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ESBORRANY DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 28 DE 
DESEMBRE DE 2017. NÚMERO 10/2017 
 
CARÀCTER: ordinari  
HORA QUE COMENÇA: 19:00h 
HORA QUE ACABA: 21:04h 
LLOC: Sala de Plens 
 
PRESIDEIX: 
Sr. Marc Bosch de Doria 
 
HI ASSISTEIXEN 
Marc Bosch de Doria 
Eduard Vila Pelegrí 
Eduard García Iñiguez 
Judith Coll Garcia 
Isidro Galiano Galiano 
Jordi Reñé Vernet 
Joan Serra Serrapiñana 
Silvia Garrido Galera 
Antònia Pérez Ramírez 
Maria Isabel Forné Gil 
Arlette Egea Soto 
Fidel Junyent Torrades 
Salvador Corbalán Muñoz 
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA 
------------------ 
 
ACTUA COM A SECRETARI 
Sr. Sergi de Diego Mas, secretari accidental de la Corporació 
 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Per l’Alcaldia s’obre la sessió, exposant que aquesta es fa en un dia crític, en ser el darrer dijous de l’any i 
que a més coincideix amb el dia dels innocents. També es posa de manifest la modificació de l’ordre dels 
seients dels membres del plenari, tal i com s’ha aprovat per decret de l’alcaldia. 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’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de data 25/10/2017, 
l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26/10/2017 i l’esborrany de l’acta de la sessió 
extraordinària i urgent de data 23/11/2017. 
 

2. Despatx oficial  
2.1. Dació de compte dels Decrets d’Alcaldia i de les actes de la Junta de Govern Local 
2.2. Dació en compte de les objeccions efectuades i les principals anomalies detectades en matèria 

d'ingressos corresponents al darrer quadrimestre de 2017 
2.3. Dació en compte al ple de les objeccions efectuades i les principals anomalies detectades en 

matèria d'ingressos corresponents a factures de Tallers de formació (desembre 2017) 
 

3. Alcaldia 
3.1. Proposta de modificació de l’àmbit de l’Espai d’interès natural del Montnegre i el Corredor 

 
4. Serveis econòmics 

4.1. Aprovació de la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2018 
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4.2. Aprovació del pressupost 2018 
4.3. Adhesió a l’acord marc de subministrament dea de l’ACM 
4.4. Acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’Acord Marc de l’ACM 
4.5. Aprovació pel Ple de les objeccions d’Intervenció 

 
5. Mocions 

5.1. Moció de suport i adhesió al manifest de somescola.cat per refermar el suport a l’escola 
catalana i al model de cohesió social que aquesta presenta 

 
6. Precs i preguntes 

 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 
DATA 25/10/2017, L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26/10/2017 I 
L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE DATA 23/11/2017 
 
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 extraordinària i urgent de data 
25/10/2017, a l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 26/10/2017 i a l’esborrany de l’acta de la 
sessió extraordinària i urgent de data 23/11/2017 els quals han estat tramesos amb la convocatòria per a 
l’actual sessió. 
 
Sotmeses les actes a votació, queden aprovades per unanimitat de tots els regidors. 
 
 
2.- DESPATX OFICIAL 
 
2.1 DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL 
 

El secretari accidental, dóna compte de les sessions de les Juntes de Govern Local celebrades, dels 
Decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data. 
 
Es fa avinent que la documentació és la següent: 
 
Als efectes de l’art. 42 del ROF, es fa constar que han restat des de la convocatòria a disposició dels 
regidors i regidores, per al seu examen: 
 
JUNTES DE GOVERN: 
 

 Junta de Govern Local de data 17 d’octubre de 2017, núm. 20/2017 

 Junta de Govern Local de data 07 de novembre de 2017, núm. 21/2017 

 Junta de Govern Local de data 21 de novembre de 2017, núm. 22/2017 

 Junta de Govern Local de data 05 de desembre de 2017, núm. 23/2017 
 

DECRETS DE L’ALCALDIA: 
 

 Des del núm. 718/2017, de data 20 d’octubre de 2017, fins al núm. 874/2017, de data 18 de desembre 
de 2017 

 
L’alcaldia dóna compte expressa, també, de la següent documentació: 
 
- Tramesa efectuada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
- Estat d’execució del tercer trimestre de 2017 i de la tramesa efectuada al Ministeri d’Hisenda i Funció 

Pública 
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- Informes de morositat i període mig de pagament del tercer trimestre de 2017 i de la tramesa efectuada 
al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 

- Informes de seguiment del Pla d’Ajust i de la tramesa efectuada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 
 
Els membres del plenari resten assabentats. 
 
2.2. DACIÓ EN COMPTE DE LES OBJECCIONS EFECTUADES I LES PRINCIPALS ANOMALIES 
DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS CORRESPONENTS AL DARRER QUADRIMESTRE DE 
2017 

_ 
Es dóna lectura del dictamen que literalment diu: 
 
“L'article 215 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, regulen les objeccions que pot efectuar l'Interventor 
Municipal en l'exercici de les seves funcions, de tal forma que si en l'exercici de la funció interventora 
l'òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o 
expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o 
resolució. 

_ 
Si l'òrgan gestor no està d'acord amb l'objecció formulada, correspondrà al President de l'entitat local 
resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap cas. 

_ 
Respecte de les objeccions que han estat resoltes per l'Alcaldia, la legislació preveu que l'interventor elevi 
un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les 
objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. 
L'informe esmentat atendrà únicament aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, 
sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 

_ 
A l'ordre del dia que s'elabori del Ple de la Corporació ha de constituir un punt independent d'altres acords. 

_ 
Per tant, en compliment de la normativa exposada, mitjançant informe de data 14 de desembre de  2017 
s'han remès per la interventora municipal les objeccions efectuades i les principals anomalies detectades 
en matèria d'ingressos corresponents al darrer quadrimestre de 2017, dels quals es dóna trasllat al Ple de 
la Corporació previ estudi de la Comissió Informativa per al seu coneixement i efecte, el resum de les 
quals és el següent: 
 
Objeccions efectuades: 
 

Data 
resolució 

motiu de 
l'objecció 

article 
TRLRHL 

import descripció factura 

13/09/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 1.800,00 € Subvenció Colla 
 Gegantera 

25/09/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 2.700,00 € Taller cinema reacciona 
(Jaume Fargas) 

23/11/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 969,00 € Serveis fira  
medieval (Fidelitis Factu 
SC) 

23/11/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 423,50 € Demostració cistelleria  
artenasa (Alba Sors 
Homs) 
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23/11/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 626,78 € Desbrossar parking fira 
 (Xavier Guinart Porta) 

24/11/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 1.452,00 € Sonorització festa major  
(Albasound) 

 14/12/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c) 600,00 € Xerrada  retaule major  
Sant Iscle i Sta Vitòria 
(Joaquim Garriga Riera) 

14/12/2017 Omissió de 
requisits i tràmits 
essencials 

art. 216.c)  450,12 € 4.000 programes  
festa major hivern 
(IG Montserrat SL) 

 
Principals anomalies detectades en matèria d'ingressos: 
 
No hi ha anomalies destacables en matèria d‟ingressos 
i ha  
S'adjunta com annex l'informe esmentat.” 

 
Els membres del plenari resten assabentats. 
 
 
2.3. DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LES OBJECCIONS EFECTUADES I LES PRINCIPALS 
ANOMALIES DETECTADES EN MATÈRIA D’INGRESSOS CORRESPONENTS A FACTURES DE 
TALLERS DE FORMACIÓ (DESEMBRE 2017) 

_ 
Es dóna lectura del dictamen que literalment diu: 
 
“L'article 215 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, regulen les objeccions que pot efectuar l'Interventor 
Municipal en l'exercici de les seves funcions, de tal forma que si en l'exercici de la funció interventora 
l'òrgan interventor es manifestés en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o 
expedients examinats, haurà de formular les seves objeccions per escrit abans de l'adopció de l'acord o 
resolució. 

_ 
Si l'òrgan gestor no està d'acord amb l'objecció formulada, correspondrà al President de l'entitat local 
resoldre la discrepància, sent la seva resolució executiva. Aquesta facultat no serà delegable en cap cas. 

_ 
Respecte de les objeccions que han estat resoltes per l'Alcaldia, la legislació preveu que l'interventor elevi 
un informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l'Entitat Local contràries a les 
objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos. 
L'informe esmentat atendrà únicament aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, 
sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitzi. 

_ 
A l'ordre del dia que s'elabori del Ple de la Corporació ha de constituir un punt independent d'altres acords. 

_ 
Per tant, en compliment de la normativa exposada, mitjançant informe de data 14 de desembre de  2017 
s'han remès per la interventora municipal les objeccions efectuades i les principals anomalies detectades 
en matèria d'ingressos corresponents al darrer quadrimestre de 2017, dels quals es dóna trasllat al Ple de 
la Corporació previ estudi de la Comissió Informativa per al seu coneixement i efecte, el resum de les 
quals és el següent: 
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Objeccions efectuades: 
 

Data 
resolució 

motiu de 
l'objecció 

article 
TRLRHL import  descripció factura 

20/12/2017 
Manca de 
fiscalització 

Art. 2156.2 
TRLRHL 363,00 Taller formació 

20/12/2017 
Manca de 
fiscalització 

Art. 2156.2 
TRLRHL 363,00 Taller formació 

 
Principals anomalies detectades en matèria d'ingressos: 
 
No hi ha anomalies destacables en matèria d‟ingressos 
i h 
S'adjunta com annex l'informe esmentat.”  
 
 
Els membres del plenari resten assabentats. 
 
 
3.- ALCALDIA 
 
3.1. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ÀMBIT DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DEL 
MONTNEGRE I EL CORREDOR  
 
Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
“La Llei 12/1985, de 13 de juny, d‟Espais Naturals Protegits de Catalunya, regula el Pla Especial d‟Interès 
Natural com a instrument de delimitació i establiment de les determinacions necessàries per la protecció 
bàsica dels espais naturals, la conservació dels quals es cregui necessària assegurar, d‟acord amb valors 
científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que tinguin. 
 
Per Decret núm. 328/1992, de 14 de desembre, s‟aprova el Pla d‟espais d‟interès natural de Catalunya, 
que delimita i estableix les determinacions necessàries per a la protecció dels Espais naturals descrits en 
el propi Pla.  
 
Vist que, en data 22 de setembre de 2014, el Departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de 
Barcelona van subscriure un Conveni marc amb l‟objecte d‟establir un marc de col·laboració en matèria 
d‟espais naturals  i conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. 
 
D‟acord amb la clàusula sisena del Conveni marc, per tal de concretar i desenvolupar els compromisos de 
les parts, en diferents actuacions a realitzar, es crea un Grup de Treball format per dos representants de 
cadascuna de les parts signants del conveni marc que tindrà, entre d‟altres funcions, la de proposar les 
actuacions a desenvolupar en el marc del Conveni de referència. 
 
El grup de treball es va reunir en data 19 de novembre de 2014 i va proposar entre d‟altres la modificació 
de l‟àmbit de l‟Espai d‟Interès Natural del Montnegre i el Corredor. 
 
En reunió del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, de data 17 de maig de 2016, es 
va acordar enviar un escrit a la Generalitat de Catalunya sol·licitant que s‟iniciessin quan abans millor els 
treballs tècnics necessaris, tot tenint en compte tant la participació dels municipis implicats en aquest 
àmbit territorial, com els treballs previs ja realitzats per delimitar el nou àmbit de l‟EIN, a tal efecte es va 
crear un grup de treball format per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, que d'ara en 
endavant anomenarem Comissió mixta. 
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En sessió de 18 de maig de 2017 del Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, els 
representants de la Comissió mixta van donar compte dels treballs endegats per elaborar la documentació 
tècnica necessària per a la tramitació del nou àmbit i van informar que es concertarien visites amb 
cadascun dels ajuntaments per a presentar la proposta tècnica treballada en els darrers mesos. 
 
Durant el passat mes de juliol l‟Ajuntament de Dosrius va traslladar una carta als propietaris de les finques 
incloses en la proposta d‟ampliació del Parc amb l‟objectiu d‟obrir el procés informatiu als agents implicats, 
dotar-los de tota la informació necessària i escoltar el seu posicionament. Així, al llarg dels darrers mesos 
s‟han atès al consistori diverses consultes. En paral·lel, l‟Ajuntament també ha apostat per acostar la 
situació al conjunt dels veïns i veïnes amb la celebració d‟una audiència pública presentant la proposta als 
veïns i veïnes del municipi. 
 
Aquesta va tenir lloc el dia 21 de setembre de 2017, a la Sala de Plens municipals, presentant la proposta 
de modificació dels límits de l‟Espai d‟Interès Natural del Parc del Montnegre i el Corredor impulsada per la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. En l‟acte també va participar el director del Parc del 
Montnegre i el Corredor, Sr. Antoni Bombí. 
 
Fruit del procés de consulta i participació ciutadana i de diverses reunions tècniques i polítiques entre 
l‟Ajuntament de Dosrius i el del Parc del Montnegre i el Corredor, s‟ha modificat lleugerament la proposta 
inicial, tenint en compte els valors paisatgístics i naturals que es pretenen preservar, sens perjudici de la 
realitat socioeconòmica actual d‟aquest sector del municipi. 
 
En el cas de Dosrius els canvis més substancials afectarien a la zona de Canyamars amb la regularització 
dels límits de la vall de Can Rimbles i de la riera de Rupit que actualment compten amb llacunes. En 
aquest sentit, també entrarien a formar part del parc diverses finques forestals i agrícoles, masies 
històriques del terme municipal o el Pou de Glaç de Canyamars, declarat recentment Bé Cultural d‟Interès 
Local (BCIL). 
 
En base a la proposta tècnica, a les posteriors converses amb la Comissió mixta i el corresponent 
intercanvi de documentació, els Serveis Tècnics municipals han emès informe, obrant en l‟expedient, 
sobre la proposta adjunta de nova delimitació de l'Espai d‟Interès Natural del Montnegre i el Corredor, 
valorant-la positivament des d‟un punt de vista urbanístic i mediambiental, amb l‟objectiu de millorar els 
valors d‟aquest espai dins d‟aquesta xarxa, sens perjudici del que pugui resultar de la tramitació 
reglamentària i del que disposin els òrgans amb competències concurrents. 
 
Dictaminant l‟assumpte per la Comissió Informativa es proposa al Ple, l‟adopció dels següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR la proposta de modificació de l'àmbit de l'Espai d‟Interès Natural del Montnegre i el 
Corredor, dintre de l‟àmbit del terme municipal de Dosrius. 
 
Segon.- SOL·LICITAR a la Comissió mixta que tingui en consideració la modificació esmentada en el 
primer acord per a la tramitació de la modificació de l'Espai d‟Interès Natural del Montnegre i el Corredor. 
 
Tercer.- NOTIFICAR, els presents acords al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, a 
la Diputació de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.” 
 
Obert el torn de paraula el Sr. Salvador Corbalán Muñoz, regidor del grup municipal del PP, exposa la 
seva conformitat. 
 
El Sr. Fidel Junyent Torrades, regidor no adscrit, expressa la seva conformitat. 
 
El Sr. Joan Serra Serrapiñana, regidor d'urbanisme, obres públiques i manteniment,  exposa que el seu 
vot serà d’abstenció, no per no mostrar-se d’acord amb fer créixer la delimitació del Parc sinó en sentit de 
protesta pel pobre manteniment que del Parc i del Bosc realitza la Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Jordi Reñé Vernet, regidor del grup municipal de LaPAC, exposa que estan satisfets a més del 
procés de participació ciutadana que s’ha impulsat des de l’ajuntament, i votaran a favor. 
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El Sr. Eduard Vila Pelegrí, regidor del grup municipal d'ERC, exposa també la seva satisfacció per la 
participació ciutadana i la transparència en el procés informatiu amb els afectats. 
 
La Sra. Sílvia Garrido Galera, regidora del grup municipal del PSC, exposa que el seu vot serà 
d’abstenció, que ja eren coneixedors fa anys d’aquesta voluntat de la Diputació de Barcelona, tot i que no 
saben si tots els afectats han tingut accés.  
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 8 vots a favor manifestats pels grups municipals 
d’ERC, LA PAC, PP i el regidor no adscrit Sr. Fidel Junyent Torrades i, 5 abstencions manifestades pel 
grup municipal de PSC i el regidor no adscrit Sr. Joan Serra i Serrapiñana. 
 
 
4.- SERVEIS ECONÒMICS 

4.1. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL PER A L’EXERCICI 2018 

El Sr. Alcalde dóna la paraula a la regidora d’Hisenda, Sra. Judith Coll Garcia, regidora del grup municipal 
de LaPAC, qui exposa el dictamen que literalment diu: 

“Considerant que l‟article 103.bis  de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
-LRBRL-, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l‟Administració Local -LRSAL-, estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions que s‟estableixin 
amb caràcter bàsic a la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat, i que l‟aprovació 
esmentada comprendrà la referent a la pròpia Entitat Local, organismes, entitats públiques empresarials i 
resta d‟ens públics i societats mercantils locals d‟ella dependents, així com les dels consorcis adscrits a la 
mateixa en virtut d‟allò previst a la legislació bàsica de règim jurídic de les Administracions Públiques i de 
les fundacions en les que concorri alguna de les següents circumstàncies: 

 a) Que es constitueixin amb una aportació majoritària, directa o indirecta, de les entitats citades a 
aquest apartat. 

 b) Que el seu patrimoni fundacional, amb un caràcter de permanència, estigui format en més d‟un 50 
per 100 per béns o drets aportats o cedits per les esmentades entitats. 

Vist Informe de la Intervenció municipal que figura al present expedient, i acreditant-se el compliment dels 
límits i les condicions que s‟estableixen amb caràcter bàsic a la Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat 
per a l‟exercici 2017, en no existir norma posterior vigent, sense que es contemplin increments a la massa 
salarial del personal laboral respecte a la de l‟any anterior llevat del produït com a conseqüència de les 
noves meritacions del concepte d‟antiguitat d‟acord amb el sistema d‟antiguitat que resulta aplicable, i que 
es quantifica en 3.773,16 euros, i amb l‟única diferència per increment de l‟1% d‟acord amb la llei de 
pressupostos generals de l‟estat pel 2017 i la previsió de l‟oferta de la plaça d‟Arquitecte A1 per import 
total de de 17.273,25 euros.  

D‟acord amb els antecedents i disposicions citades, de conformitat amb allò establert a l‟article 22.2-e)  de 
la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL- i a l‟article 50.11 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual aprova el Reglament d‟Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals –ROF-,  

Dictaminant l‟assumpte per la Comissió Informativa es proposa al ple, l‟adopció del següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral del sector públic local d‟aquesta Corporació, en la 
quantitat de 576.897,76 euros, complint-se els límits i condicions que s‟estableixen amb caràcter bàsic a la 
Llei de Pressupostos Generals de l‟Estat per a l‟exercici 2017, de conformitat amb allò establert a l‟article 
103.bis de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, introduït per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local -LRSAL-. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.103.BI
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd3c9f4&producto_inicial=P
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.22
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c22ff6&producto_inicial=P&anchor=ART.50
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.103.BI
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7c11ff8&producto_inicial=P&anchor=ART.103.BI
http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7dd3c9f4&producto_inicial=P
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SEGON.- Publicar la massa salarial aprovada a la seu electrònica d‟aquesta Corporació i al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona en el termini de 20 dies.” 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Salvador Corbalán Muñoz, regidor del grup municipal del PP, exposa la 
seva disconformitat amb la compatibilitat laboral de dos treballadors, però tot i així votaran a favor. 
 
El Sr. Fidel Junyent Torrades, regidor no adscrit, expressa la seva conformitat. 
 
El Sr. Jordi Reñé Vernet, regidor del grup municipal de LaPAC, discrepa de l’afirmació del Sr. Corbalán. 
 
La Sra. Sílvia Garrido Galera, regidora del grup municipal del PSC, voldria saber quina és la diferència per 
dotar la plaça d’arquitecta, quines són les funcions de més que realitzarà. 
 
La Sra. Judith Coll Garcia, regidora del grup municipal de LaPAC, respon que la plaça és una A2, i s’ha de 
dotar per una categoria d’A1, que és la que li correspon. 
 
La Sra. Garrido exposa que votaran en contra, tot i que no per l’increment de l’1% de la massa salarial, 
sinó perquè consideren que totes aquestes adequacions haurien de provenir d’una valoració de llocs de 
treball. Es doten aquelles partides de les persones i tasques que els agraden, quan tothom ha de tenir les 
mateixes oportunitats, però són increments salarials a dit. 
 
La Sra. Coll explica que la valoració de llocs de treball ha de venir, però primer s’ha de tenir la Relació de 
llocs de treball. El que ara es fa és una adequació del lloc de treball, posar al lloc que toca a la persona 
que ocupa les funcions d’arquitecte municipal. 
 

Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 9 vots a favor manifestats pels grups municipals 
d’ERC, LAPAC i PP, i els regidors no adscrits Sr. Joan Serra Serrapiñana i Sr. Fidel Junyent Torrades i 4 
vots en contra manifestats pel grup municipal del PSC. 

 
4.2.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2018 
 
Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
“Vist el projecte de pressupost general per a l'any 2018, 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.    
 
Dictaminat l‟assumpte per la Comissió Informativa es proposa al Ple, l‟adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- APROVAR el Pressupost General per a l'exercici de 2018, d'acord amb els Estats següents: 
 
ESTAT DE DESPESES: 
 

a) Operacions corrents 

Cap. 1.- Despeses de personal 

 

1.929.085,00 € 

Cap. 2.- Despeses en béns corrents i 
serveis 

 

2.261.145,00 € 

Cap.3.- Despeses financeres 

 

62.500,00 € 

Cap. 4.- Transferències corrents 

 

693.274,00 € 

Cap. 5.- Fons de contingència 

 

0,00 € 
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b) Operacions de capital 

 

    Cap. 6.- Inversions reals 

 

1.749.243,00 € 

Cap. 9 Passius financers 

 

293.946,00 € 

    

 

SUMA 

 

6.989.193,00 € 

  
ESTAT D'INGRESSOS: 
 

 

a) operacions corrents 

 

    Cap. 1.- Impostos directes 

 

3.107.000,00 € 

Cap. 2.- Impostos directes 

 

37.000,00 € 

Cap. 3.- Taxes i altres ingressos 

 

1.315.227,00 € 

Cap. 4.- Transferències corrents 

 

1.354.610,00 € 

Cap. 5.- Ingressos patrimonials 

 

21.500,00 € 

    

 

b) Operacions de capital 

 Cap. 6.- Alienació d'inversions reals  

 

70.000,00 

Cap. 7.- Transferències de capital 

 

555.583,00 € 

Cap. 9.- Passius financers 

 

528.273,00 € 

    

 

SUMA 

 

6.989.193,00 € 

  
  
quedant el total de DESPESES fixat en sis milions nou-cents vuitanta-nou mil cent noranta-tres euros i de 
INGRESSOS en sis milions nou-cents vuitanta-nou mil cent noranta-tres euros, amb la qual cosa el 
pressupost per l‟exercici 2018 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.-  APROVAR la modificació del Pla Estratègic de Subvencions i el seu annex per a l‟exercici 2018. 
 
Cinquè.- SOTMETRE el Pressupost, les Bases d'execució i la Plantilla de la corporació de l‟exercici 2018 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. 
 
Sisè.- 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 2018, 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. 
 
Setè.- 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.” 
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El senyor Salvador Corbalán exposa que s'abstindrà. No es posen partides molt necessàries. Els carrers 
de Dosrius estan fets una calamitat, amb reixes sense netejar plenes de sorra i herbes. La riera s'omple a 
la plaça del comú. Hi ha una partida de 80.000 € d’asfalt en fred, que és quitrà i grava. Això quan plogui 
una mica marxarà de seguida. L'asfalt en calent val menys. 
 
El senyor Fidel Junyent exposa que el mirarà amb més calma. 
 
El senyor Joan Serra demana la paraula per fer un aclariment i respondre al senyor Corbalán que el fet 
que aparegui asfalt en fred és un error, que s’ha de corregir. Els 80.000 € és un contracte de manteniment 
amb una empresa per fer manteniment dels carrers. 
 
La senyora Sílvia Garrido manifesta que el seu vot serà contrari i pregunta si saben quan s'executarà 
l'institut de Dosrius, i en relació als ingressos no han vist cap partida relativa els quadres elèctrics. 
 
El senyor Marc Bosch diu que en relació a l'institut existeix el compromís de la Generalitat de licitar la 
redacció del projecte executiu al gener. La situació política actual no ens permet assegurar-ho, però els 
tècnics del departament d’Ensenyament ens diuen que es farà. També fa esment a què la inversió 
municipal està dirigida a tots els nuclis urbans del municipi i no només a alguns, com diu l’oposició. 
 
La senyora Judith Coll exposa a la Sra. Garrido que els han fet partícips del pressupost, enviant tota la 
informació i documentació, però no han fet cap aportació amb la qual cosa pensaven que estarien d'acord 
amb el pressupost. 
 
En relació al crèdit dels quadres elèctrics hem renunciat al mateix, però han de recordar que el crèdit no és 
una subvenció per la qual cosa incrementava la recta de despesa i l'endeutament per sobre del permès. 
Els arranjaments no es podien fer de la forma convenient pel desacord de la companyia elèctrica. Hem 
hagut de renunciar al crèdit amb el que hem fet el que altres anys el PSC demanava, incloent una partida 
a inversions, tot i que no tot es podrà fer en un any i s'haurà de fer poc a poc. 
 
La senyora Garrido diu que és veritat que ens han convocat dues vegades. Una al mes de juliol però no 
tenien la documentació. Al mes d'agost li vam demanar, però no ens van donar res per poder participar en 
la redacció del pressupost. Els capítols 1,6, 7 i 9 no ens els van passar perquè encara s'havien de quadrar 
segons ens van dir. En una d'aquestes reunions ens van dir que renunciarien al crèdit en una part, no en 
tot. Ara resulta que res, i sembla que s’assabenten ara de les deficiències greus dels quadres elèctrics en 
enllumenat públic. Al ritme que vostès marquen trigarem al menys 20 anys. 
 
El crèdit de 500.000 € per fer els arranjaments de Can Batlle sense compromís ferm de fer l'obra de 
l'institut no ho veiem correcte. S'hauria d'esperar a què el projecte explícites les dates, i s'inclogués l'obra 
al pressupost de la generalitat. Hauran passat quatre anys, i les prioritats potser podrien ser unes altres, 
es podrien haver fet per exemple més quadres elèctrics i en el següent pressupost fer la urbanització de 
Can batlle. 
 
Veiem que la partida d'urgències socials s'ha retirat, i que altres anys es dotava de 1000 € i així estava 
oberta. Per exemple si arriben diners importants del Consell Comarcal del Maresme es podien afegir en 
aquesta.                             
 
L’Ecofira té una partida de 16.000 € però ja s'ha celebrat dues vegades sense èxit, per la qual cosa creiem 
que és agosarat repetir-la per tercera vegada. 
 
La senyora Coll respon: vostès saben com es fa el pressupost, sempre partint de l'any anterior. Els vam 
convidar perquè exposessin les seves voluntats polítiques, i les necessitats són les que són. La 
documentació bàsica sobre la que es treballa és la de l'any anterior, què és el que se'ls va facilitar en un 
primer moment per fer el pressupost. En el moment en què vam tenir aquella trobada no sabíem si 
renunciaria me'n tot el crèdit o una part. pel que fa els quadres elèctrics durant 16 anys vostès no vam fer 
res per arreglar-ho, hem sigut nosaltres els que hem començat. En relació a l'institut si no hi ha la 
Urbanització no hi haurà el projecte, què és el que els va passar a vostès. Vostès no van fer ni el projecte 
d'urbanització I així estem, no van avançar en facilitar que l'institut arribés a Dosrius. Pel que fa a les 
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urgències socials totes són ajuts a les famílies, qualsevol import que arribi anirà a aquesta partida. Si té 
algun dubte pot parlar amb la interventora perquè el que s'ha fet és agrupar les partides. 
 
El senyor Eduard Garcia diu en relació a L’Ecofira que aquesta té ja dos anys de vigència, i és un tipus de 
fira que cal temps per consolidar-la. La valoració que hem fet no és pas un desastre. Apostem per ella i 
volem que sigui un referent. 
 
El senyor Joan Serra diu en relació els quadres elèctrics que el que diuen és cert només en una part. 
Anàvem a tirar endavant, però els cèntims que ens donaven eren per estalvi energètic. Vam tenir una 
reunió amb la companyia elèctrica perquè ens havíem de recolzar als pals de la companyia elèctrica. 
Aquesta companyia ha canviat la normativa i no ens deixen col·locar elements en els seus pals. 
L’Alternativa era o posar pals nous o soterrar, una inversió que era al marge dels 600.000 € del crèdit, amb 
la qual cosa s’hipotecaria a l'Ajuntament. Volia informar a la Sra. Garrido d'això. En relació al que diu la 
senyora Garrido sobre la urbanització de Can Batlle respecto que vulguin votar en contra del pressupost 
però no diguin ni estiguin en contra del fet que la Generalitat demani la Urbanització dels carrers per fer 
l'institut perquè És una evidència que ja coneixen 
 
El senyor Bosch diu que si al 2018 fem el projecte, igual al 2020 tenim l'institut, perquè a més hem de tenir 
en compte la subvenció de 410.000 € de la Diputació de Barcelona. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 8 vots a favor manifestats pels grups municipals 
d’ERC, LAPAC i els regidors no adscrits el Sr. Joan Serra Serrapiñana i Sr. Fidel Junyent Torrades, 4 vots 
en contra manifestats pel grup municipal del PSC i 1 abstenció manifestada pel grup municipal del PP 
 
 
4.3. ADQUISICIÓ DELS APARELLS DESFIBRIL·LADORS, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I 
FORMACIÓ A TRAVÉS DE L’ACORD MARC DE L’ACM  
 
Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
“L‟Ajuntament de Dosrius, en data 11 de març de 2015, va aprovar l‟adhesió al sistema d‟adquisició 
centralitzada destinada als ens locals que realitza l‟ACM juntament amb el Consorci Català per all 
desenvolupament Local. 
 
El Consorci Català per al desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l‟Associació Catalana de 
Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat 
amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l‟entitat, va 
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de juliol de 2017, adjudicar l‟Acord marc 
de subministrament d‟aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.03) a les empreses seleccionades d‟acord 
amb el detall per lots que seguidament es relaciona: 
 
1.- CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
2.- CARYOSA SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
3.- CREU ROJA ESPANYOLA A CATALUNYA, LOTS: 1, 2 i 6 
4.- NEOSALUS SOLUTIONS SL, LOTS: 2, 3, 5 i 6 
5.- SCHILLER ESPAÑA SAU, LOTS: 1 i 3 
6.- TECHNOLOGY 2050 SL, LOTS: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 
7.- TELEFONICA SOL. INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, SAU, LOTS: 4 i 5 
 
En data 20 d‟octubre de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
adjudicatàries, el corresponent contracte de subministrament d‟aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis 
associats de manteniment i formació, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l‟apartat 
anterior.  
 
La contractació centralitzada d‟aquest servei permetria una major eficàcia en la gestió així com una major 
economia de la despesa pública. 
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L‟objecte d‟aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de subministrament i serveis, 
segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública (en endavant DN) i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en 
endavant TRLCSP).  
 
L‟Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 33.4 de la DN i el 198.4 del 
TRLCSP, i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els subministrament dels 
DEA i els serveis de manteniment, formació, senyalització i difusió adquirits per les entitats destinatàries, 
adherides al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l‟ACM, a l‟empara d‟allò disposat a l‟article 
205.2 del TRLCSP. 
 
D‟acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abri l pel qual 
s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals ,  
 
Dictaminat l‟assumpte per la Comissió Informativa, es proposa al Ple l‟adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Disposar l‟adhesió del municipi de Dosrius a l‟Acord marc de subministrament d‟aparells 
desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i formació amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2016.03).   
 
Segon.- Aprovar la contractació d‟aparells desfibril·ladors (DEA), i els serveis associats de manteniment i 
formació amb l‟empresa adjudicatària CARYOSA Higienic Solutions, següents: 
 
 

Tipus d‟aparell (amb o sense instal·lació/ 
compra o arrendament) /Manteniment/ 
Formació i difusió 

Nombre  Preu/unitat 
(€)/mensual 

Preu 
total/mensual 

 
Desfibril·lador  
DEA) PHILIPS HS1 + columna ACERO 
INOXIDABLE + CABINA AIVIA CON 
ALARMA + LLAMADA AL 112+ 
MONITORIZACIÓN 24H  

 

2 55,83€ 111,66€ 

 
 
Tercer.- Contemplar crèdit adequat i suficient en l‟anualitat 2018 i 2019, a fi i efecte de fer front a la 
despesa proposada 
 
Quart.-Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l‟ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona) i a l‟empresa adjudicatària CARYOSA Higienic Solutions”  
 
L'alcalde dóna la paraula a la senyora Judith Coll, qui resumeix la proposta.                                           
 
Pren la paraula el senyor Corbalán que diu que ja era hora que es fes cas a l'oposició, per la qual cosa 
estem d'acord. 
 
El senyor Fidel Junyent diu que està d'acord i que quants més DEA tinguem millor. 
 
La senyora Sílvia Garrido exposa que s'abstindrà ja que no han pogut comprovar si els preus són millors i 
per comprovar-ho tampoc sabem si es fa des del Consell Comarcal del Maresme o de la Creu Roja.  
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 9 vots a favor manifestats pels grups municipals 
d’ERC, LAPAC, el PP i els regidors no adscrits Sr Joan Serra i Serrapiñana i Sr. Fidel Junyent Torrades i 4 
abstencions manifestades pel grup municipal del PSC. 
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4.4. ACORD D’ADQUISICIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ASCENSORS A TRAVÉS DE 
L’ACORD MARC DE L’ACM (EXP. 2015.02). 
 
Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 
 
“1.- L‟Ajuntament  de Dosrius, en data 11 de març de 2015, va aprovar l‟adhesió al sistema d‟adquisició 
centralitzada destinada als ens locals que realitza l‟ACM juntament amb el Consorci Català per al 
desenvolupament Local. 
 
2.- El Consorci Català per al desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l‟Associació Catalana de 
Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat 
amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la 
Comissió Executiva de data 21 de desembre de 2016 i publicats al perfil de contractant de l‟entitat, va 
aprovar, en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 8 de juny de 2017, adjudicar l‟Acord marc del 
servei de manteniment d‟aparells elevadors i subministrament d‟elements substitutius amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02) a les empreses seleccionades d‟acord amb el detall per lots 
que seguidament es relaciona:  
 
1.- ASCENSORES ERSCE, SAU, LOTS: 1, 7 i 10  
2.- CITYLIFT, SA, LOTS: 2 i 6  
3.- A.EMBARBA, SA, LOTS: 3 i 5  
4.- MARVI ASCENSORES, SL, LOTS 8 i 9  
5.- KONE ELEVADORES, SA, LOT 4   
 
3.- En data 10 de juliol de 2017, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats mercantils 
adjudicatàries, el corresponent contracte de manteniment d‟aparells elevadors i subministrament 
d‟elements substitutius, licitat de conformitat amb el procediment referenciat a l‟apartat anterior.  
 
4.- Antecedents de l‟entitat. 
 
L‟Ajuntament de Dosrius disposa de dos ascensors, el manteniment dels quals s‟està realitzant per dues 
empreses diferents. La contractació centralitzada d‟aquest servei permetria una major eficàcia en la gestió 
així com una major econòmica de la despesa pública. 
 
5.- L‟objecte d‟aquest Acord marc es qualifica com a contracte administratiu mixt de subministrament i 
serveis, segons el que estableixen els articles 2 de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública i 12, en relació als articles 9 i 12, tots ells del Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
6.- L‟Acord marc desenvoluparà la seva execució en els termes dels articles 198.3 del TRLCSP i 33.3, 
lletra a, de la DN i té com a objecte la regulació de les condicions en que tindran lloc els serveis de 
manteniment d‟aparells elevadors, designats pels membres del CCDL i de la resta d‟entitats destinatàries 
de Catalunya que s‟adhereixin al sistema de contractació centralitzada del CCDL i l‟ACM, a l‟empara d‟allò 
disposat a l‟article 205.2 del TRLCSP. 
 
D‟acord amb el que preveuen els articles 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril pel qual 
s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats 
locals, es proposa a la Comissió Informativa l‟adopció dels següents,  
 
Dictaminat  l‟assumpte   per  la  comissió  informativa  es  proposa  al  ple,  l‟adopció  del  següent 
ACORD: 
 
Primer.- Disposar l‟adhesió de l‟ajuntament de Dosrius a l‟Acord marc del servei de manteniment 
d‟aparells elevadors i de subministrament d‟elements substitutius  amb destinació a les entitats locals de 
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Catalunya (Exp. 2015.02), des de l‟1 de gener de 2018 al 10 de juliol de 2019, amb possibilitat de pròrroga 
per 12 mesos addicionals. 
 
Segon.- Aprovar la contractació del servei de manteniment per 18 mesos amb l‟empresa adjudicatària 
CITYLIFT, S.A. en les modalitat següents: 
 

Tipus de 
manteniment 
(Bàsic/semi-risc/tot 
risc) 

Tipus d‟aparell 
(interior/ 
exterior/muntacàrregues) 

Nombre 
d‟aparells 

Preu/aparell-any 
(€) 

Tot risc Interior 2 840,00 

 
Tercer.- Contemplar crèdit adequat i suficient per les anualitats 2018 i 2019 a fi i efecte de fer front a la 
despesa proposada. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l‟ACM i al CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 
08007, Barcelona) i a l‟empresa adjudicatària CITYLIFT, S.A..” 
 
Pren la paraula el senyor Corbalán i exposa que ens estem desviant a favor de l’ACM més que pel Consell 
Comarcal del Maresme que és el que fèiem abans. Si ens estalviem diners és bo però s'ha de tenir en 
compte també amb quines entitats estem treballant. votarem que sí però volem deixar constància d'aquest 
tema.          
 
La senyora Garrido diu que el seu vot serà d’abstenció pels mateixos motius exposats abans no han pogut 
comprovar els preus si són millors. 
 
El Sr. Bosch diu que l'Associació Catalana de Municipis és una entitat a la que estem adherits fa molts 
anys, i no hi ha cap rerefons polític. Ho fem a l'associació Catalana de municipis igual que amb el Consell 
Comarcal del Maresme o la generalitat. No he marxat del Consell Comarcal del Maresme en casos com la 
telefonia mòbil o l'electricitat. El Consell Comarcal del Maresme no té compra agregada de s'sensors ni 
desfibril·ladors. A més també hem descartat en altres ocasions entrant compres agregada sense 
problema. 
 
La senyora Coll informa que per exemple amb les Impressores fins ara era una compra agregada però 
hem sortit perquè licitant directament nosaltres era més avantatjós 
 
El senyor Bosch respon a la senyora Garrido que tot i que de l'equip de govern actual no es refia, ha de 
saber que tenim un excel·lent equip tècnic que no ens deixarien portar a ple una cosa que no és correcte. 
 
La senyora Garrido diu no ens digui què és el que hem de votar. 
 
El senyor Bosch diu que tota la informació la tenen disponible en els expedients per la qual cosa no entén 
perquè diuen que no han pogut comprovar els preus de l’adhesió. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 8 vots a favor manifestats pels grups municipals 
d’ERC, LAPAC i els regidors no adscrits, Sr. Joan Serra i Serrapiñana i Sr. Fidel Junyent Torrades i 5 
abstencions manifestades pels grups municipals del PSC i PP. 
 
 
4.5 APROVACIÓ PEL PLE  DE LES OBJECCIONS D’INTERVENCIÓ  
 

Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 

“Vista la nota d‟objecció formulada per la Intervenció en informe de data 14 de desembre de 2017 en 
relació a les factures que es relacionen: 

 FUNDACIÓ GERMANS AYMAR I PUIG., pel concepte “servei d‟atenció domiciliària”, per un import 
de 4.282,68€ 
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 FUNDACIÓ GERMANS AYMAR I PUIG., pel concepte “servei d‟atenció domiciliària”, per un import 
de 3.600,52€ 

 FUNDACIÓ GERMANS AYMAR I PUIG., pel concepte “servei d‟atenció domiciliària”, per un import 
de 3.921,95€ 

 SERVEIS VIALS DEL VALLÉS SL, ple concepte de adquisició de 16m de biona de seguretat per 
import de 2.282,00€ 

 ELECTRICITAT BOQUET SL feines realitzades per a la Fira del Bosch 2017, per import de 
4.575,37€ 

 VALLESANA DE MAQUINARIA PARA LA CONTTRUCCIÓN Y OBRA, GRUPS ELECTRÒGENNS 
Fira del Bosc per import de 2.294,18€ 

 

Vist l‟informe de Secretaria de data 14 de desembre de 2017. 

Vistos els informes de data 14 de desembre de 2017 dels òrgans als quals afecten les diferents objeccions 

plantejades a l‟expedient. 

Dictaminant l‟assumpte per la Comissió Informativa es proposa al ple, l‟adopció  del  següent ACORD:     

Primer.- ACCEPTAR l‟objecció plantejada per la intervenció i en consequència mantenir la suspensió de la 
tramitació de l‟expedient fins que es doti el pressupost de crèdit adequat i suficient per afontar la despesa. 

Segon.- COMUNICAR el present acord a la intervenció i al servei gestor de la despesa” 

Obert el torn de paraula la senyora Garrido expressa la seva conformitat, tot i que diu que en el pressupost 
de 2018 apareix el mateix import per la fira del Bosc amb la qual cosa tornarem a tenir el mateix problema.     
 
La Sra. Coll diu que aquesta era una qüestió que no estava en el contracte, no és que no hagués partida. 
 

Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per unanimitat dels assistents al plenari. 

 
5. MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS 
 
5.1. MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA.CAT PER REFERMAR EL 
SUPORT A L’ESCOLA CATALANA I AL MODEL DE COHESIÓ SOCIAL QUE AQUESTA 
REPRESENTA 
 
Es dóna lectura del dictamen que literalment diu: 
 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que Somescola.cat amb l‟objectiu de coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es 
comprometen a actuar de manera activa en suport d‟una escola catalana en llengua i en continguts, que 
no separi els infants i joves per la seva llengua d‟origen i que ajudi a construir una societat més 
cohesionada, democràtica i lliure. 
 
Atès que Somescola agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l‟àmbit educatiu, des de fa sis anys amb 
l‟objectiu de coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa 
en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, 
democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua d‟origen. 
 
Atès que les entitats que avui formen Somescola, representants de l‟àmplia pluralitat d‟actors i de 
sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creuen necessari reforçar el treball conjunt 
per consolidar, protegir i millorar el model educatiu català, patrimoni de la nostra societat i garantia per al 
futur i la igualtat d‟oportunitats dels infants i joves i de la cohesió social del país. 
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Atès que el model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva capacitació per 
a conviure democràticament en la pluralitat, des d‟enfocaments pedagògics que possibiliten la construcció 
crítica del coneixement i l‟autonomia de pensament i d‟aprenentatge de tots i cadascun dels infants, 
independentment d‟origen, llengua o condicions individuals. Així ho estableix també el currículum vigent a 
Catalunya: “La finalitat de l‟educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines 
necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar; i posar les bases 
perquè esdevinguin persones capaces d‟intervenir activament i crítica a la societat plural, diversa i en 
canvi continu, que els ha tocat viure”. 
 
Atès que les nostres escoles, avalades pel llegat de l'escola catalana de principis de segle XX, han ajudat 
a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns sòlids principis de convivència. Els 
nostres infants i joves viuen en una societat culturalment diversa i han après vivencialment els principis de 
ciutadania, democràcia, llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés 
de desenvolupament d'aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors democràtics i 
integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret. 
 
Atès que  avui, aquests principis i característiques del model educatiu català, dins la seva diversitat, són 
compartits de forma amplíssima per la societat catalana, més enllà d‟opcions polítiques de les famílies i del 
conjunt de ciutadans i de les diferents perspectives que la pluralitat d‟actors del sistema educatiu tenen 
sobre com ha de ser la seva concreció. 
 
Atès que els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la seva història per 
diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les Montessori i 
Escoles d‟Estiu de la Mancomunitat, el moviment d‟Escola Nova i els Institut-escola de la Generalitat 
republicana, els moviments de renovació pedagògica dels anys 60, les escoles d‟iniciativa social i el 
CPEPC, les mobilitzacions per l‟escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l‟escola 
inclusiva, el consens social i polític i de la comunitat educativa del model d‟immersió lingüística, etc. 
 
Atès que el context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el model educatiu 
català es consolidi i millori, per donar resposta als reptes i necessitats dels infants i de la societat. Un 
model educatiu compromès amb la democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica 
dels conflictes, el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels 
infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant hi ha de trobar 
oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la plena competència comunicativa en les llengües d‟ús 
normal a la societat.  
 
Atès que els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible aquest model 
educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals l‟escola ha mantingut tothora la seva 
funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi 
econòmica. Les famílies i entitats reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra 
confiança en la seva professionalitat. 
 
Atès que l'escola catalana i el seu model d‟integració lingüística ha fet un gran esforç en la darrera dècada 
per acollir, des d'una perspectiva inclusiva, a infants i joves vinguts de diferents cultures del món. Podem 
constatar que ha estat un factor important, per afavorir la cohesió social des d'una perspectiva intercultural 
i que aquest ha de continuar essent un dels puntals del model educatiu català. 
 
Atès que els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa uniformitzadora, 
l‟adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la segregació lingüística, volen posar en 
risc aquest model educatiu català compromès amb la igualtat d‟oportunitat dels infants i amb els valors 
cívics i democràtics de convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem 
una crida a que el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model educatiu català, i que es 
comprometi a consolidar-lo, a protegir-lo i a contribuir a la seva millora. 
 
Atès que les administracions locals són un element clau del sistema educatiu català en tant que en el marc 
de la Llei d‟Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat amb el Departament d„Ensenyament per 
a garantir un sistema educatiu de qualitat. 
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Per tots aquests motius, el grups municipals d‟ERC i el regidor municipal Sr. Joan Serra Serrapiñana 
proposen l‟adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Subscriure el manifest de Somescola.cat (https://www.somescola.cat/manifest-per-la-consolidacio-
proteccio-i-millora-del-model-educatiu-catala/) per refermar el suport a l‟escola catalana i al model de 
cohesió social que aquesta representa. 
 
Segon. Aprovar l‟adhesió d‟aquest Ajuntament a la plataforma de Somescola.cat formada per entitats 
cíviques, culturals i de tot l‟àmbit educatiu català. 
 
Tercer. Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l‟Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l‟Associació de Municipis per la Independència.”  
 
 
El senyor Salvador Coralen anuncia votaran en contra d'aquesta moció, ja que al final s'ha referit a la lluita 
per la independència, fa referència a l'educació per la independència. Nens de cinc anys et diuen que la 
policia és dolenta, que peguen, això no és bo que s'ensenyi a l'escola. 
 
El senyor Fidel Junyent vol contestar el senyor Corbalán dient-li que ha parlat amb professors de l'escola. 
A nens d’abans de sisè no els han parlat dels problemes que desgraciadament van haver al municipi. 
Conec a 15 amics del meu fill i 14 parlen del castellà amb la qual cosa no hi ha cap problema amb la 
llengua. 
 
El senyor Joan Serra diu que ell ve d'una època que també l’adoctrinaven, però amb llet americana. Això 
de les escoles catalanes no és en cap cas un adoctrinament.  
 
El senyor Jordi Reñé exposa que el seu grup municipal s'adhereix a la moció i està totalment d'acord amb 
ella.   
 
La senyora Sílvia Garrido diu que el grup municipal del PSC està d'acord amb aquesta moció. Demanaria 
a l’equip de govern que llegís bé, que la interioritzin i l’apliquin en tots allò que ens presenten a aprovar, ja 
que creiem que es pensa que és alcalde d'uns quants, però no de tots. 
 
El senyor Bosch respon agraint el suport del grup municipal del PSC però no entén el comentari final ja 
que ell és alcalde de tot el municipi i pensant en tots els seus ciutadans. 
 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta aprovat per 12 vots a favor manifestats pels grups 
municipals d’ERC, La PAC i PSC, i pels regidors no adscrits Sr. Joan Serra i Serrapiñana i el Sr. Fidel 
Junyent Torrades. 
 
 
6.TEMES SOBREVINGUTS 
 
El president, Sr. Marc Bosch de Doria, explica que es presenta per urgència la tramitació de la modificació 
puntual de les Normes Subsidiàries d’ordenació Urbanística de Dosrius, per tal d’accelerar els tràmits 
d’una modificació que pot ser beneficiosa per l’interès general del municipi. 
 
També es donarà compte de la renúncia presentada per la regidora del PSC, Sra. Arlette Egea Soto.  
 
Se sotmet la urgència a votació, quedant aprovada per unanimitat dels assistents al plenari. 
 
6.1. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA 
UNITAT D’ACTUACIÓ III (CAN SANT PARE), RELATIVA A LA CONNEXIÓ DELS LOCALS 
COMERCIALS DELS BLOCS 6 I 7 I JUSTIFICACIÓ DELS PARÀMETRES EDIFICATORIS 
 
Es dóna lectura del dictamen que literalment diu: 

https://www.somescola.cat/manifest-per-la-consolidacio-proteccio-i-millora-del-model-educatiu-catala/
https://www.somescola.cat/manifest-per-la-consolidacio-proteccio-i-millora-del-model-educatiu-catala/
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“El planejament urbanístic vigent al sector de Can Sant Pare és el Text Refós de la modificació puntual de 
les Normes Subsidiàries d‟ordenació Urbanística de Dosrius aprovat definitivament en data 17 de 
novembre de 2004 per la Comissió Territorial d‟Urbanisme de Barcelona. 
 
Es considera necessari formular i tramitar la present modificació que té per objecte l‟ajust de la volumetria 
edificatòria compresa dins de l‟àmbit, així com implantar un únic establiment comercial que uneixi les 
plantes baixes dels blocs 6 i 7, així com realitzar la justificació dels paràmetres edificatoris..  
 
Els Serveis Tècnics municipals han informat la documentació redactada per l‟arquitecte Jordi Fernández 
Muñoz integrant del Despatx d‟Arquitectura i Urbanisme SLP de Mataró, documentació que justifica la 
necessitat, oportunitat i conveniència de la modificació que es planteja. 
 
Segons l‟informe emès pels serveis tècnics municipals, la modificació proposa compensar l‟ocupació, 
l‟edificabilitat i nombre d‟habitatges en els edificis pendents de bastir, de manera que els paràmetres 
resultats finals seran globalment iguals als inicialment previstos al vigent planejament de tipus general. 
 
També es preveuria la possibilitat d‟implantar un únic establiment comercial que uneixi les plantes baixes 
dels blocs 6 i 7, situats al nord de l‟àmbit, amb la compensació del sostre no edificat als edificis ja 
construïts. Aquests ajustos no suposen cap: 
 

 Variació en la classificació ni qualificació del sòl. 

 Augment de l‟edificabilitat neta de les zones amb aprofitament. 

 Augment en el nombre màxim d‟habitatges permesos. 

 Augment en l‟ocupació total dels edificis compresos dins de l‟àmbit. 
 
D‟acord amb l‟informe emès pels serveis tècnics municipals en relació a l‟avaluació ambiental de plans i 
programes, la Modificació de Normes que es presenta no té efectes significatius sobre el medi ambient i 
per tant no s‟ha de sotmetre a avaluació ambiental (Disposició Addicional Vuitena de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, apartat 6.c). 
 
Consta en l‟expedient l‟informe dels serveis tècnics municipals, així com l‟informe emès pel secretari 
accidental de la corporació en relació a la legislació aplicable i el procediment legal a seguir. 

 
L‟article  96  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d‟agost,  pel  qual  s‟aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei 
d‟Urbanisme disposa que la modificació de qualsevol dels elements d‟una figura de planejament urbanístic 
estarà  subjecta  a  les  mateixes  disposicions  que  regeixen  la  seva  formació,  amb  les  particularitats 
establertes al precepte esmentat, i que segons l‟article 83 de l‟esmentat Text Refós, un cop s‟hagi acordat 
l‟aprovació inicial, el mateix ha de sotmetre‟s a informació pública, per un termini d‟un mes. 
 
Simultàniament al tràmit d‟informació pública, ha de sol·licitar-se informe als organismes afectats per raó 
de les seves competències sectorials, els quals l‟han d‟emetre en el termini d‟un mes, llevat que una 
disposició autoritzi un de més llarg. També s‟ha de concedir audiència als ajuntaments el terme municipal 
dels quals limiti amb l‟àmbit de la modificació, d‟acord amb allò establert a l‟article 117.3 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟Urbanisme. 
 
És competència del Ple de l‟Ajuntament l'aprovació inicial del planejament general del municipi i 
l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació urbanístics. 
Aquest acord requereix la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat 
amb l‟article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases de règim local i l‟article 114.2.k del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Així doncs, de conformitat amb tot l‟exposat es proposa l'adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament municipal 
de Dosrius, Unitat d‟Actuació III (can Sant Pare), relativa a la connexió dels locals comercials dels blocs 6 i 
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7 i justificació dels paràmetres edificatoris, assumint de forma expressa la iniciativa pública per a la seva 
formulació, per ser considerada d‟interès general, en compliment del que disposa l‟article 101 del TRLUC. 
 
Segon.- Obrir un període d'informació pública per un termini d‟un mes mitjançant anunci que s‟inserirà en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en un diari de premsa periòdica de divulgació en l'àmbit 
municipal, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se‟n farà la publicitat per mitjans 
telemàtics (e-Tauler i Portal de Transparència a la web municipal www.dosrius.cat). 
 
Així mateix s‟acorda que, de manera simultània, es doni audiència als ajuntaments l‟àmbit territorial dels 
quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla i se sotmeti aquest a les consultes que 
procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat. 
 
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als següents organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials: 
  

 Direcció General de Comerç. 
 
Quart.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 
d‟urbanització,  com  també  de  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 els 
àmbits en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic. Aquests àmbits 
són identificats al plànol de delimitació de la documentació tècnica. En tots els casos, els efectes de la 
suspensió s‟extingeixen amb l‟entrada en vigor de l‟instrument de planejament.” 
 
 
Obert el torn de paraula el senyor Salvador Corbalan vota a favor però vol deixar constància que sempre 
que es parla dels interessos particulars d’una empresa que ens deu diners perdem el cul. Si ens deuen 
222.000 €, perquè no se'ls reclama? Trobo bé la modificació, ja que un increment del negoci pot comportar 
un increment de llocs de treball, però a aquesta empresa els hem de recordar que deuen diners de 
l'Ajuntament que serien bons per fer altres coses. 
 
La senyora Garrido diu que votaran a favor, perquè és un tema que ja estava parlat. 
 
El Sr. Joan Serra vol fer un aclariment al públic: des de l'àrea d'urbanisme o de qualsevol estament 
obligadament hem de tramitar, hi hagi un deute, un litigi o no. Fer el que diu el Partit Popular entén que 
podria ser abús de poder. Són dos temes diferents. 
 
El senyor Corbalán diu que ell no ha dit que no es tramiti la modificació de normes sinó que es recordi a 
l'empresa que ens deuen diners. 
 
El senyor Joan Serra diu que aquest és un tema que està en mans d'un jutge o un advocat, de persones i 
estaments que no tenen a veure amb aquest tràmit, és a dir que està en mans d'en Pau o en Berenguera. 
 
Se sotmet el dictamen a votació, el qual resta provat per unanimitat dels assistents al plenari. 
 
 
6.2. RENÚNCIA DE LA REGIDORA DEL PSC, SRA. ARLETTE EGEA SOTO 

Es dóna lectura al dictamen que literalment diu: 

“En data 22/12/2017 la regidora Arlette Egea Soto, qui va resultar escollida per la llista política del Partit 
dels Socialistes de Catalunya -Progrés Municipal de Catalunya- (PSC-CP) en les últimes eleccions 
municipals, ha presentat instància per la qual manifesta la seva voluntat de renunciar a la condició de 
membre d‟aquesta Corporació, pels motius que consten en dit escrit. 

Considerant el que es disposa l‟art. 9.4 del Reglament d‟Organització i Funcionament de les Entitats 
Locals i en els arts. 15.2, 19.1.I) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
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General i normes concordants, especialment en la instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol 
de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

Es dóna compte al Ple municipal del següent: 

Primer.- PRENDRE coneixement de la renúncia al càrrec de regidor d‟aquest Ajuntament de la Sra. Arlette 
Egea Soto. 

Segon.- DECLARAR la vacant d‟un lloc de regidor/a pertanyent al grup polític Partit dels Socialistes de 
Catalunya -Progrés Municipal de Catalunya (PSC-CP). 

Tercer.- REMETRE certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l‟efecte de l‟expedició de 
credencial acreditativa de la condició d‟electe a favor del candidat que correspongui. 

  
L'alcalde dóna compte de la renúncia de la regidora del PSC, Sra. Arlette Egea Soto agraint-li la dedicació 
prestada. La senyora Egea exposa que ha sigut un pas curt per l'Ajuntament però és una decisió personal. 
Han estat 11 anys a l'associació de dones, 12 en el grup polític del PSC, i ha arribat ara el moment de 
jubilar-me. Moltes gràcies a tots i molta sort. 
 
Els membres del Plenari resten assabentats. 
 
7. PRECS I PREGUNTES 

 
El senyor Salvador Corbalán exposa que hi ha un pont a on no s'han posat baranes a Canyamars. En 
relació a la Riera de Sant Iscle i Santa Victòria, a on acaba el carrer pujada del Castell, a l'alçada del comú  
a correus, hi ha un forat per on hi ha rates, i quan plou l'aigua es cola per allà. Podríeu posar en perill la 
cimentació de cases antigues. En relació a l’embornal seria interessant que existís a la Riera perquè la 
sorra no es fiqués a la plaça del comú. 
 
El senyor Fidel Junyent vol preguntar pels canvis en el sentit de circulació, si hi ha hagut algun accident 
als carrers Esteve Albert i al carrer Barcelona. Vol saber si la policia local ho ha informat. No obstant la 
circulació i el trànsit ha millorat.   
 
La senyora Sílvia Garrido vol preguntar com està la licitació del local social i esportiu de Can Massuet del 
far. També des de setembre els nens no s'han pogut dutxar al pavelló perquè surt aigua freda, amb la qual 
cosa la biomassa no està funcionant bé. Vol preguntar en relació al projecte èxit escolar. El local a sobre 
del consultori de Canyamars cedit a la Creu Roja, ja està en funcionament? Vol preguntar perquè està tan 
brut el municipi. La brigada ho feia molt millor amb la màquina d'abans. Ens ha arribat una carta del síndic 
de greuges en relació a l'activitat del carrer de les Agudes. Com està aquest tema? 
 
El senyor Bosch respon que no han hagut accidents però en quatre dies és només el principi i sempre hi 
ha dubtes per part dels conductors. Poc a poc es va normalitzant. En relació a la licitació de la zona 
esportiva de Can Massuet han de portar documentació en relació a la solvència professional i quan ho 
portin i estigui correcte se signarà.        
 
El senyor Joan Serra diu que en relació a les baranes es posaran viones. En relació a l’embornal de la 
Riereta el porta Sorea, s'està fent un estudi perquè canalitzar-la és car. Tapar el forat voldria dir tapar el 
tub i això seria un nyap que no resoldria del tot el problema, per això volem solucionar 2 coses, l’embornal 
i la canalització. En relació a les dutxes dels pavellons avui no hauria d'haver problemes anem a temps 
real, i la caldera sí que és cert que ha tingut problemes. Ara funciona manualment, és cert, un problema a 
la caldera. No ens hem d'amagar de res. Les coses les expliquem tal i com són. 
 
La senyora Judith Coll respon que en relació a l’escombradora és cert que aquesta és millorable amb el 
servei que dóna. 
 
El senyor Bosch respon que hi ha carrers bruts també perquè hi ha gent molt bruta. 
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El senyor Jordi Reñé respon que en relació al local de la Creu Roja el servei encara l'estan fent des 
d'Argentona, i a partir de gener el faran des del municipi. 
 
La senyora Sílvia Garrido respon que Creu Roja els ha dit que el conveni no s’ha signat fins al novembre. 
 
El senyor Bosch respon explicant que la cessió del local es va signar abans de juny. Creu Roja ha tingut 
problemes de voluntaris, i al novembre el que es va fer és signar és el conveni de la subvenció nominativa, 
però no té res a veure amb el servei de rebost d'aliments, en relació al qual el conveni ja es va signar fa 
temps. 
 
El senyor Joan Serra respon que en relació a l'activitat que es realitza el carrer de les Agudes pot informar 
que els interessats han presentat comunicació prèvia per la qual cosa ha d’haver la corresponent 
inspecció dels tècnics municipals.       
 
El senyor Bosch informa que en relació aquest tema el cinc dic de greuges s'ha dirigit a la juntament 
diverses vegades perquè és el Seu comès quan un ciutadà ho demana. 
 
El senyor Eduard Vila respon que la Silvia Garrido ja és coneixedora del que pregunta perquè el seu grup 
municipal forma part del Consell escolar, i en aquest es va concloure que els objectius eren molt alts el 
2015. S'ha demanat a diputació de Barcelona que fes una valoració d'aquest Pla 2015. Van venir al 
novembre, i van dir que estaven molt satisfets de com s'està portant tot el tema. Dit això encara estem 
esperant el valor tècnic o informe. 
 
El senyor Salvador Corbalán inicia el segon torn de precs i preguntes expressant i preguntant si 
l'Ajuntament sap alguna cosa en relació a les bosses de color groc que estaven posades al Pont de la 
passera i que tenien líquids tòxics. Qui les ha posat? Quin perill suposa? Saben alguna cosa? 
 
La Sra. Antònia Pérez pregunta si la memòria sobre èxit escolar ens la faran arribar.  
 
El senyor Eduard Vila diu que hi tant, com vam dir al Consell escolar a on a és ho explicarem. Una altra 
cosa és que vostès tinguin una bona comunicació amb el Consell escolar.  
 
La senyora Sílvia Garrido respon que amb el Consell escolar tenen molt bona comunicació, tanta que 
sabem que vostès no han fet les 4 reunions que pertocaven sinó 2. 
 
La senyora Antònia Pérez pregunta sobre la partida d'urgències socials, A on està inclosa? També 
pregunta si la valoració de l'exercici de 2017 de Creu Roja ens la faran arribar. 
 
La senyora Sílvia Garrido exposa que en relació a les hores de la policia local, des del gener de 2017 no 
han cobrat ni una sola hora. Han parlat amb els sindicats? Què falla? En un ple van dir que hi havia alguna 
petita cosa que s'havia d’ajustar, a què es deu aquesta demora? 
 
El senyor Bosch respon el senyor Corbalán dient que l'Ajuntament no és coneixedor de qui ha posat 
aquests llaços. Un veí va avisar a la policia local perquè els llaços feien olor. No sabem si s'ha volgut 
intoxicar a la població, ni qui, però si és així ho condemnem rotundament. 
 
En relació a les hores de la policia local tant la policia com els sindicats ja saben que ara al desembre es 
computaran l'excés d'hores del còmput anual, és a dir aquelles que s'ha excedit a partir d'octubre i 
novembre. 
 
El senyor Jordi Reñé respon que en relació a les urgències socials la partida es troba dins de les 
transferències de famílies perquè són subvencions d'acord amb la normativa vigent. 
 
La senyora Antònia Pérez respon que quan arribin diners del romanent de la diputació de Barcelona i del 
Consell Comarcal del Maresme, abans arribava un import que es podia afegir a urgències socials, és a dir 
a una partida específica. Si arriben aquest cèntims, a on es computaran? 
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El senyor Jordi Reñé respon que aquest import entrarà a les transferències a famílies i d'aquí a urgències 
socials. 
 
La senyora Antònia Pérez respon que espera que per aquest motiu no ens tirin enrere els imports que ens 
arriben cada any del romanent de la diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
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 quatre minuts del dia indicat en l’encapçalament. De la qual cosa en 
dono fe.  
 
 
 
 
EL PRESIDENT                EL SECRETARI ACCIDENTAL  
 
 


