i així ho comuniquem. 
 
Pel que fa al tema de la senyera de Can Massuet, el màstil s’ha trencat per una 
forta ventada i estem a l’espera de que arribi el nou. 
 
En quant al plafó de la plaça Espanya s’ha de col·locar. 
 
Pel tema de l’enregistrament d’una pel·lícula a l’Av. del Corredor, la Policia hi 
era present controlat el trànsit i no hi ha noticies de què hi hagués problemes. 
 
Pel reglament d’utilització de la pantalla de leds s’ha de modificar i canviar la 
part tècnica, és una millora, però les entitats la poden fer servir. 
 
De nou pren la paraula l’alcalde que respon que, en quant a la biblioteca, 
creiem que durant el 2015 ho podrem tirar endavant. 
 
El regidor Sr. Serra contesta que, en quant al tema de la brossa a les parcel·les 
desbrossades, en el cas de les Costes d’en Guinart això està supervisat per un  
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tècnic de la diputació de Barcelona, però no és l’ajuntament qui té potestat per 
dirigir-lo. I en el cas de la Pedrera és un tema d’explotació forestal en el que 
l’Ajuntament no té competència. 
 
En quant a la pregunta de per què no es comença per dalt el polígon A de Can 
Canyamars, l’alcalde exposa que es pensa que començant per baix tothom 
se’n beneficia. Si es trenca, d’acord amb la garantia, si es en un termini de 4 
anys, l’empresa ho haurà de reparar. També per qüestió econòmica, a dalt són 
molts més metres quadrats i només podem posar una certa quantitat de diners. 
 
Pel tema de la propietat dels carrers ens hem d’acostumar que cadascú farà  la 
feina que li pertoca, i això hem de traslladar-ho, és una qüestió tècnica i 
jurídica, no és una voluntat de l’ajuntament, i això va quedar clar. Jo no 
decideixo si s’hi pot entrar o no. Gestionem diners públics i nosaltres venim 
aquí a marcar polítiques i no voluntats. 
 
Entrem al segon torn de preguntes: 
 
El regidor Sr. Valls en relació al tema de la parcel·la verda de Can Massuet, 
només vol saber si les obres s’han fet amb un projecte.  Que és el que justifica 
la realització d’aquestes obres? 
 
El regidor Sr. Bosch diu que vol fer una pregunta al Sr. Corbalán:  
 
La crema de rostolls que va provocar l’incendi a Can Pona Rius la va fer la 
brigada? 
 
Pel tema de la taxa d’atur, entenc que la disminució de la taxa d’atur no és 
sinònim de més ocupats. Realment saben quants llocs de treball s’han creat? 
 
A continuació el regidor Sr. Reñé diu que també li agradaria saber qui va fer la 
crema de rostolls de Can Pona Rius. 
 
En el tema dels caçadors, qui ha de controlar les batudes de porcs senglars? 
 
Pel tema de les pilones, sabem que hi ha una persona que s’ha trencat el braç 
per culpa de la vorera, però sabem quants n’hi ha per culpa de les pilones? 
 
El regidor Sr. Galiano diu que en relació amb la informació a les entitats la 
pregunta és per què la informació que es passa des de l’ajuntament no està 
verificada? 
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Pel tema de la senyera de Can Massuet, aquesta és la tercera vegada que 
desapareix, potser és perquè l’obra està mal feta. 
 
Pel tema de la gravació a l’Av. del Corredor, tots sabem que de 6:00 a 9:00h és 
quan més trànsit hi ha. La forma correcte d’actuar és que la policia estigui allà i 
a les 7:00 h del matí i aquesta no hi era. Estava a la cruïlla de la carretera de 
Llinars amb la Ronda de Dalt, en cap moment va estar al lloc de 
l’enregistrament. 
 
La regidora Sra. Coll fa una pregunta directament l‘alcalde referent al tema de 
d’hivernacle. Em pot assegurar  que allò és clau 3? No és clau C? 
 
Pel tema del lluminós, si es pot fer servir per les entitats, per què no es penja el 
reglament a la pagina web per què les entitats sàpiguen que han de fer? 
 
En quant al  tema de la biblioteca amb l’explicació de l’alcalde no m’ha quedat 
clar si hi ha o no hi ha pla. 
 
Referent al tema de la neteja forestal entenc que els tècnics no netegen, com 
és zona verda entenc que ha de ser l’ajuntament, la brigada, qui ho ha de 
netejar. Pregunto, és correcte? 
 
Referent al tema de Can Canyamars vull dir que els polítics fan polítiques i que 
aquestes polítiques són voluntats i aquestes després s’adapten. Per tant, la 
voluntat política és essencial perquè es puguin desenvolupar les polítiques. I en 
aquest cas, és una decisió política. Nosaltres ens hem informat, hem tingut una 
reunió amb el Sr. Josep Ramon Pol de la Generalitat i ell ens va dir clarament 
que el tema de no donar llicències era una decisió política.  
 
Tot seguit, pren la paraula ’alcalde i diu que enviarà una carta al Sr. Pons dient-
li el que li comunica la Sra. Coll perquè ens digui com fer-ho.  
 
Està equivocada, no és una voluntat política és tècnica. La biblioteca és un 
tema d’intervenció, és un problema de pressupost i estabilitat pressupostària no 
de voluntat política igual que el tema de les llicencies d’obres. 
 
Seguidament, respon al Sr. Valls que hi ha obres de la brigada que no 
necessiten projecte. 
 
El regidor Sr. Corbalán respon que la crema la va fer la brigada però no creu 
que l’incendi en fos conseqüència. Són curosos i el foc va ser controlat. 
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L’alcalde respon que la taxa d’atur quantifica el nombre de persones que han 
trobat feina, no gràcies a l’ajuntament, però hem d’estar contents de la direcció 
presa sent el municipi que més ha reduït el percentatge. 
 
Afegeix que qui controla les batudes és el Departament d’Agricultura i Pesca 
que són també els que donen els permisos. 
 
La regidora Sra. Garrido respon que sí que contrastem la informació, no diem 
mentides. De fet l’Ajuntament de Mataró fa la mateixa lectura que nosaltres. 
Les entitats no han de pagar cap gestor per fer el model 347 perquè és gratuït, 
es fa telemàticament, només s’ha de treure el certificat digital que també és 
gratuït. 
 
En quant a la senyera, contesta que l’obra s’ha fet bé. S’ha trencat el pal no el 
suport.  
 
L’alcalde contesta pel tema de la filmació a l’Av. del Corredor dient que la 
policia hi era però no quan ell va passar. 
 
Pel tema de la classificació de la parcel·la de l’hivernacle no sap la classificació 
exacte, però s’ha fet d’acord amb el criteri dels tècnics i el professional i s’ha fet 
bé. 
 
Referent al tema de la pantalla, perquè es pengi el reglament no hi cap 
problema. 
 
En quant al tema de la biblioteca, evidentment que tenim pla B. 
 
Li demano el nom exacte del Sr. Josep Ramon Pol. Li escriuré de manera 
oficial. Perquè evidentment farem el possible per fer les coses dins de la 
legalitat. 
 
Finalment, el regidor Sr. Sagristà té en el seu poder una enquesta de 
satisfacció de l’escola Caseta del Bosc, de la qual fa entrega perquè li varem 
demanar en el ple anterior. Li farà arribar a CIU. 
 
 
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 
cinquanta minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en dono 
fe.  
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