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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
CELEBRADA EL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2014. NÚMERO 07/2014 
 
 
 
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 25/09/2014 (Núm. 

06/2014) 
2. Despatx oficial 
3. Aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2015 
4. Aprovació de la modificació de les ordenances fiscals que regiran l’exercici 

2015 
5. Moció presentada pel grup municipal de CIU de “Suport del món local a la 

convocatòria de consulta sobre el futur de Catalunya del 9 de novembre de 
2014” 

6. Precs i Preguntes 
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 
25/09/2014 (NÚM. 06/2014) 
 
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 26/06/2014, la qual, ha estat tramesa 
conjuntament, amb la convocatòria per a l’actual sessió. 
 
La Sra. Sílvia Garrido vol que s’afegeixi que manifesta que no està d’acord amb 
el fet que s’afirma que hi ha represàlies contra els veïns per presentar 
instàncies. 
 
Sotmesa l’acta a votació, queda aprovada per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
2.- DESPATX OFICIAL 
 
La secretària dóna compte de les sessions de les Juntes de Govern Local 
celebrades, dels Decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data. 
 
Es fa avinent que la documentació és la següent: 
 
JUNTES DE GOVERN: 
 
• Junta de Govern Local de data 10 de setembre de 2014. núm. 17/2014 
• Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2014, núm. 18/2014 
• Junta de Govern Local de data 08 d’octubre de 2014, núm. 19/2014 
 
 
DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 
• Des del núm. 647/2014, de data 22 de setembre de 2014, fins al núm. 

747/2014, de data 24 d’octubre de 2014 
 
 
DONAR COMPTE EXPRÉS DECRETS 653, 662, 664, 718 I 747 DE 2014 
 
 
INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT (3R TRIMESTRE 2014) 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
SEGUIMENT PLA D’AJUST (INFORMACIÓ 3R TRIMESTRE 2014) 
 
 
 
El senyor Carles Bosch i Lorenzo, del grup municipal de CIU, pregunta per la 
contractació d’agents interins per màxima urgència. Per què hi ha tanta rotació 
d’agents.  
 
El president exposa que hi ha molta rotació ja que es tracta d'agents interins i 
busquen una plaça en propietat. Per tant,es presenten allà on es convoquen.  
 
El senyor Reñé pregunta sobre l'acord de Junta de Govern Local pel qual es va 
acceptar una subvenció pel tema de biomassa. La senyora Garrido respon que 
es pretén efectuar un estudi al pavelló i a l'escola El Castell, per tal que l'aigua 
calenta els pogués arribar per biomassa.  
 
El senyor Bosc pregunta pel Decret 718/2014, en relació el qual el president 
informa que es tracta del procés per la selecció d'una dinamitzadora per al 
casal de joves. Tindrà contracte fins el més de maig. 
 
 
3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2015 
 
El president dóna lectura al dictamen que diu textualment: 
 
“Vist el projecte de pressupost general per a l'any 2015, les bases d’execució i 
la plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral i eventual i demés documentació adjunta; 
 
Atès que s’ha donat compliment als articles 162 al 171 del Text refós de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre reguladora de les hisendes locals sobre formació i 
aprovació dels pressupostos municipals, a les disposicions de la Llei Orgànica 
272012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i 
demés disposicions d’aplicació.    
 
A proposta del regidor delegat de l’Àrea d’Hisenda, la Comissió Informativa 
General sotmet al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR el Pressupost General per a l'exercici de 2015, d'acord 
amb els Estats següents: 
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ESTAT DE DESPESES: 
 
    a) operacions corrents: 
 
Cap 1.- Despeses del personal                                            1.818.427,00 € 
Cap 2.- Despeses en béns corrents i serveis                       2.119.968,00 €    
Cap 3.- Despeses financeres                                                     78.000,00 € 
Cap 4.- Transferències corrents                                               586.857,00 € 
Cap 5.- Fons de contingència                        29.100,00 € 
  
 
    b) operacions de capital 
 
Cap 6.- Inversions reals                                                             626.700,00 €  
Cap 9.- Passius financers                                                          345.946,00 € 
                                                                                              __________ _____  
                                                                    
      SUMA . . . . .            5.604.998,00 € 
       
 
ESTAT D'INGRESSOS: 
 
    a) operacions corrents: 
 
Cap 1.- Impostos directes                             2.802.600,00 €                         
Cap 2.- Impostos indirectes                                                20.000,00 € 
Cap 3.- Taxes i altres ingressos                                    1.346.565,00 € 
Cap 4.- Transferències corrents                                    1.221.133,00 € 
Cap 5.- Ingressos patrimonials                                           18.700,00 € 
                                                                                            
 
    b) operacions de capital 
 
 
Cap 7.- Transferències de capital                                     196.000,00 € 
Cap 9.- Passius financers                     0,00 € 
                                                                                        _________________ 
 
                                                               SUMA . . . . .       5.604.998,00 € 
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quedant el total de DESPESES fixat en cinc milions sis-cents quatre mil nou-
cents noranta-vuit euros i d’INGRESSOS en cinc milions sis-cents quatre mil 
nou-cents noranta-vuit euros, amb la qual cosa el pressupost per a l’exercici 
2015 es presenta anivellat. 
 
Segon.- APROVAR les Bases d'execució del Pressupost, segons el text 
redactat que obra en l’expedient. 
 
Tercer.- APROVAR la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris i personal laboral. 
 
Quart.- SOTMETRE el Pressupost, les Bases d'execució i la Plantilla de la 
Corporació de l’exercici 2015 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. 
 
Cinquè.- FINALITZAT el termini d'exposició pública, i sempre que no s’hagin 
presentat reclamacions, considerar aprovat definitivament el pressupost 
general de la corporació per a l’exercici 2015, sense necessitat de nou acord 
municipal. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per a resoldre 
les reclamacions presentades pels interessats. 
 
Sisè.- TRAMETRE una còpia del Pressupost general definitivament aprovat, 
amb la total documentació que l’integra, a la Generalitat de Catalunya i a la 
Delegació d'Hisenda, de conformitat amb el que estableix l’article 150.4 de la 
LHL.” 
 
La Presidència dóna la paraula al senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal 
de CIU, que agraeix que s'hagi avançat el tema a aquestes dates, ja que a 
vegades es disposava de poc temps per estudiar-lo. Malgrat això, es tracta d'un 
pressupost poc ambiciós pel què fa a infraestructures. Només es parla 
d'urbanisme, quan caldria parlar d'inversió en promoció econòmica. Només hi 
ha 1.200 euros destinats a aquesta finalitat. Caldria preveure desenvolupament 
social, personal, econòmic del poble, per incrementar el benestar. Moltes de les 
inversions previstes, podrien estar a despeses generals. 
 
Per la seva part, el senyor Reñé exposa que en el ple de pressupost de l'any 
passat s'havia dit que quan l'equip de govern tingués els números, se'ls 
deixaria participar. D'aquesta manera, aportarien una guspira d'il·lusió. Només 
s'ha disposat d'una setmana. Es tracta d'un pressupost de final d'etapa.  
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El capítol 1 i 2 s'emporten el 70% de la despesa. Devolució de préstecs, el 7,5 
%. La feina s'hauria de centrar en reduir despesa. Només 1.200 euros en 
promoció econòmica, això ja ho diu tot. Els 9.100 euros de retorn del cànon 
d'orgànica caldria destinar-los a plans de conscienciació; es generaria més 
retorn. Si no es gastessin tants diners en pagar préstecs i interessos 
d'endeutament, es disposaria de molts més diners per a atendre altres 
necessitats. 
 
El senyor Josep Maria Sagristà, portantveu de l'equip de govern, manifesta que 
ambdues intervencions es manifesten en el sentit que són pressupostos poc 
ambiciosos. Els pressupostos són una eina; una previsió. Hi ha pocs 
ajuntaments que puguin portar els pressupostos a octubre.  
 
El president exposa que l'ambició és dolenta en una administració. Cal 
respectar la regla de despesa. Què caldria? Apujar impostos?  
 
No hi ha 1.200 euros destinats a promoció econòmica; aquests 1.200 euros són 
del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. Hi ha la Fira del Bosc, 
l'aniversari Esteve Albert, qui hi vingui, podrà decidir. No es pot incloure 
inversions en despeses generals; la normativa comptable no ho preveu així. 
 
D'altra banda, cal tenir present que es disposa de tot el termini d'exposició 
pública per poder fer al·legacions i aportar el què consideri convenient. Dins la 
mitjana de municipis del nostre grup, som dels menys endeutats. Cal preveure 
reserves per casos en què es perden recursos, com podria ser el cas de la 
Generalitat amb l'escola bressol. Sóc alcalde des de 1999. La primera nòmina 
que vaig signar era de 53 persones. Actualment continuen sent 53 persones. Hi 
ha tres vegades més de feina, però encara hi ha el mateix nombre de 
treballadors. Això demostra que el fet que els càrrecs electes s'arremanguin 
dóna bons resultats. 
 
En relació al comentari de la recollida de residus, cal dir que actualment s'ha 
encarregat a l'Oficina Tècnica de Mediambient una campanya en aquest sentit, 
en conscienciar la població de com fer la recollida selectiva.  
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 8 vots a favor 
manifestats pels grups municipals del PSC i PP, 3 vots en contra manifestats 
pel grup municipal de LAPAC i 2 abstencions manifestades pel grup municipal 
de CIU. 
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4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 
QUE REGIRAN L’EXERCICI 2015 
 
Abans de donar lectura al dictamen, el president manifesta que les principals 
modificacions provenen d’adaptacions a les lleis que s’han modificat respecte 
l’any passat. I les principals novetats són: 
 
− IBI: el coeficient que correspon a l'Ajuntament passa de 0,84 a 0,82. 

Recordar que l'any 2005 tocava revisió cadastral. Es va acordar no fer-la. 
Ara, per llei, se'ns apuja cada any el valor cadastral per compensar la 
diferència. 

− Famílies nombroses: hi ha una bonificació en l'IBI, però el valor cadastral 
estava establert en 100.000 euros. Degut a les variacions imposades per llei 
que s'ha comentat, s'ha ajustat a 150.000 euros. 

− Recollida de residus: s'estableix la bonificació del 50% a favor de comerços 
que es vegin afectats per obres municipals que durin més de tres mesos. 

− Escola bressol: la Generalitat ha retirat les seves aportacions. Per tal de no 
carregar més a les famílies, l'Ajuntament ha assumit majoritàriament la 
diferència. S'apuja únicament l'IPC.  

  
Dóna lectura al dictamen que diu textualment: 
 
“El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, 
així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
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Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest 
el valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i de la Intervenció, 
 
A proposta del regidor d’Hisenda, la Comissió Informativa General sotmet al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 

ORDENANÇA    1 
 

Impost sobre Béns Immobles 

ORDENANÇA    2 Impost sobre Vehicles de  Tracció Mecànica 
 

ORDENANÇA    3  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
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ORDENANÇA    4 Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

ORDENANÇA    8 Taxa per utilització de l’Escut Municipal 
 

ORDENANÇA    9  Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’Urbanisme. 

ORDENANÇA  11 Taxa pel Servei de Gestió de Residus Municipals 
 

ORDENANÇA  14 Taxa per aprofitaments especials del  domini públic 
local a favor d’empreses explotadores. 

ORDENANÇA  18 Taxa pels drets d’escomesa d’aigua, col·locació i 
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues 
 

ORDENANÇA  22 Taxa per la prestació del Servei de prevenció 
d’incendis forestals 

ORDENANÇA  23 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

ORDENANÇA  24 Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària  

 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 

ORDENANÇA    1 
 

Impost sobre Béns Immobles 

ORDENANÇA    2 Impost sobre Vehicles de  Tracció Mecànica 
 

ORDENANÇA    3  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

ORDENANÇA    4 Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

ORDENANÇA    8 Taxa per utilització de l’Escut Municipal 
 

ORDENANÇA    9  Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’Urbanisme. 

ORDENANÇA  11 Taxa pel Servei de Gestió de Residus Municipals 
 

ORDENANÇA  14 Taxa per aprofitaments especials del  domini públic 
local a favor d’empreses explotadores. 
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ORDENANÇA  18 Taxa pels drets d’escomesa d’aigua, col·locació i 
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues 
 

ORDENANÇA  22 Taxa per la prestació del Servei de prevenció 
d’incendis forestals 

ORDENANÇA  23 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

ORDENANÇA  24 Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliaria  

 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 

ORDENANÇA    1 
 

Impost sobre Béns Immobles 

ORDENANÇA    2 Impost sobre Vehicles de  Tracció Mecànica 
 

ORDENANÇA    3  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 

ORDENANÇA    4 Impost sobre l’increment de Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana 

ORDENANÇA    8 Taxa per utilització de l’Escut Municipal 
 

ORDENANÇA    9  Taxa per Llicències o la comprovació d’activitats 
comunicades en matèria d’Urbanisme. 

ORDENANÇA  11 Taxa pel Servei de Gestió de Residus Municipals 
 

ORDENANÇA  14 Taxa per aprofitaments especials del domini públic 
local a favor d’empreses explotadores. 
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ORDENANÇA  18 Taxa pels drets d’escomesa d’aigua, col·locació i 
utilització de comptadors i instal·lacions anàlogues 
 

ORDENANÇA  22 Taxa per la prestació del Servei de prevenció 
d’incendis forestals 

ORDENANÇA  23 Taxa per la prestació del servei d’escola bressol 

ORDENANÇA  24 Preu públic per la prestació del Servei d’Atenció 
Domiciliària  

 
 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats.” 
 
 
Conclosa la lectura i obert el torn d’intervencions, pren la paraula el regidor Sr. 
Bosch que pregunta si podria modificar-se el redactat de l'Ordenança fiscal de 
recollida residus per tal que se'n poguessin beneficiar els veïns. 
 
El senyor Reñé pregunta, també en relació a les obres, la possibilitat de 
beneficiar-ne als veïns ja afectats per la travessera. 
 
El president demana a Secretaria si pot respondre, a la qual cosa es respon 
que no es pot establir la retroactivitat de l'Ordenança Fiscal. 
    
 
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 
pels grups municipals de LAPAC i CIU. 
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5.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE “SUPORT 
DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 
FUTUR DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014” 
 
La Presidència dóna la paraula al regidor Sr. Antoni Valls del grup municipal de 
CIU, que llegeix la moció que literalment diu: 
 
“Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a 
decidir el nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals 
tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla en una cultura, una llengua i 
unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen 
ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova 
Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la 
Mancomunitat de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat 
d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes 
franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, 
l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una 
expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president 
Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un 
fet que ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que 
hi havia molts catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a 
mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler 
decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de 
l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre 
Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010.  
 
De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil 
i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Varem omplir 
Barcelona el 2012, varem travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i 
aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les 
Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la 
ciutadania i les entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que 
està a favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i  
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vol exercir-lo per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal 
tant a nivell territorial com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la 
democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions que 
representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un 
moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa 
ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, 
moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i 
nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques 
d’iniciar una nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat 
de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, 
sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre 
social, econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com 
qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans 
i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i 
transversal de les forces parlamentàries la Llei de consultes populars no 
referendàries i participació ciutadana, després d’haver seguit totes les passes 
que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de 
Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una 
consulta que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els 
ajuntaments catalans de forma reiterada.  
 
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant 
tots els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la 
consulta de forma coordinada amb el departament competent del govern de la 
Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-
hi de manera activa, cívica i pacífica. 
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ACORDS 
 

1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 
2014, per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels 
nostres drets democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de 
xxxx amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les 
eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

 
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament 

de Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a 
la materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal 
que és la Llei XXXX de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la 
voluntat majoritària del poble català i dels seus representants. 

 
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva 

aprovació al president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta 
del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. També a 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, 
al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament 
Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió 
Europea.” 

 
 
Conclosa la lectura afegeix que el municipi ha d'adherir-se a aquesta moció, a 
la qual s'han sumat la majoria de municipis de Catalunya. Es va celebrar un dia 
històric, amb representants de tots els Ajuntaments, i no hi havia Dosrius. No 
sabem quin serà el conducte com s’expressarà, però cal conèixer la voluntat de 
la gent. Ara se'ns dirà que això està suspès. Però fins que no hi hagi una 
resolució judicial hem de seguir adherint-nos i fent pinya.  
 
El senyor Reñé exposa que es manifestaran a favor de la moció. Dosrius és 
dels pitjors dels 900 i escaig municipis de Catalunya. El què es va aprovar en el 
seu moment, és un altre tema.  
 
El senyor Sagristà, per la seva part, manifesta que es votarà en contra. Cal 
buscar la unitat. La unitat és la que ens portarà a aquest futur que busquem. En 
aquest plenari hi ha persones que pensen diferent. M'hagués agradat que 
diguessin que varem ser un dels municipis que va aprovar donar suport al 9N.  
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Això és el què val. El 9N s'ha d'anar a votar. L'Ajuntament ha fet el possible 
perquè el dia 9 es fes la consulta. Es van nomenar persones i es van cedir els 
locals. Dubto que els 900 municipis a què es refereixen ho fessin. L'acord que 
ara presenten, ja no s'ajusta al què hi ha avui en dia: la situació política ens 
està superant.  
 
El president pren la paraula argumentant que dels 800 municipis que van donar 
suport a la consulta, només 300 van aportar el personal i locals. L'Ajuntament 
de Dosrius ho va fer. A l'hora de fer la feina, els que havien donat suport, no ho 
van fer. Dosrius sí. Finalment, és important saber que qualsevol acord que es 
sotmeti a plenari, queda supeditat a l’opinió dels juristes. Per això es demana a 
la senyora secretària que doni lectura a l'informe emès i que consta a 
l'expedient. 
 
Es dóna lectura al dictamen que diu textualment: 
 
“INFORME DE SECRETARIA  
 
ASSUMPTE: Moció presentada pel grup municipal de Convergència i Unió 
relativa a donar suport a la Consulta convocada per la Generalitat de Catalunya 
pel dia 9 de novembre. 
 
El Parlament de Catalunya aprovà la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de 
consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana. 
Segons disposa la pròpia exposició de motius, aquesta llei estableix el règim 
jurídic i el procediment de la convocatòria de consultes populars i d’altres 
mecanismes de participació, com a instruments dirigits a conèixer la posició o 
les opinions de la ciutadania amb relació a qualsevol aspecte de la vida 
pública en l’àmbit de Catalunya i en l’àmbit competencial de la Generalitat i dels 
ens locals. 
 
A l’empara de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya aprovà el Decret 129/2014, de 27 de setembre, de convocatòria 
de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya, 
d’acord amb el qual es convocà la consulta sobre el futur polític de Catalunya 
pel dia 9 de novembre de 2014. Segons disposa el decret, l’objecte de la 
consulta és conèixer l’opinió de les persones cridades a participar sobre el futur 
polític de Catalunya, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple 
coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.  
 
A conseqüència del recurs d’inconstitucionalitat interposat pel Govern de l’Estat 
contra determinats preceptes de la Llei 10/2014, de 26 de setembre,  i contra el  
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Decret 129/2014, de 27 de setembre, en data 29 de setembre de 2009 el 
Tribunal Constitucional va dictar sengles providències per les quals es suspèn 
els articles 3 a 39, disposicions transitòries primera i segona i la disposició final 
primera pel què fa a la Llei 10/2014 i tota la disposició recorreguda pel què fa al 
Decret 219/2014. 
 
D’acord amb els anuncis publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de data 30 de 
setembre de 2014, es resol, en relació a la Llei 10/2014, de 26 de setembre: 
 
“...acuerda suspender los preceptos impugnados (desde hoy, fecha de 
interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros) y cuantos actos o resoluciones 
hayan podido dictarse en aplicación de los mismos.” 
 
I en relació al decret 129/2014, de 27 de setembre: 
 
“ ...acuerda suspender el Decreto impugnado y sus anexos (desde hoy, fecha 
de interposición del recurso, para las partes del proceso y desde su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros), así como las restantes 
actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o 
vinculadas a ella.” 
 
La moció que es porta a deliberació pel plenari planteja donar suport a la 
convocatòria de la consulta del dia 9 de novembre, i proposa acordar, entre 
d’altres aspectes, el compromís de l’Ajuntament de Dosrius de facilitar “tots els 
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 
participació”.  
 
La intervenció dels Ajuntaments en aquesta consulta (facilitar locals, utilització 
d’espais públics, recursos humans i materials, meses de consulta, entre 
d’altres) estan regulats en l’Annex I del Decret 129/2014, relatiu a les Regles 
específiques de la Consulta popular no referendària sobre el futur polític de 
Catalunya.  
 
La moció fou presentada el dia 24 de setembre de 2014, per la qual cosa, no li 
resultava d’aplicació la suspensió acordada pel Tribunal Constitucional, tan per 
la Llei com pel Decret de convocatòria. No obstant, a data d’avui els acords que 
es proposa adoptar relatius a actes de preparació i vinculats a la Consulta del 9 
de novembre no són ajustats a dret, almenys mentre duri la suspensió 
acordada pel Tribunal Constitucional.  
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Per la qual cosa s’informa que la moció presentada pel grup municipal de 
Convergència i Unió en data 24 de setembre de 2014 relativa a donar suport a 
la Consulta convocada per la Generalitat de Catalunya pel dia 9 de novembre 
no s’ajusta a la legalitat vigent. 
 
Aquest és el meu criteri que declaro sotmès a qualsevol altre millor fonamentat 
en Dret.” 
 
El senyor Valls exposa que, al seu parer, no s'està realitzant cap il·legalitat. No 
es farà cap acte preparatori. No es pot suspendre la voluntat de la gent. Hi ha 
diferents estadis d'unitat. Cal poder recórrer a procediments democràtics. Si 
aquest Ajuntament ja ha exposat la voluntat que el procés vagi endavant, què 
més dóna aprovar la moció o no.  
 
El senyor Reñé aporta el fet que la moció aprovada anteriorment deia que es 
donava suport sempre i quan es realitzi dins la legalitat vigent i acordada amb 
el govern central. La unitat és tothom; no només els que pensen d'una manera. 
Es demana suport al president. 
 
El senyor Sagristà respon que llegeix el què està escrit: la moció que porten a 
aprovació diu que l'Ajuntament facilitarà els recursos i eines necessàries.  
 
 
 
Se sotmet la moció a votació la qual resta desestimada per 8 vots en contra, 
manifestats pels grups municipals del PSC i PP i 5 vots a favor manifestats pels 
grups municipals de CIU i LAPAC . 
 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
El senyor Antoni Valls i Pou, del grup municipal de CIU, pregunta en relació als 
Polígons B i C de Can Canyamars, si a partir d’ara es podran atorgar llicències 
urbanístiques. Es demana a Secretaria que respongui, de manera que 
s’informa que caldrà estudiar els diferents tipus de llicències; les llicències 
poden atorgar-se, però caldrà garantir les obres d’urbanització d’acord amb el 
què disposa la normativa.  
 
Seguidament, pregunta si en relació al procés de participació ciutadana del 9N, 
hi haurà locals a Canyamars i Can Massuet per poder votar. 
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El senyor Carles Bosch i Lorenzo, del grup municipal de CIU, manifesta que li 
consta que dilluns va entrar una instància de l’ANC demanant es cedissin locals 
pel 9N. Es demana informació al respecte. Afegeix que com que l’equip de 
govern no ha volgut parlar-ne quan tocava, ara s’ha hagut de tractar el tema en 
dues sessions plenàries. Cal denunciar, també, el joc subterrani de qui es creu 
que és governador civil.  
 
Pregunta al senyor Corbalán si s’ha actuat en relació als esvorancs. 
 
Pregunta al senyor Serra, en qualitat de regidor d’Urbanisme, si els carrers 
asfaltats disposaran del servei de neteja. Afegeix que la primera fase de Can 
Figueres està igual que Can Canyamars. Es farà alguna cosa? 
 
El senyor Reñé passa a donar lectura del conjunt de preguntes que els veïns 
els han fet arribar per tal que les formulin en el Plenari: 
 
Can canyamars: 

• Per què es fa un ús públic indiscriminat dels carrers de Can Canyamars, 
(la gent els pinta per marcar esdeveniments i l'Ajuntament els fa servir 
intensivament a la fira medieval) i en canvi no es contribueix 
econòmicament al seu manteniment, ni l'Ajuntament contribueix a la 
seva neteja tenint en compte que els carrers els embruten tots els seus 
usuaris i que no es sol urbá consolidat per que l'Ajuntament tot i els anys 
que fa que ho gestiona no finalitza els tràmits necessaris per la seva 
recepció. 

• Tenen intenció de netejar els carrers de Can Canyamars ara que s’han 
asfaltat de nou? 

• Quan donaran els permisos per fer obres a Can Canyamars? 
• En un ple anterior varem estar parlant de l’estat de les instal·lacions del 

subministrament d’aigua de Can Canyamars i ens van dir que 
demanarien un informe a la Diputació. S’ha demanat? 

Altres: 

• Que va passar amb les espelmes que es van posar al camí del Pou de 
glaç durant la fira del bosc? 

• Aquesta pregunta ve de pares i mares de Dosrius amb fills en diferents 
edats educatives : - escola - institut - universitat 
 
 
 



 19 

 
 
 
 
 
 
 
Vivim en un municipi on més de 600 estudiants no disposen d'una 
biblioteca on poder estudiar. És un recurs necessari per a l'aprenentatge 
i l'adquisició d'hàbit de lectura. Proporciona als estudiants una utilització 
autònoma de la informació al seu abast, contribuint a desenvolupar la 
funció activadora del pensament.  

 
Per què és prioritari instal·lar gespa al camp de futbol o crear pistes de 
pàdel ???  
Qui decideix les prioritats i les necessitats del nostre poble i en què es 
basa ??? 
 

•  Locals pel 9N pensen cedir locals a Canyamars i Can Massuet per tal 
de poder fer la consulta del 9N tal i com els ha demanat l’ANC? 
 

• Pensen fer alguna cosa amb l’Stop situat a la confluència de l’Av. de Can 
Massuet i Av. Dosrius de Can Massuet. Sovint els conductors se’l salten 
quan baixen per l’Av. de Can Massuet per baixar cap el poble i és molt 
perillós. 

 

El senyor Isidro Galiano i Galiano, del grup municipal de LaPac,  formula les 
següents qüestions: 
 

- Quanta gent ha demanat canviar la ubicació de la bústia de Can 
Massuet? 

- El superàvit de la Festa Major, l’any passat es va cedir a Càritas. Què es 
farà enguany? 

- S’ha detectat caos en les entrades i sortides del col·legi. Es podria 
habilitar Salvador Dalí/ Esteve Albert com a aparcament? 

- Hi ha mocions d’Ajuntaments que estan demanant la gratuïtat de la C32. 
Es presentarà? 

- En el Ple anterior es va presentar la normativa reguladora de les pilones. 
S’adaptaran? 

 
La senyora Judith Coll i García, del grup municipal de LaPac,  pregunta en 
relació als següents temes: 
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- hi ha factures d’arranjament al carrer Sant Llop, Pau casals. Lluís Moret i 
Marquès Dosrius, posteriors a l’execució de la Travessera. Pugen uns 6.000 
euros. Després d’haver-hi invertit 421.000 euros, calia fer aquests arranjaments 
posteriors? 

- Quina és la situació del circuit de motos? al circuit hi ha activitat. Als 
veïns no se’ls informa. No tenen permís per exercir l’activitat.  

- A la pàgina web municipal no hi ha informació útil. Per exemple, no 
indica que venia el Síndic.  

- Què passa amb la pantalla de Leds? Cal penjar el reglament d’ús de la 
pantalla a la pàgina web. 

- S’han rebut les dades econòmiques de la Fira del Bosc. S’hi ha invertit 
8.500 euros. Entenem que és part del projecte d’activitats econòmiques. 
Caldria un estudi d’impacte econòmic real  de la Fira al Municipi. 

- Com està el tema del coach? 

- Hi havia una instància d’un senyor que denunciava comportaments 
incívics. La resposta que se li va donar, retorna la pilota al veïna. Se’ls 
parla d’una cosa que no té absolutament res a veure. Caldria crear un 
servei de mediació municipal. 

- La queixa del senyor Rafel Junquera, sobre la circulació i pilones, se li 
ha respost que no resulta d’aplicació dita normativa. Caldria un informe 
jurídic sobre la normativa aplicable. Han caigut dues o tres persones. No 
és suficient per fer alguna actuació?  El senyor Alcalde demana a 
secretaria que es faci un informe. El tipus de pilona que s’ha instal·lat no 
és el previst en el projecte. 

 
En relació als locals per la consulta, el senyor Josep Maria Sagristà manifesta 
que quan calgui fer una consulta, l’Ajuntament cedirà locals. La moció aprovada 
el més de febrer, és legal. La que es porta ara a aprovació, no. Aprovar una 
moció que se sap que no és ajustada a dret, és entrar en prevaricació. 
 
El senyor Serra, en relació als esvorancs, manifesta que es va fer inspecció 
amb SOREA i aquesta ho arranjarà. En relació a Can Figueras, explica que 
s’intentarà enllaçar amb Can Canyamars.  Respon a la senyora Judith Coll que  
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sempre parla, fins i tot per escrit, amb menyspreu dels Serveis Tècnics 
municipals. Cal que tingui present que en obres d’aquesta magnitud, passen 
imprevistos. Per exemple, ningú sabia que hi havia aigua que venia del Comú.  
 
L’altra actuació és relativa al fet que davant del Bon Àrea, el pendent no era 
suficient, aleshores hi havia problemes quan plovia. 
 
Pel què fa al circuit de motos, es troben pràcticament al final del procés. Estan 
complint amb el què toca. Si van amb moto per una finca privada, no se’ls pot 
dir res. Ahir es va convocar a una reunió als veïns i no van aparèixer. 
 
El senyor Jo respon, en relació a les bústies, que ho han demanat uns 60 o 70 
veïns. 
 
En relació a la possibilitat de prestar el servei de neteja viària, es demana a 
Secretaria si és possible, qui informa que d’entrada no, atès que no s’ha 
recepcionat la urbanització.  
 
Pel què fa a la sol·licitud efectuada a la Diputació de Barcelona en relació a 
Can Canyamars, cal dir que aquesta encara no ha respost. Van amb retard en 
les respostes.  
 
En relació a les obres de la travessera, es respon que el pressupost d’execució 
estava molt ajustat. Tan de bo no s’hi hagués d’afegir res més.  
 
El tema de la pàgina web, s’intentarà millorar.  
 
A les cruïlles de Can Massuet, ara s’adjudicarà un repintat de tota la zona. 
 
La multa imposada al cotxe de la policia, s’ha presentat una al·legació que està 
pendent de ser resposta per part de Trànsit. 
 
El superàvit de la Fira, entra en la comptabilitat de l’Ajuntament. 
 
En relació a la moció relativa a la C32, exposa que la voluntat de l’equip de 
govern és tenir una visió més general en aquests temes. S’entén que no 
serveix per res.  
 
Pel què fa a la instància relativa a problemes de veïnatge, cal tenir present que 
és un tema molt delicat. El receptor sempre espera que se li resolgui el 
problema, però una queixa no serveix per res. Necessitem una acta de la 
policia. Cada part té la seva raó, però no es pot actuar per queixes, sinó per 
constatacions.  
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Pel què fa a la travessera, hi ha un pla B per canviar-ho, si cal. S’està atent al 
què passi i dol que no agradi a tothom. Canviar les previstes en el projecte, va 
ser una decisió tècnica; hi ha informes que ho recolzen.  
 
Finalment, afegeix que caldrà mirar el tema de l’aparcament que indica el 
senyor Galiano. Si es pot s’arranjarà. 
El senyor Sagristà informa, en relació als problemes d’accés a l’escola que s’ha 
enviat carta a les famílies per tal d’intentar resoldre el problema. A vegades la 
Policia pot tenir algun servei urgent i no pot estar a l’escola.  
 
La senyora Sílvia Garrido i Galera, regidora de Serveis Municipals, informa que 
la pantalla de Leds està pendent d’arreglar-se. La demora es deu al fet que els 
components venen de Portugal.  
 
La senyora Carola Rucabado i Jo, regidora de Promoció Econòmica, manifesta 
que la Fira del Bosc Medieval ha tingut una assistència de 12.000 persones. Es 
dóna a conèixer Canyamars i el comerç. Es farà un informe de l’impacte 
econòmic. Explica, en relació a les espelmes de la Fira del Bosc, que 
simplement les van robar. Finalment, pel què fa al coach, afegeix que s’ha 
parlat amb la Diputació per fer-ho conjuntament amb el tècnic. 
 
Obrint el segon torn d’intervencions, el senyor Reñé exposa que en relació a la 
Biblioteca, es podria obrir la biblioteca de l’escola El castell.  
 
La senyora Coll replica que en cap moment s’ha parlat malament dels Serveis 
Tècnics. Sempre s’apel·la als responsables polítics de l’àrea. Així mateix, 
afegeix que al circuit de motos s’hi ha fet curses, amb el consentiment de 
l’equip de govern.  
 
El senyor Serra replica a la senyora Coll, al·legant que sí parla malament dels 
tècnics. I fins i tot per escrit. Qui entri al mes de maig es trobarà un equip de 
professionals, que assumeixen moltes feines que no els pertoquen, perquè 
estan implicats en la bona gestió i per tal de facilitar que es pugui estalviar 
diners públics.  
 
El president exposa, en relació a la Biblioteca, que la Diputació no homologa 
qualsevol edifici. Hi ha uns barems i només dóna ajuts si es compleixen. 
 
Per finalitzar la sessió, el president anuncia que, degut a les festes de Nadal, la 
celebració del proper ple municipal està prevista pel dia 18 de desembre de 
2014. 
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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 
quaranta-cinc minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en 
dono fe.  
 

 

 

EL PRESIDENT               LA SECRETÀRIA  
 

 


