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de l’ajuntament de Dosrius

Dosrius, Canyamars i El Far

Número 29 (juliol de 2012)

Mercat de segona mà a Dosrius
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Horaris del CAP
Cal demanar hora de visita dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8.30 a 15 h 

i dijous de 14 a 21 h. Telèfon: 93 791 90 84
telèfons d’interès

AJUNTAMENT               93 791 80 14
“ Alcaldia i Arxiu              93 791 97 40
“ Hisenda               93 791 97 42
“ Medi Ambient              93 791 97 43
“ Serveis Tècnics              93 791 97 44
“ Gestió Tributària              93 758 91 35
“ fax               93 791 90 80
POLICIA LOCAL               93 791 81 80
“ mòbil               667 42 48 11
ESCOLA BRESSOL              93 791 93 64
ESCOLA DEL PI               93 791 93 48
ESCOLA ENCARNACIÓ FONOLL   93 791 96 82
IES DOSRIUS               93 791 95 64
CORREUS                  93 791 94 05
URGÈNCIES MÈDIQUES
ABS Argentona               93 756 10 92
FARMÀCIA Dosrius A. Sousa          93 791 82 21
FARMÀCIA Buireu               93 791 95 07
CREU ROJA Argentona              93 797 16 56
EMERGÈNCIES MÈDIQUES (ambulàncies)      061
HOSPITAL de Mataró              93 741 77 00
VETERINÀRIES
I. Castanera Dosrius              93 791 93 89
MOSSOS D’ESQUADRA 
Mataró (Comissaria)              93 741 81 00
MOSSOS Emergències                112
BOMBERS Mataró              93 796 10 80
FECSA Endesa Inf. avaries           800 76 07 06
FECSA Endesa Atenció client      902 508 850
SOREA urgències avaries             902 250 370
SOREA Atenció client                   902 250 070
TAXI Dosrius  Sr. Tomàs Escorsa   666 60 89 16
          (24 hores)
           Montse              666 13 76 91 
          (Servei per a minusvalies) 
DEIXALLERIA (Argentona)              93 756 14 48
RECOLLIDA MOBLES 
I TRASTOS VELLS              93 799 62 80

Web municipal: www.dosrius.cat

Servei d’Assessorament Jurídic a la Dona
El servei és gratuit, i per accedir-hi cal demanar hora 
als Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius

Treballadora social i educador social
De dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h. (impres-
cindible demanar hora) Telèfon: 93 791 80 14, ext.4

Espai jove E-Clip-si i Casal de Joves
Telèfon: 93 791 82 08 · jovesdosrius@hotmail.com

Casal de Joves Canyamars -local Les Cotxeres-
Telèfon: 93 795 58 50

Casal d’Avis de Dosrius
De dilluns a divendres de 15 a 19 h.
Telèfon: 93 791 91 90

Casal de les Cotxeres Canyamars
De dilluns a divendres de 15 a 19 h
Telèfon: 93 795 58 50

Local Social can massuet
Casal d’avis de dilluns a divendres de 15 a 19 h
Espai Jove: jovescanmassuet@hotmail.com
Telèfon 93 791 96 52

La  Impremta d’Argentona

Consultori de Dosrius

Metgessa: Laura Mateu  Infermera: Míriam Serra
Visites matí: dilluns, dimarts, dimecres i divendres
Visites tarda: dijous

Consultori de Canyamars

Metgessa: Laura Mateu   Infermera: Míriam Serra
Visites matí: dimarts i dimecres
Visites tarda: dijous

Consultori de can Massuet del Far

Metge: Carles Tria
Visites matí: dilluns, dijous i divendres
Visites tarda: dimecres

Pediatria

Pediatra: Esther Ropero 
Infermera: Rocío Martín

Podòleg
Ivan Soriano
Dosrius dimarts tarda i dijous matí
Canyamars 1r dijous de cada mes al matí
Cal demanar hora dimarts tarda (15 a 20 h.) i dijous matí (9 a 14 h.) Tel. 93 791 90 84

DE DILLUNS A DIVENDRES FEINERS

DISSABTES, DIUMENGES I FESTIUS (4)

(1) Només circula els dies lectius (periode escolar)
(2) A l’agost no circula
(3) No circula diumenges ni festius
(4) Dies: 25 de desembre i 1 de gener sense servei
(5) A Argentona només realitza parada a Av. de l’Escorxador-Sant Jaume

Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

Mataró
Argentona
Dosrius
Canyamars

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

Canyamars
Can Massuet
Dosrius
Argentona
Mataró

6:00
6:20
6:30
6:45

7:30
7:55
8:05
8:20

6:45
6:55
7:10
7:20
7:45

8:20
8:35
8:50
9:00
9:25

(1) (2)

(1) (2)

(1) (2)

(3)

(3)

(3)

(3)

(1) (2)

(2)

(5)

(2)

(2)

(2)

7:15
7:40
7:50
8:05

11:30
11:55
12:05
12:20

8:05
8:20
8:35
8:45
9:10

12:20
12:35
12:50
13:00
13:25

9:15
9:40
9:50

10:05

13:30
13:55
14:05
14:20

10:05
10:20
10:35
10:45
11:10

14:20
14:35
14:50
15:00
15:25

11:15
11:40
11:50
12:05

15:30
15:55
16:05
16:20

12:05
12:20
12:35
12:45
13:10

16:20
16:35
16:50
17:00
17:25

13:15
13:40
13:50
14:05

17:30
17:55
18:05
18:20

14:05
14:20
14:35
14:45
15:10

18:20
18:35
18:50
19:00
19:25

15:15
15:40
15:50
16:05

19:30
19:55
20:05
20:20

16:05
16:20
16:35
16:45
17:10

20:20
20:35
20:50
21:00
21:25

17:15
17:40
17:50
18:05

18:05
18:20
18:35
18:45
19:10

18:15
18:40
18:50
19:05

19:05
19:20
19:35
19:45
20:10

19:15
19:40
19:50
20:05

20:05
20:20
20:35
20:45
21:10

20:15
20:40
20:50
21:05

21:05
21:20
21:35
21:45
22:10

6:45
7:10
7:20
7:35

9:30
9:55

10:05
10:20

7:35
7:50
8:00
8:10
-

10:20
10:35
10:50
11:00
11:25

Línia Mataró - Dosrius - Canyamars

Infermer: Joan Pascual
Visites matí: dilluns, dimarts, 
dijous i divendres
Visites tarda: dimecres

Horari:
Visites matí: dilluns i dimarts
Visites tarda: dijous
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Alcaldia

La xifra més preocupant que 
mes rere mes anem seguint 
és la del nombre d’aturats al 
municipi, amb referència als 
5.200 habitants que tenim. 
L’última xifra és del darrer 
mes tancat, que és de 445 
persones, que representa un 
percentatge d’un 16% de la 
població activa. Amb aques-
ta xifra ens hem d’esmerçar 
perquè les polítiques, mal-
grat que siguin reduïdes de 
l’ajuntament, puguin donar 
feina al màxim de persones.

<...Una de les accions que 
més hem treballat és la 
d’englobar el nostre muni-
cipi dins del Maresme...>
 
Una de les accions que 
més hem treballat és la 
d’englobar el nostre muni-
cipi dins del Maresme, amb 
l’objectiu de cercar feina, ja 
que el 60% de la població 
del Maresme que treballa es 
dedica al sector de serveis, 
quan a Dosrius, només el 
49% de la població activa 
està ocupada en serveis.

<...que es construeixi 
un circuit permanent de 
BTT, que podria ser un 
dels pocs que hi ha a tota 
Catalunya...>

Una altra de les coses que 
volem potenciar és l’entorn 
on estem ubicats. A la nos-
tra zona, en un espai de 40 
Kms. a la rodona, hi ha uns 
4 milions d’habitants i hem 
de cercar activitats de lleure, 

perquè el nostre municipi si-
gui referència, principalment 
durant el cap de setmana, 
per gaudir dels nostres es-
pais. Amb aquest objectiu, 
hem donat un altre caire a 
les zones recreatives de can 
Batlle i de can Massuet del 
Far, on s’hi podrà trobar:  
pistes de pàdel, pistes de 
petanca, pistes de tennis, 
rocòdrom, ...

Aquestes zones recreatives 
de propietat municipal les 
hem fusionat i hem donat 
la possibilitat, mitjançant un 
concurs, de gestionar-les 
conjuntament, amb la con-
dició que es construeixi un 
circuit permanent de BTT, 
que podria ser un dels pocs 
que hi ha a tota Catalunya. 
Podem veure, sobretot, els 
caps de setmana, la quan-
titat de ciclistes que gau-
deixen dels nostres boscos, 
corriols, camins i la nostra 
restauració.

Un altre front que pensem 
que pot ser important per al 
lleure, és tot el que fa referèn-
cia als esports d’aventura. 
Al nostre municipi ja estan 
consolidades les activitats 
del Bosc Vertical i els Rucs 
del Corredor, hi ha un pro-
jecte de paintball, que està 
en procés de tràmit adminis-
tratiu per poder-li concedir 
la llicència d’activitats. Una 
altra activitat que ha presen-
tat sol·licitud per instal·lar-se 
al nostre municipi, és la de 

petites cabanes dalt dels 
arbres, és a dir, uns mòduls 
fabricats en fusta, de petites 
dimensions, per oferir-los a 
persones que valoren pas-
sar una nit o diverses enmig 
de la natura. Cal tenir en 
compte que aquest expe-
dient encara ha de superar 
tots els tràmits que reque-
reix una activitat d’aquestes 
característiques.

<...tot aquest treball, a 
mitjà termini, donarà els 
seus fruits...>

En defi nitiva, estic con-
vençut que tot aquest tre-
ball, a mitjà termini, donarà 
els seus fruits. 

Fent polítiques per superar la conjuntura econòmica
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Ensenyament

Esplanada de la zona esportiva de can Batlle, on s’ha de construir l’institut.

Davant la inquietud de moltes famílies preguntant com evoluciona la construcció defi niti-
va, tant de l’escola Encarnació Fonoll com l’institut del nostre municipi, l’equip de govern 
va decidir fer un resum  dels escrits que com administració local es reben i s’envien al 
Departament d’Ensenyament, així com també de les reunions realitzades amb represen-
tants del departament. 

Aquest resum es va imprimir i es va portar als tres centres d’ensenyament del nostre mu-
nicipi, perquè es posés a les motxilles o agendes dels alumnes. 

Paradoxalment, l’inspector de zona va prohibir que es fes aquest lliurament. Amb la fi na-
litat de tenir la població informada es plasma en aquest full el que es volia lliurar des dels 
centres escolars.

ENSENYAMENT
A DOSRIUS



pà
g.

 5
ju

lio
l d

e 
20

12
   

el
fu

ll 
  n

úm
. 2

9

Ensenyament

Benvolguts/des,
L’equip de govern de l’Ajuntament de Dosrius té molt clar que ha de treballar per a l’educació i l’ensenyament 
al nostre municipi, ja que així ho va fer constar dins del seu document de pacte de govern per a aquest man-
dat 2011-2015.

Tant l’ajuntament com la Generalitat de Catalunya sabem quines són les competències que ens pertoquen. 
Tractant-se d’un tema tan seriós, cal que es deixin plasmades en un document totes les tasques que s’han rea-
litzat i, principalment, les reunions fetes amb els responsables del departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Aquestes reunions no han estat fàcils, però sí que hem anat enviant el resum, perquè quedi constància del punt 
en què ens trobem en cada moment i així poder anar avançant en la direcció correcta.

Se us adjunta un resum de les reunions realitzades, a petició de l’Ajuntament de Dosrius,  i del seu resultat, 
amb la fi nalitat de tenir-ho tot ben documentat.

Esperem que aquesta informació us doni coneixement del punt en què es troba tot el tema de l’ensenyament 
al nostre municipi.

Atentament,
L’EQUIP DE GOVERN  DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS 

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Serveis Territorials
al Maresme – Vallès Oriental
Carrer de Santa Rita, 1
08301 MATARÓ

a/a Sr. Josep Vicent Garcia Caurin
Director dels Serveis territorials al Maresme – Vallès Oriental

Assumpte   CEIP “Encarnació Fonoll”
         IES de Dosrius
         CEIP “El Pi”

Benvolgut Senyor,

A la reunió mantinguda el passat dia 23 de gener a la seu dels serveis territorials d’ensenyament 
al Maresme – Vallès Oriental, es va traslladar la necessitat i conveniència que conjuntament amb 
els vostres responsables tècnics realitzéssim una visita in situ als equipaments escolars del nostre 
municipi.

Finalment, en data 2 de març de 2012, el Sr. Josep Magret Perpinyà, responsable de la secció 
d’obres i manteniment dels Serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental de 
la Generalitat de Catalunya, es va personar al nostre municipi, durant una visita en la que va ser 
acompanyat pel regidor d’urbanisme i l’arquitecta municipal de l’Ajuntament de Dosrius, de la qual 
passem a realitzar una breu explicació dels temes plantejats:

- Futur Institut Can Batlle
- Problemes continuats a l’edifi ci del CEIP Pi
- Problemes existents a la tanca dels mòduls de l’Institut
- Nova escola Can Massuet, CEIP Encarnació Fonoll
- Ampliació dels mòduls actuals del CEIP Encarnació Fonoll.
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Ensenyament

Futur Institut Can Batlle

En relació a aquest punt els responsables municipals, com ja es va comunicar a la reunió del dia 23 de 
gener, varen procedir a expressar que l’Ajuntament ja ha efectuat tota l’aportació de terres a l’àmbit tal 
i com requeria l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua, qüestió que va poder constatar el propi Sr. 
Magret.

Per tant, davant la manca d’informació en relació a l’estat de redacció del projecte, i posterior 
execució que estem tenint dels Serveis Territorials d’Ensenyament del Maresme – Vallès Oriental, 
sol·licitem amb caràcter urgent que se’ns faciliti una planifi cació i “timing”, pel que fa tant a 
la redacció del projecte, com a l’execució de l’obra, per tal de poder organitzar els recursos 
municipals d’acord amb les necessitats de condicionament del solar.

Heu de tenir en compte que la resta d’equipaments emplaçats o projectats (Mòduls CEIP Encar-
nació Fonoll, Biblioteca, Camp de futbol...) estan condicionats al “timing” per l’execució de l’obra 
de l’Institut.

Problemes continuats a l’edifi ci del CEIP Pi

Tal i com es va comunicar a la reunió mantinguda el passat mes de gener a les dependències dels 
serveis Territorials d’Ensenyament al Maresme – Vallès Oriental, l’edifi ci del CEIP El Pi presenta 
continuats problemes que fan sospitar una possible mala execució del centre.

En la visita el Sr. Magret ens va comunicar que encara estan recopilant tota la documentació refe-
rent a aquest centre per determinar si els defectes constructius són deguts a una mala execució 
o no. 

A data d’avui, encara restem a l’espera que ens facin arribar aquesta informació, o que 
es prenguin mesures al respecte per tal de donar resposta als inconvenients que es van 
repetint al llarg del temps.

Problemes existents a la tanca dels mòduls de l’institut

Per part dels responsables municipals es va insistir a recomanar que es procedeixi a col·locar 1 
bloc més a la cantonada sud-est del pati, per evitar l’entrada de l’aigua i solucionar la problemàtica 
originada per la inexistència de peça de coronament i la reduïda diferència de nivell entre el pati i el 
carrer existent (fet que provoca l’entrada de l’aigua). 

Com es va informar in situ, l’Ajuntament es compromet a netejar la riera i a condicionar el camí 
d’accés a la riera per intentar evitar que l’aigua arribi al pati. 

El Sr. Magret va manifestar que no farien aquesta actuació, sinó que reposarien les peces de coro-
nament que estan trencades, i que en tot cas l’ajuntament podria col·locar una reixa interceptora o 
executar un muret per l’exterior del recinte existent, essent les despeses a càrrec de l’Ajuntament.

Us sol·licitem pronunciament per escrit al respecte.
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Ensenyament

Nova escola Can Massuet, CEIP Encarnació Fonoll

Segons l’estudi de projecció demogràfi ca, sol·licitat a la reunió del passat 23 de gener de 2012, 
i facilitat a l’Ajuntament mitjançant correu electrònic de data 02 de març, els Serveis Territorials 
d’Ensenyament del Maresme-Vallès Oriental preveuen una disminució de les línies d’escolarització. 

A partir d’aquestes dades el departament considerava dubtosa la necessitat de construir una nova 
escola al nucli de Can Massuet del Far.

Des de l’Ajuntament es defensa que s’haurien de tenir en compte, també, altres factors importants, 
com el de la mobilitat (amb la conseqüent reducció del risc per desplaçament amb vehicle), com 
les sinèrgies que pot generar la implantació d’un equipament escolar al nucli de Can Massuet del 
Far (dinamització comercial, eix de barri, etc...).

Així doncs, caldria avançar amb concreció en el debat que es planteja, atès que s’està tramitant 
un expedient per a l’acceptació per part de la Generalitat de la cessió dels terrenys per a construir 
l’Escola a Can Massuet del Far, per la qual cosa us sol·licitem pronunciament per escrit al respecte.

Ampliació dels mòduls actuals del CEIP Encarnació Fonoll

De les dues propostes presentades a l’ajuntament la que es considera més adequada és la que 
situa el mòdul dins del recinte actual, atès que l’altra proposta podria ocasionar problemes per la 
futura construcció de la biblioteca. 

El problema d’aquesta és que el pati es veuria considerablement reduït, amb el que l’Ajuntament 
considera que aquest s’hauria d’ampliar.

El Sr. Magret va manifestar que si l’ajuntament procedia a realitzar el rebaix del terreny, el departa-
ment d’Ensenyament executaria la tanca. 

L’Ajuntament accepta aquesta proposta, amb el que us sol·licitem que comuniqueu als serveis 
tècnics municipals el detall exacte de com ha de ser aquest rebaix.

Reparacions als mòduls actuals del CEIP Encarnació Fonoll

De l’Escola Encarnació Fonoll han caigut unes quantes peces del coronament de la tanca que es 
va fer nova l’any passat, amb la qual cosa s’hauria d’arranjar al més aviat possible, ja que aquesta 
qüestió provocarà la progressiva degradació del mur.

Atès que els temes plantejats són de màxima importància per al nostre municipi, ens agradaria  
poder disposar de la informació sol·licitada amb la màxima rapidesa i concreció, atès que des de 
la primera reunió mantinguda ja ha transcorregut més d’un mes i mig.

Restant a la vostra atenció, us saludem atentament,
AJUNTAMENT DE DOSRIUS
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Ensenyament

L’AJUNTAMENT I ENSENYAMENT

Recentment s’han produït una sèrie d’esdeveniments que 
reclamen la precisió d’algunes qüestions, si més no la neces-
sitat d’aclarir aspectes que sovint queden com a veritat i que 
no són res més que producte de la ignorància d’uns, els més, 
i de mala fe per part d’altres, els menys. Convé, per tant, que 
parlem i precisem determinades qüestions, a fi  i efecte que 
quan ens en parlin sapiguem exactament quina és la realitat 
i què hi ha de demagògia o de mala fe en la persona, o en el 
grup,  que ens està analitzant o jutjant determinades actituds.
Quan parlem d’Educació, ara actualment d’Ensenyament, la 
primera cosa que cal saber és que és una competència de 
la Generalitat. L’Ajuntament, i la Regidoria, no tenen cap ti-
pus d’ascendència sobre l’escola, els mestres, els programes 
d’actuació respectius o els pressupostos i les dotacions que 
la Generalitat concedeix per al funcionament lectiu dels cen-
tres docents. L’Ajuntament, repeteixo, no intervé en res. Bé, 
sí, com a membre dels Consells Escolars de cada centre, té 
en la persona del regidor un vot. Per tant, la responsabilitat 
corresponent , si així vol entendre’s, entre les (catorze!) per-
sones que formen el Consell. A l’Ajuntament li correspon de 
cada centre el manteniment de l’edifi ci i,com que és un edi-
fi ci municipal pot diposar-ne fora de l’horari escolar. Per tant, 
l’Ajuntament té una despesa notable en els edifi cis escolars 
(10.000€), manteniment calefacció-aire condicionat (9.000€) 
o en el manteniment de l’ascensor de l’Escola del Pi (2.000€) 
o de l’enllumenat (23.000€) o del gas (14.000€) o de la neteja 
de les escoles (97.500€). Aquestes serien aquelles despeses 
que ens corresponen per albergar al nostre municipi dues es-
coles de primària i una escola Bressol. L’Institut és a part ja 
que la Generalitat corre amb les despeses  totals que genera. 
Així mateix, l’escola Bressol que és de titularitat municipal (és 
de l’Ajuntament) té unes despeses per a la seva  gestió que 
arriben fi ns als 365.399,84 €. L’Ajuntament s’està fent càrrec 
de 118.366,24 euros, sempre i quan la Generalitat aporti els 
diners als quals es va comprometre l’any passat. Si és menys, 
l’ajuntament s’haurà de fer càrrec de la diferència. Alhora cal-
dria incloure-hi la despesa de dos conserges, de moment, 
que treballen a les dues escoles de primària. Per tant, és 
evident que el municipi per albergar l’oferta d’Ensenyament 
té unes despeses notables. Els veïns tenim unes despeses 
notables, no ho oblidem. Som tots els que paguem, som tots 
l’ajuntament. Però, com és lògic, hi ha grups i persones que 
afi rmen que aquestes ens vénen obligades i que no és cap 
mèrit que podem atorgar-nos. Sí, és cert, com també ho és 
que la quantia de la despesa és una decisió política i que 
aquesta sí que ens la podem atribuir. Dedicar els diners que 
dediquem a l’Ensenyament al nostre municipi és certament 
una decisió política, de la qual és evident que en som respon-
sables, convençuts com n’estem de la seva importància en 
l’estat de benestar que ens hem atorgat. Els aires que bufen 
però,també cal dir-ho no són gaire falaguers i potser caldrà, 
malgrat ens dolgui, retallar alguna despesa. Però, ara, avui, 
no és el cas i no s’ha plantejat.

Així mateix, hi ha d’altres consideracions i aportacions que 
són estrictament producte de la decisió política i mostren la 

implicació de l’Ajuntament  en l’ensenyament al nostre muni-
cipi. En primer lloc, la col.laboració en el pagament del trans-
port escolar (50.700€), transport no obligatori que no rep 
cap tipus d’ajuda per part de la Generalitat i que obliga als 
municipis com el nostre a fer unes despeses que no li corres-
pondrien. Cadascuna de les famílies que utilitza el transport 
escolar rep la col.laboració de l’Ajuntament. Tampoc és obli-
gada l’oferta de Cursos per a adults (31.000€), que s’oferten 
anualment per a aquelles persones que volen treure’s una titu-
lació o volen consolidar l’aprenentatge d’una llengua o volen 
passar unes hores de distracció. La participació, amb el vis-
tiplau, dels centres escolars en el programa”Anem al teatre” 
que ha portat la majoria dels nostres infants a gaudir de dife-
rents representacions teatrals al llarg dels anys. 2000€ és el 
que hi destinem, també una altra decisió política i d’implicació 
en l’Ensenyament. També, hem endegat, amb la col.labo-
ració inestimable de les direccions escolars, de les Ampes 
respectives dels centres i d’alguns joves del nostre municipi 
un document de treball sobre la situació educativa a Dos-
rius, dins del programa, tutelat per la Diputació de Barcelona, 
“Acompanyament i millora de l’èxit escolar”. La diagnosi re-
sultant ens arribarà properament i podrem traçar les línies i els 
passos que, a partir de la situació actual, ens calen per assolir 
l’efi ciència en aquest difícil camp de l’ensenyament. Podríem 
afegir-hi que  la presència de la brigada municipal als centres 
escolars, arranjant i solventant desperfectes i problemes és 
constant, que la visita  dels tècnics és recurrent, que la relació 
amb la Delegació sovinteja,…

Per tant quan ens parlin de la implicació de l’ajuntament i de 
l’equip de govern en l’ensenyament al nostre municpi, quan 
ens vulguin vendre la moto que l’ajuntament no fa res i no 
mou un dit, convindria que atenguésssim aquestes consi-
deracions i que no ens deixéssim aixecar la camisa. Podem 
parlar i podem pensar i opinar allò que vulguem, però sempre 
des del coneixement i del respecte a la veritat.

Josep M.Sagristà 
Regidor d’Ensenyament  

*Les quantitats que s’esmenten corresponen a les que apa-
reixen en el Pressupost Municipal, Exercici de 2012.   
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L’EQUIP DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, 
AMB EL SEU REGIDOR AL CAPDAVANT

EL TERRENY PER A LA CONSTRUCCIÓ DE 
L’INSTITUT JA ESTÀ PREPARAT
L’Ajuntament ja ha fet els deures perquè la Generalitat de 
Catalunya pugui construir l’institut defi nitiu a la zona de can 
Batlle.

Ara, les classes es donen en mòduls prefabricats, al costat 
del pavelló, però la instal·lació d’aquests mòduls és provisio-
nal i la Generalitat de Catalunya s’ha compromès a construir 
l’obra defi nitiva, quan puguin habilitar la corresponent partida 
pressupostària.

De fet, ja han encarregat el projecte constructiu, però, malgrat 
que des de l’ajuntament s’ha fet tot el possible perquè aques-
ta construcció entrés dins el pressupost de la Generalitat de 
l’any 2012, no ha estat possible.

<...l’ajuntament ha fet la feina que li perto-
cava...>

Tot i això, l’ajuntament ha fet la feina que li pertocava i ha 
reomplert amb terres l’espai on s’ha de construir aquest equi-
pament.

Aquesta tasca d’aixecar el nivell del terreny, ha estat impo-
sada per  l’Agència Catalana de l’Aigua, per evitar possibles 
inundacions, en cas de pluges abundants.

El terreny reomplert a la cota que l’Agència Catalana de l’Aigua ens ha marcat.
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El nostre municipi té dos centres de primària, és a dir, esco-
les per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Una és l’escola del Pi 
i, l’altre, és l’escola Encarnació Fonoll, que està en mòduls 
prefabricats.
 
<...l’escola Encarnació Fonoll ha d’anar destina-
da a can Massuet del Far...>

Després de grans debats, de conformitat amb el que es va 
acordar en Ple, l’escola Encarnació Fonoll ha d’anar desti-
nada a can Massuet del Far. L’espai on s’ha de construir és 

el que es troba davant de la masia de can Pruna, al carrer 
Av. Dosrius.

Tots els tràmits han anat evolucionant. L’ajuntament ha fet la 
feina que li pertoca, però ara la Generalitat, sigui per culpa 
de la conjuntura econòmica o pel que sigui, està endarrerint  
la seva construcció, fi ns i tot, ens han comentat verbalment, 
que la natalitat s’ha reduït i que si es continua amb aques-
ta tendència, potser, amb una escola de primària n’hi hauria 
prou, tot i que no ens ho han notifi cat per escrit.

<...L’ajuntament ha fet la feina que li pertoca...>

Des de l’ajuntament es fa la feina diligentment perquè l’escola 
Encarnació Fonoll s’intal·li a can Massuet del Far.

LES NOSTRES ESCOLES 
DE PRIMÀRIA

AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA ENCARNACIÓ FONOLL

Fins a la construcció defi nitiva de l’escola Encarnació Fonoll a 
can Massuet del Far, cal anar habilitant l’espai on està situada 
actualment, perquè l’escola va creixent.

La Generalitat de Catalunya, dins de les seves previsions, 
construirà un mòdul prefabricat per anar cobrint les necessitats 

dels cursos que van pujant en aquesta escola de primària.

Paral·lelament, l’ajuntament està negociant amb el departa-
ment, l’ampliació del pati, ja que aquest mòdul s’ubica en 
zona de lleure.

Ampliació de l’escola Encarnació Fonoll.
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ACORD TOTAL ENTRE EL BISBAT DE BARCELONA I 
L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS, PER A LA PERMUTA DEL 
SINDICAT I EL CENTRE PARROQUIAL PER LA CASA DE 
CAN TORRES

Can Torres és un habitatge que és propietat de l’ajuntament, 
que la seva entrada dóna al carrer Lluís Moret i que per la 
banda de dalt dóna a la Plaça de l’Església.

<...Aquest Centre Parroquial havia estat un 
lloc de lleure i cultura de la nostra població...>

Des de fa molts anys la voluntat de l’ajuntament ha estat la 
de reconstruir aquest espai, però no se li ha trobat una utilitat 
positiva, ja que es tracta d’una propietat molt vertical. Molts 
anys enrere s’havia fet un avantprojecte perquè fos un consul-
tori metge, però la proposta no va arribar al seu fi .

L’Ajuntament de Dosrius havia intentat fer permutes amb el 
sector privat, però no va ser possible lligar cap acord.

Per altra banda, el Bisbat de Barcelona té com a propietat el Cen-
tre Parroquial i l’antic Sindicat de Dosrius. Aquest Centre Parro-
quial havia estat un lloc de lleure i cultura de la nostra població i 
actualment es troba en una situació que necessita una reforma. 
Aquesta propietat està situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer.

El Bisbat i l’ajuntament han arribat a un acord total per fer una 
permuta amb aquestes dues propietats. L’ajuntament cedeix 
en propietat al Bisbat la casa de can Torres i a canvi el Bisbat 
cedeix el Centre Parroquial i el Sindicat, que passarien a ser 
propietat de l’ajuntament. 

<...El Bisbat i l’ajuntament han arribat a un acord 
total...>

Aquesta actuació està en procés administratiu molt avançat, 
per la qual cosa esperem que al més aviat possible pugui ser 
un objectiu totalment assolit.

El Centre Parroquial i el Sindicat de Dosrius.

COBRIMENT DE L’ÚLTIM TRAM DEL TORRENT DE 
LES COSTES D’EN VERGÉS
A tota la peça de terreny que l’Ajuntament de Dosrius va 
adquirir anys enrere, que és la de la zona esportiva de can 
Batlle i els terrenys que conreava en Pitu del Rei, a tocar de 
l’Escorxador municipal, en total uns 40.762 m2, l’ajuntament 
hi va fent actuacions,  amb la fi nalitat de reordenar l’indret que 
ha de servir per a equipaments de tota mena.

<...15.000 euros, que han estat pagats íntegra-
ment per la Diputació de Barcelona...>

Amb aquest objectiu es va redactar un petit projecte per al 
cobriment de la part fi nal del Torrent de les Costes d’en Ver-
gés, amb caixons prefabricats, que ha de servir per a la ca-
nalització de l’aigua que baixa per aquest torrent i, al mateix 
temps, per a la connexió d’entrades i sortides dels vehicles 
en aquest espai.

El cost d’aquesta actuació ha pujat uns 15.000 euros, que 
han estat pagats íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Els caixons prefabricats instal·lats al fi nal del torrent.

OBJECTIU ASSOLIT
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REDACCIÓ DEL PROJECTE DE LA REHABILITA-
CIÓ I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE LA TORRE DE 
LES AIGÜES

EL CENT PER CENT DE LES AIGÜES RESIDUALS DE CAN 
MASSUET DEL FAR JA ES DEPUREN I ES TORNEN A 
L’AQÜÍFER PER A LA SEVA REGENERACIÓ

Un dels compromisos i objectius de l’equip de govern és la reha-
bilitació de la Torre de les Aigües, que ha estat cedida per la So-
cietat General d’Aigües de Barcelona a l’Ajuntament de Dosrius.

<...Es tracta d’un edifi ci molt emblemàtic...>

L’ajuntament ha aconseguit subvencions, tant per a la redacció 
del projecte com per a la construcció o rehabilitació de la casa.

Es tracta d’un edifi ci molt emblemàtic, molt estimat per a qui l’ha 
conegut i pel paper que va tenir durant el passat, formant part de 
la història del nostre present. 

Quant al pati de plàtans, aquests tenen un valor molt apreciat per 
tot el veïnat, i ens agradaria que aquest sentiment s’encomanés 
a tota la població.

Ja s’ha encarregat la redacció d’aquest projecte, que puja un 

total de 13.629 euros.

Segons el que especifi ca el projecte encarregat, la rehabilitació 
d’aquest espai pot pujar uns 351.000 euros més IVA.

Ja fa molts mesos que funciona la depuradora que transforma 
les aigües residuals de can Massuet del Far en aptes per abocar 
a l’aqüífer, sense cap mena de contaminació.

<...depuradora que transforma les aigües re-
siduals de can Massuet del Far en aptes per 
abocar a l’aqüífer, sense cap mena de conta-
minació...>

Cal tenir en compte que ha estat molt complex i d’un cost econò-
mic molt elevat reconduir els diferents vessants que té aquest 
nucli de població d’uns 40 Kms. de carrers i 1.500 parcel·les, de 
les quals unes 1.200 ja tenen la seva construcció, i poder tan-
car tot el cercle, perquè totes les aigües residuals puguin acabar 
amb la seva depuració. 

A la dècada dels anys vuitanta del segle passat, ja s’hi havia 
començat a treballar i s’hi havien fet algunes actuacions que no 
van reeixir. La voluntat de l’ajuntament ha estar la d’anar treba-
llant per poder assolir-ho, cosa que s’ha aconseguit gràcies a 
l’esforç i a l’aportació econòmica de totes les administracions 
competents: l’ajuntament, el Consell Comarcal, la Generalitat de 
Catalunya i el Govern Central de Madrid.

<...L’esforç ha valgut la pena...>

Hi ha dues zones importants de bombament que eleven mit-
jançant bombes elèctriques l’aigua per canviar-la de vessant, 
una és la zona de la banda de can Bordoi i l’altra és la zona de 
la banda de les Vinyes d’en Pruna. Aquest últim bombament es 
troba al fi nal del carrer Arenys.
L’esforç ha valgut la pena, és una satisfacció veure  l’aigua que 
surt transparent, gràcies a la depuració d’una de les instal·lacions 
més modernes que en aquests moments existeix.

Els plàtans de la Torre de les Aigües.

L’aigua bruta entrant a la depurada i l’aigua neta i depurada que  aboca al to-
rrent, per tornar al  seu cicle natural de regeneració dels aqüífers.

OBJECTIU ASSOLIT
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NETEJA DE TERRENYS NO EDIFICATS

És sobradament conegut que el municipi de Dosrius té unes 
característiques especials, té tres nuclis de població, amb 
una dispersió considerable, amb un percentatge del 75% de 
cases de les que s’anomenen a quatre vents, com a conse-
qüència dels models dels anys seixanta, que tenen  avantat-
ges, però també molts inconvenients per poder donar serveis.

<...El resultat d’aquesta feina ha estat molt 
positiu...>

Un d’aquests inconvenients són els terrenys que estan sense 
edifi car, ja que si no es té cura de tenir la propietat en unes 
condicions acceptables de neteja, la vegetació s’apodera de 
l’espai, amb els inconvenients que genera al veïnat.
 
L’àrea d’Urbanisme ha engegat una campanya de neteja 
d’aquests terrenys, especialment dels no edifi cats.

Aquesta campanya ha anat des de l’avís, les notes informati-
ves, moltes trucades telefòniques, s’ha deixat un temps pru-
dencial per fer la neteja, quan hi havia voluntat per part de 
la propietat de fer-la i, fi nalment, a un percentatge petit de 
propietats se’ls ha acabat obrint un expedient.
 

El resultat d’aquesta feina ha estat molt positiu. Per aquest 
motiu, amb aquest escrit volem fer un agraïment molt espe-
cial a tots els propietaris que han entès la necessitat de nete-
jar aquests espais, ja que amb el seu esforç ens ajuden a tenir 
uns nuclis de població ordenats, més nets, amb menys ris-
cos, menys brutícia i on tothom s’hi senti molt més còmode. 

Estrat arbori, Com ha de quedar?

Estrat arbustiu, Com ha de quedar?

ELS TERRENYS DE DINS DELS NUCLIS URBANS I DE LES URBANITZACIONS, TANT EDIFICATS COM NO EDIFI-
CATS, HAURIEN DE MANTENIR LA VEGETACIÓ EN LES SEGÜENTS CONDICIONS:

Espai netejat
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INSTAL·LACIÓ DE TRES PISTES DE PÀ-
DEL A LA ZONA ESPORTIVA DE CAN 
MASSUET DEL FAR
L’espai de la zona esportiva de can Massuet del Far dóna molt 
de joc, per aquest motiu s’hi han d’anar fent instal·lacions 
que les puguin utilitzar el màxim de persones possibles du-
rant tot l’any.

Un dels objectius o línies de treball de l’equip de govern és la 
construcció de tres pistes de pàdel en aquesta zona espor-
tiva, com a resposta a la demanda de la població, per això 
estem convençuts que dinamitzarà d’una 
manera molt potent aquesta zona social.

<...estem convençuts que dina-
mitzarà d’una manera molt po-
tent aquesta zona social...>

Amb la construcció de les pistes de pàdel 
també es fa una remodelació dels vestuaris 
i de tot l’entorn.

El pàdel és un esport popular, gaudir-lo té un 
cost assequible i, per altra banda, és un esport 
de molts moviments musculars, que compor-
ta uns benefi cis importants per al cos humà.

<...Si no fem aquesta obra en el 
decurs d’aquest any, es pot per-
dre la subvenció...>

Aquest equipament es valora pel poc cost del 
seu manteniment.

Tota aquesta reforma de vestidors, l’habilitació de l’entorn i 
les tres pistes de pàdel puja un total de 211.338,19 euros, 
essent el cost de les pistes de pàdel d’uns 71.000 euros. 
Si no fem aquesta obra en el decurs d’aquest any, es pot 
perdre la subvenció, que és de 120.462,77 euros per part de 
la Generalitat de Catalunya i 90.875,42 euros per part de la 
Diputació de Barcelona.

Preferentment es trauran les estepes, la gatosa i el romaní, i 
es deixarà el marfull, el llentiscle, l’aladern....

En cas de terrenys amb més del 40% de pendent, per evitar 
l’erosió, es pot deixar major densitat d’arbres i arbustos.

EL QUE ESTABLEIX LA NORMATIVA:

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de preven-
ció dels incendis forestals:

Annex 2. Aclarides en les parcel·les interior. Amb l’objecte 
d’evitar un incendi de capçades que es propagui per l’interior 
de la urbanització, els arbres adults (de més de 15 cm de dià-
metre) la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les 
hauran de ser tallats. 
Les aclarides s’efectuaran de manera que la cobertura vegetal 
màxima admesa de coníferes i espècies mediterrànies del total 
de matollar, bosc de rebrot i arbrat serà del 35 % de la superfí-
cie de la parcel·la, evitant la continuïtat vertical entre l’arbrat i el 
matollar i amb una separació mínima de 3 metres entre peus.

Ordenança municipal de policia urbana reguladora de 
la neteja i del tancat de terrenys i solars (aprovada l’any 
2000).

Article 7è. Punt 2. Els propietaris de solars i d’espais lliures 
de parcel·les edifi cades poblats d’arbres, hauran de mantenir 
el terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa 
arbòria aclarida i les branques baixes esporgades i net de 
vegetació seca o morta, així com de restes vegetals i de qual-
sevol mena de material que pugui propagar el foc.

Normes subsidiàries de planejament del municipi (apro-
vades l’any 2005).

Article 16 bis. Punt 2. S’estableix l’obligatorietat de tancament 
de les parcel·les existents en sòl urbà amb urbanització exis-
tent. A tal efecte es concedeix un termini de 2 anys a partir de 
l’aprovació defi nitiva de les NSPMD, per tal que els propietaris 
executin les obres. Transcorregut aquest temps l’Ajuntament 
podrà dictar les oportunes ordres d’execució.

Imatge virtual de com quedarà l’espai remodelat.
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REFORMA EQUIPAMENTS ZONA RE-
CREATIVA DE CAN BATLLE: VESTIDORS, 
BAR I PISCINA
Des del setembre de 2011, les instal·lacions esportives de 

can Batlle, concretament el camp de futbol i els seus vesti-

dors, s’han convertit en un espai molt utilitzat, amb la creació 

del CF Dosrius, que ha absorbit moltes persones, especial-

ment joves, dels equips de futbol sala.

Fa molt de goig veure, especialment els caps de setmana 

que és quan hi ha partits, la quantitat de persones que fan 

servir aquestes instal·lacions. Per aquest motiu, l’ajuntament 

ha decidit destinar recursos per a la redacció de projectes per 

millorar les instal·lacions.

Ja s’està realitzant la reforma dels vestidors del bar i de la 

piscina de can Batlle, amb la fi nalitat que aquest estiu i a l’inici 

de la temporada de futbol 2012-2013 puguin estar en unes 

condicions òptimes per a la seva utilització.

El cost d’aquesta reforma puja un total de 150.926,43 euros 

i està subvencionat per un import de 86.002,30 euros per la 

Generalitat de Catalunya i en 64.924,13 euros per la Diputa-

ció de Barcelona. 

TANCAMENT DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN BATLLE
Atenent la gran utilització que en aquests moments té el 
camp de futbol de can Batlle, l’Ajuntament de Dosrius s’ha 
posat com objectiu poder-lo transformar en un camp amb 
gespa artifi cial, amb tot el que això comporta.

<...poder-lo transformar en un camp amb ges-
pa artifi cial...>

Aquesta obra tindrà diverses fases. En aquests moments 

hem pogut fer el seu tancament, indispensable per a més 
tard poder col·locar la gespa artifi cial.

El tancament del camp de futbol de can Batlle puja un total 
de 99.075,62 euros, segons el projecte redactat pels serveis 
tècnics de l’Ajuntament de Dosrius i està subvencionat per 
un import de 56.473,10 euros per part de la Generalitat de 
Catalunya i 42.602,52 euros de la Diputació de Barcelona. 

Imatge del projecte.



pà
g.

 1
6

ju
lio

l d
e 

20
12

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 2
9

Projectes
en marxa

PASSERA PER A VIANANTS A LA RIERA DE 
CANYAMARS AL SEU PAS PEL CARRER 
ESTEVE ALBERT DE DOSRIUS

Aquest és un projecte que s’ha anat transformant, d’acord amb 
les exigències d’altres administracions.

<...un projecte amb unes plataformes lleuge-
rament elevades...>

Consisteix en adequar el carrer Esteve Albert, a l’alçada del lloc 
on  es travessa la riera de Canyamars.

L’Administració en competència de rieres ens ha anat autoritzant, 
de paraula, una actuació, però, més tard, per qüestions tècni-
ques i de jurisprudència sortides recentment ens ha hagut de fer 
entendre que seria impossible poder executar l’obra que inicial-
ment s’havia vist amb bons ulls.

Vàrem començar redactant un projecte amb caixons prefabri-
cats, però arran de l’evolució d’aquest tipus d’obres en altres 
municipis i la problemàtica que generaven els serveis afectats, 
l’ACA ens va recomanar que retiréssim el projecte i féssim una 
passera per a vianants.

Un cop redactat el projecte de la passera de vianants, els actuals 
responsables de l’ACA han informat desfavorablement el projec-
te, ja que el càlcul de 500 anys de retorn per possibles aiguats, fa 
que no sigui viable aquesta nova infraestructura.

Els responsable de l’Agència Catalana de l’Aigua, en reunions de 
treball amb els equips tècnics i polítics de l’ajuntament, ens han 
aconsellat que anem per la línia de redactar un projecte amb unes 
plataformes lleugerament elevades i posades al llit de la mateixa 
riera, de manera que es pugui travessar sense cap problema, 
quan baixi poc cabal d’aigua. Quan la rierada sigui quantiosa, 
no hi haurà cap perill ni entrebanc perquè l’aigua passi per sobre 
d’aquestes plataformes.

Per a aquesta obra hi ha una subvenció de la Generalitat de Ca-
talunya, per import de 92.076,29 euros i de la Diputació de Bar-
celona per un import d’ 11.404,98.

Imatge virtual de com quedarà l’espai remodelat.
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PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ 
ARQUITECTÒNICA (PEPA)

MAPA URBANÍSTIC DE DOSRIUS

Fa anys que des de l’ajuntament s’està treballant en la redac-
ció d’un Pla Especial de Protecció arquitectònica, consistent 
en la protecció d’elements històrics, arquitectònics, ambien-
tals i naturals de Dosrius.
 
<...es tracta d’una feina meticulosa i de gran 
valor en aquests moments per al nostre mu-
nicipi...>

L’Arxiu Municipal i gabinets experts en aquesta matèria, amb 
el suport de la Diputació de Barcelona, han fet una gran tasca 
per fer un inventari de tot els elements susceptibles de ser 

protegits, es tracta d’una feina meticulosa i de gran valor en 
aquests moments per al nostre municipi.

Ara s’està treballant per fer un informe econòmic del que això 
pot signifi car, principalment per a l’administració local, ja que 
aquest inventari contempla propietats privades i cal ser molt 
curosos a l’hora de protegir espais que no són municipals.

Al mateix temps, caldrà preveure la necessitat de modifi car 
ordenances, amb la fi nalitat que aquests béns catalogats 
no tributin amb les mateixes condicions i drets que tenen 
actualment.

Un dels objectius de l’àrea de Noves Tecnologies de 
l’Ajuntament de Dosrius és el de donar la màxima informació 
mitjançant la pàgina web. L’any passat es van cercar ajuts a la 
Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona perquè 
aquest objectiu es pogués anar complint. De la Generalitat de 
Catalunya es van aconseguir 8.000,00 euros i de la Diputació 
de Barcelona se’n van aconseguir 4.602,00.

Gràcies a aquests recursos, l’ajuntament ha pogut contrac-
tar el desenvolupament del Mapa Urbanístic de Dosrius, 
un GEOPORTAL web per a la difusió d’informació de serveis 
públics als ciutadans mitjançant l’ús de tecnologies de la in-
formació. L’objectiu principal és donar accés als tècnics mu-
nicipals i als veïns i veïnes a la informació relativa al territori 
(el planejament urbanístic, el carrerer municipal, el cadastre, 
visualització de l’indret...).

Dins de les funcions més destacades, el Mapa Urbanístic de 
Dosrius permet:

- Cercar per una adreça de carrer i número, per nom de masia 
o disseminat o per referència cadastral d’una parcel·la.
- Consultar la superfície, la qualifi cació urbanística d’una 
parcel·la i extreure un informe i la normativa urbanística as-
sociada.
- Imprimir una situació gràfi ca, un informe urbanístic,... 
- Enllaçar amb  Google earth, google maps i streetview.

En defi nitiva, el Geoportal és un visor web d’accés lliure que 
proporciona als veïns i veïnes la informació geogràfi ca que 
l’ajuntament posa a l’abast. Està disponible a través de la web 
municipal. És una eina d’ajuda a la gestió municipal i suposa 
una gran millora en el temps i qualitat del servei d’atenció que 
es dóna des de les ofi cines de l’ajuntament.

En aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Dosrius és un dels 
primers de les seves característiques que desenvolupa un 

Geoportal web propi, per posar a l’abast de l’usuari la infor-
mació relativa al territori mitjançant l’ús de les tecnologies 
d’informació i comunicació. 

L’accés al Mapa Urbanístic de Dosrius està disponible a 
l’adreça web, que per accedir-hi  és: http://urbanet-dosrius.
absis.es/Absatlas/absmapaciudad/. També s’hi pot acce-
dir a través de la pàgina principal de la web de l’ajuntament, 
en el banner “Mapa Urbanístic”.

Amb la fi nalitat d’explicar el seu funcionament per treure’n el 
màxim profi t, l’Ajuntament de Dosrius va organitzar una ses-
sió explicativa, que va tenir lloc el dimarts dia 12 de juny de 
2012, a les 7 de la tarda, a la Sala de Plens de l’ajuntament.

Noves
tecnologies
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Noves
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UN BON DEBAT SOBRE LES NOVES 
INVERSIONS AL NOSTRE MUNICIPI
Una de les grans riqueses que tenim al 

municipi de Dosrius és la gran quantitat 

d’esports que es poden practicar als 

nostres nuclis de població.

Hi ha un gran debat sobre si hauríem 

de construir un únic pavelló per als tres 

nuclis de població i no tenir els tres pa-

vellons actuals:  un a Dosrius, un altre a 

Canyamars i l’altre a can Massuet del Far.

L’experiència ens diu que si només tenim 

una pista, per molt maca que sigui, no-

més pot haver-hi una activitat per hora. 

Tal com ho tenim actualment, a la mateixa 

hora poden haver-hi tres activitats, una a 

cada nucli de població, i això és riquesa, 

ja que des de l’equip de govern entenem 

que la formació d’una persona es forja a 

la família i a l’escola, però l’esport també 

hi juga un paper important. 

Hi ha municipis veïns que varen con-

centrar tots els esforços en fer un sol 

pavelló, però s’han trobat que clubs o 

seccions de clubs no poden practicar 

al seu poble l’esport escollit, per manca 

d’espai i d’horaris.

 

Ara l’equip de govern vol remodelar els 

vestidors que donen servei a la pista 

de can Massuet del Far i el seu entorn 

i, alhora, construir tres pistes de pàdel. 

Aquest projecte puja uns 211.338,19 

euros. El cost de les pistes de pàdel 

és de 71.000 euros, amb subvencions 

d’administracions supramunicipals ja fi -

nalistes i amb poc temps per poder fer 

l’obra, amb el perill de perdre la subven-

ció si no es fa dins dels terminis estipulats.

Aquest projecte ha generat gran debat 

i, fi ns i tot, durant el ple municipal es va 

discutir una moció presentada per un 

grup polític, la qual venia acompanyada 

de signatures que donaven alternati-

ves, canviant aquests 71.000 euros per 

altres projectes que es consideraven 

més adients. Un d’ells era el d’instal·lar 

gespa al camp de futbol de can Batlle, 

l’altre el d’arranjar un espai municipal 

per fer-hi una sala polivalent.

Pel que fa a la instal·lació de gespa al 

camp de futbol de can Batlle, aquest 

és un projecte que tenim encaminat, 

però per instal·lar aquesta catifa verda 

és condició indispensable  fer un tanca-

ment a tot el perímetre. Aquest projecte 

ja està aprovat defi nitivament i ja es té el 

fi nançament per poder-lo executar.

Pel que fa a l’arranjament o construcció 

d’una sala polivalent, hi ha dos projec-

tes que poden donar solució a aques-

ta petició, un és el conveni per fer una 

permuta del Centre Parroquial per can 

Torres i l’altre és la sala polivalent que es 

té projectada construir amb la biblioteca 

municipal, projectes que estan molt en 

la ment de l’equip de govern i que farem 

el possible per tirar-los endavant, sem-

pre tenint en compte la situació econò-

mica actual.

L’equip de govern vol fer un agraïment 

molt sincer a totes les aportacions do-

nant suport a mocions del ple, ja sigui 

en forma de signatures, ja sigui amb 

aportacions verbals en qualsevol mo-

ment que s’escaigui. 

Sigui quina sigui la via que s’utilitzi és 

molt positiva a l’hora de prendre deci-

sions envers l’interès de la col·lectivitat.

Imatge de la sala polivalent que es contempla al projecte de la biblioteca.
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Hisenda

FACTURES DE L’AJUNTAMENT DE DOSRIUS PER PAGAR

LA HISENDA MUNICIPAL EN SITUACIÓ SUPORTABLE

<...L’Ajuntament de Dosrius no va creure con-
venient fer la revisió cadastral que li pertocava 
durant l’any 2005, ja que representava un aug-
ment d’impostos important...>

L’Ajuntament de Dosrius té uns deutes reconeguts, al seu fa-
vor, pendents de cobrament per un valor d’ 1.900.000 euros.

Per altra banda, tenia factures pendents de pagar a 31 de 
desembre de 2011, per valor de 977.000 euros. Per poder 
fer front al pagament d’aquestes factures, es va adherir al 
Pla del Govern Central, ja que mitjançant un mecanisme 
dissenyat per liquidar aquests deutes contrets per les admi-
nistracions locals, s’ha pogut posar al dia amb el pagament 
de les factures.

El Govern Central va aprovar la previsió econòmica dels pro-
pers 10 anys que va planifi car l’ajuntament. Els empresaris 
que van voler entrar dins d’aquestes condicions actualment 
tots ja han cobrat. L’ajuntament retornarà aquests 977.000 

euros amb un termini de 10 anys.

A la previsió econòmica d’aquests propers 10 anys, no 
s’hi ha hagut de fer cap increment d’impostos ni retallada 
d’inversions, per poder retornar la quantitat corresponent de 
factures pagades.

L’única previsió que té l’ajuntament, que és de manera obliga-
da, és que caldrà fer la revisió cadastral i que aquest valor re-
sultant d’aquesta revisió ja serà el referent per a l’IBI del 2015. 

Cal ressaltar que l’última revisió cadastral es va fer l’any 1995 
i s’aconsella que per augmentar els ingressos dels ajunta-
ments, es faci revisió cadastral cada 10 anys. 

L’Ajuntament de Dosrius no va creure convenient fer la revisió 
cadastral que li pertocava durant l’any 2005, ja que represen-
tava un augment d’impostos important, que haguessin hagut 
de pagar els contribuents a les arques municipals.

Quan parlem d’Hisenda de l’Ajuntament de Dosrius, hem 
de dir que tot i la conjuntura econòmica que ens toca viu-
re, principalment a les administracions locals, l’Ajuntament 
de Dosrius es troba en una situació suportable, malgrat les 
difi cultats.

Som del parer que hi ha d’haver un endeutament per donar 
els màxims serveis i equipaments a la població. 

<...tenim drets reconeguts per cobrar, que pu-
gen la quantitat de 1.902.645,03 euros...>

Ara bé, no cal dir que les característiques del nostre municipi, 
amb 5.200 persones empadronades, amb una extensió de 
42 Kms2, amb 70 Km. de carrers, amb un nucli consolidat 
com el de can Massuet del Far, fan que el seu manteniment 
representi una despesa molt superior a la dels nuclis com-
pactes. Per tant, tot això desequilibra la part econòmica de 
l’administració local.

A l’última revisió de factures que hem hagut de presentar da-
vant del Govern Central, incloent-hi els deutes de l’ajuntament, 
la quantitat que s’ha presentat és la de 977.131,73 euros

Per altra banda, tenim drets reconeguts per cobrar, que pu-
gen la quantitat de 1.902.645,03 euros.

Intuíem  que degut a la morositat que té l’ajuntament, havíem 
de fer accions per garantir la liquiditat de l’administració local 
i, per primera vegada, el pressupost del 2012 té un superàvit 
econòmic entre els ingressos i les despeses d’uns 250.000,-- 

euros positius, és a dir, hem pressupostat els ingressos reals 
que creiem que rebrà l’ajuntament. Pel que fa a les despeses, 
la previsió és que sigui de 250.000,-euros menys.

Amb aquesta nova pràctica, que no és habitual a les admi-
nistracions, volem que en un espai de dos o tres anys, pu-
guem superar tota aquesta situació econòmica adversa, que 
té com a conseqüència la manca de liquiditat per poder fer 
front a les obligacions reconegudes, d’una manera regular.
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LES ACTIVITATS LÚDIQUES 
HAN D’AJUDAR A  SUPERAR 
LA CONJUNTURA ECONÒMICA

<...es treballa per potenciar al màxim els nos-
tres recursos naturals, la nostra orografi a, el 
nostre patrimoni...>

Des de l’àrea de Promoció Econòmica hem entès que cal fer 
polítiques, amb la fi nalitat que el sector serveis del municipi 
tingui la màxima activitat possible.

Ens trobem enclavats en un indret del nostre país que tenim Bar-
celona a menys de 40 Kms. i la seva Àrea Metropolitana, amb 
tot el que això signifi ca de població a un pas del nostre municipi. 

Per aquest motiu, es treballa per potenciar al màxim els nostres 
recursos naturals, la nostra orografi a, el nostre patrimoni, ...

Hem d’adreçar les nostres polítiques a potenciar la construc-

ció d’un circuit de BTT consistent en bicicletes de muntanya, 
ja que la gran quantitat d’afi cionats a aquesta modalitat fa 
que pugui ser una activitat lúdica, que ajudi a dinamitzar el 
mercat laboral. 

<...les característiques del nostre municipi po-
den convertir Dosrius en el circuit permanent 
de BTT de Catalunya...>

Un circuit d’aquestes característiques té les seves difi cultats, 
ja que els permisos i les normatives que cal anar superant, 
no representen una tasca fàcil. A tota Catalunya n’hi ha molt 
pocs. En sabem de dos, però les característiques del nostre 
municipi poden convertir Dosrius en el circuit permanent de 
BTT de Catalunya, amb millors condicions, millors ofertes de 
recorreguts, amb tot el que això pot signifi car de moguda, 
principalment els caps de setmana i festius.

Altres activitats que veiem amb bons ulls, però caldrà que pas-
sin tot el tràmit administratiu per obtenir els permisos pertinents, 
són: el joc de paintball amb làser i els habitatges enclavats a 
dalt dels pins, que particulars volen instal·lar al nostre municipi.

<...per tal que el percentatge de l’activitat de 
serveis de la població de Dosrius sigui pro-
porcional al de la comarca del Maresme...>

Analitzant la situació laboral del nostre municipi, ens trobem 
que el nombre de desocupats és d’una quantitat important i 
que cal buscar polítiques per reduir-lo.

A l’últim mes tancat hi havia 445 persones aturades, això 
representa un 16% de la població activa.

Analitzant el nostre entorn, estem una mica per sota del nom-
bre d’aturats, percentualment que hi ha al Maresme. Per altra 

banda, veiem que el Maresme és una comarca en què el 
sector serveis dóna molta activitat i molts llocs de treball, ja 
que el 60% de la població activa hi treballa, quan al nostre 
municipi només ho fa el 49%.

Hem signat un conveni amb el Consell Comarcal del Mares-
me, amb la fi nalitat que empleats d’aquesta administració 
supramunicipal treballin en la direcció d’englobar els nostres 
aturats dins el sector serveis de la comarca, per tal que el 
percentatge de l’activitat de serveis de la població de Dosrius 
sigui proporcional al de la comarca del Maresme.

DINAMITZACIÓ LABORAL

Signatura del conveni amb el president del Consell Comarcal del Maresme.
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NOU REPLANTEJAMENT PER AJUDAR LES PERSO-
NES QUE CERQUEN FEINA

DONAR VALOR AL PATRI-
MONI ARQUITECTÒNIC 
MUNICIPAL

Fa uns dotze anys, l’ajuntament va creure convenient crear 
una plaça dins la plantilla de llocs de treball del consistori, 
anomenada Insertor-a laboral.
 
Aquest lloc de treball consistia en intentar connectar les 
persones aturades amb les ofertes de feina que sortien al 
nostre municipi, principalment amb les empreses dels nos-
tres polígons industrials. Va ser un servei que ràpidament 
va donar els seus resultats i, per exemple, segons dades 
del mateix departament, l’any 2005 es van col·locar labo-
ralment unes 334 persones.

Actualment, la realitat ha canviat molt. D’una banda, veiem 
que els aturats del nostre municipi van augmentant. Per 
altra banda, el servei que oferia l’ajuntament de connectar 
les ofertes amb els aturats no tenia el resultat que durant 
els primers anys es va assolir, a causa de la poca demanda 
de les empreses del nostre municipi, ja que segons el de-
partament d’Inserció Laboral durant tot l’any 2011 es van 
insertar 25 persones.

Al mateix temps, es veia com al Maresme el 60% de la 
població activa treballa al sector de serveis, en canvi, al 
nostre municipi les persones que treballen en aquest sector 
no arriben al 50%. Davant d’aquesta nova realitat s’ha fet 
un plantejament diferent, amb l’objectiu de poder ser més 
útils per a les persones que cerquen feina.

S’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal i amb els 
ajuntaments d’Argentona, Òrrius i Cabrera, amb la fi nalitat 
de facilitar la formació per ser més actius i estar més prepa-
rats a l’hora d’accedir a les ofertes de treball que entre tots 
cercarem. Amb aquest nou plantejament, s’ha creat una 
nova àrea que anomenem de Serveis a les Persones. En 
aquesta àrea hi ha: Serveis Socials, Serveis a la Dona, Gent 

Gran, Casals Municipals, així com també Inserció Laboral.

Des d’aquest nou servei, aprofi tant l’actual estructura de 
l’ajuntament, s’atendrà totes les persones que estiguin atu-
rades, per tal que puguin fer tota la part administrativa que 
es requereixi i que sigui necessària atesa la seva situació. 
Se’ls ajudarà a estar connectats via Internet, per cercar to-
tes les possibilitats d’ofertes de feina i se’ls assessorarà 
per fer cursos, per millorar la capacitat que pugui oferir ca-
dascú.

Les persones que ja estaven dins del procés informàtic de 
l’ajuntament, no cal que facin cap pas, ja que es manté 
el seu fi txer. Per altra banda, les persones que necessi-
tin fer qualsevol gestió, degut a una situació d’atur labo-
ral, poden trucar al telèfon 93 791 80 14 opció 4 i des de 
l’administració local es farà el possible per ajudar-les en tot 
el que es pugui.

En aquests moments que ens toca viure que cal superar si-
tuacions difícils, qualsevol acció s’entén com a positiva, amb 
la voluntat que la unió de petits esforços converteixi el nostre 
municipi en un lloc de referència.

<...l’Ajuntament de Dosrius ha aprovat un 
preu públic per a la utilització d’aquests es-
pais, amb grans descomptes per als residents 
al municipi...>

Tenim un Pou del Glaç, que podríem dir que és únic a Ca-
talunya. Durant els dos  darrers anys ja s’hi han fet esde-
veniments per promocionar-lo, com poden ser: casaments, 
noces de plata, noces d’or, ... L’indret és espectacular i les 
persones que l’han utilitzat han fet una valoració molt positi-
va, tant de l’entorn com de la construcció.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Dosrius ha aprovat un 
preu públic per a la utilització d’aquest espai, amb grans 
descomptes per als residents al municipi, amb la fi nalitat que 
representi un ajut econòmic que es pot invertir en el seu man-
teniment i la seva promoció.
 
Una altra línia de treball que des de l’Ajuntament tenim oberta 
és la de plantejar a la propietat del Castell de Dosrius, que la 
gestió d’aquest espai la faci l’administració  local, mitjançant 
la signatura d’un conveni de llarga durada, per així poder 
consolidar aquest indret tan emblemàtic i que tantes sensa-
cions genera un cop estàs al cim de la muntanya.

Amb aquest conveni es van a cercar diversos objectius: la in-
terpretació, el manteniment, la neteja de l’entorn, l’habilitació 
dels accessos, la promoció, la senyalització, ...

Actualment, la propietat té una proposta de conveni que està 
analitzant, amb la fi nalitat que puguem tirar aquest projecte 
endavant. 
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El passat diumenge 29 d’abril al matí, es va dur a terme el I 
Mercat de Segona Mà en el marc del mercat municipal de 
Dosrius. 

Es tracta d’una activitat pionera organitzada per la Regidoria 
de Promoció Econòmica i Turisme, i forma part de la cam-
panya de “EL DIUMENGE, MERCAT A DOSRIUS!”. Aquesta 
campanya comprèn un programa d’activitats periòdiques 
que s’orienten a la promoció del mercat setmanal del munici-
pi, la captació de nous usuaris i la fi delització dels existents. 
En defi nitiva, es tracta de posar en valor el nostre mercat com 
a espai de negoci però també de trobada, on l’experiència de 
compra sigui enriquidora.

La iniciativa va ser tot un èxit. Ho acrediten les més de vint 
parades que van participar-hi i la gran afl uència de públic que 
va aprofi tar un esplèndid dia festiu per acompanyar-nos. 

Les inscripcions al Mercat de Segona Mà eren gratuïtes, i 
l’Ajuntament va posar a disposició de cada participant una 
taula i dues cadires perquè els paradistes tan sols s’haguessin 
de preocupar de vendre o intercanviar els seus productes. 

A banda de la pròpia dinàmica comercial, aquest mercat 
també es plantejava com a objectiu estratègic prevenir la ge-
neració de residus mitjançant la reutilització tot donant un se-
gon ús a objectes i aparells. Així mateix, part dels productes 
que no es van vendre o intercanviar, foren donats als Serveis 
Socials per garantir-ne la utilitat més enllà del mercat.

En temps de crisi econòmica i de necessitat d’un desenvolupa-
ment sostenible, iniciatives modestes com les del mercat coad-
juven a un canvi de cultura que desborda els límits municipals. 

La bona acollida entre famílies i visitants i les constants pe-
ticions que ens ha arribat, fan que el Mercat de Segona Mà 
tingui garantida una edició cada trimestre. No falteu a la cita!

MERCAT DE SEGONA MÀ
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El diumenge dia 25 de març d’enguany, va tenir lloc una pas-
sejada pel casc antic de Dosrius, amb visita a cinc elements 
patrimonials, concretament: L’església de Sant Iscle i Santa 
Victòria, l’Ajuntament Vell, la masia de can Net, el lledoner 
de can Munné i el Safareig del Comú. Per acabar, una part 
del grup va pujar al castell, des d’on es van donar unes ex-
plicacions històriques i es va poder fer una interpretació del 
paisatge, ja que des d’aquest punt es pot gaudir d’una mag-
nífi ca vista.

El dissabte dia 5 de maig d’enguany, es va fer una nova pas-
sejada, però en aquesta ocasió per Canyamars, amb visites 
al Pou de Glaç, El Molinot i l’església de Sant Esteve.

Ambdós recorreguts van servir per conèixer els trets més ca-
racterístics de cada element des del punt de vista arquitectò-
nic, històric, cultural, social i natural.

Durant el transcurs de les dues passejades, l’alcalde del 
municipi de Dosrius, Sr. Josep Jo i Munné, i la regidora de 
Promoció Econòmica, Sra. Carola Rucabado i Jo, van inau-
gurar vuit plafons informatius, elaborats per l’empresa Ante-
quem, col·locats a cadascun dels elements patrimonials. Sis 
d’aquests plafons han estat subvencionats per l’Ajuntament i 
dos per la Diputació de Barcelona, concretament els del Pou 
de Glaç i El Molinot.

La informació que contenen els plafons vol fomentar el co-
neixement i contribuir a la difusió i el respecte pel patrimoni 
arquitectònic, històric, cultural i natural del municipi de Dos-

rius, un patrimoni abundant en esglésies, masies, fonts, pous 
de glaç i, sobretot, sobretot, ric en bellesa paisatgística.

Cadascun dels plafons porta un codi QR que enllaça amb la 
pàgina web de l’Ajuntament: www.dosrius.cat/llocsinte-
res.html, on hi ha més informació i fotografi es de cadascun 
dels indrets que es van visitar.
 
A ambdós actes hi van assistir una quarantena de perso-
nes de Dosrius, Canyamars i municipis de les rodalies, amb 
les quals es van intercanviar coneixements, experiències, 
sensacions, vivències, ... Van estar guiats per membres de 
l’Arxiu Municipal de Dosrius i l’Escola de Natura del Corredor 
i van ser organitzats per l’Àrea de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Dosrius, l’Arxiu Municipal de Dosrius (AMD), 
l’Escola de Natura del Corredor (ENC) i inclosos dins les pas-
sejades del Parc Montnegre i el Corredor.

UN PASSEIG PER DOSRIUS I CANYAMARS, AMB 
INAUGURACIÓ DE PLAFONS INFORMATIUS 
COL·LOCATS ALS ELEMENTS EMBLEMÀTICS

El grup a la Plaça de l’Església de Dosrius.

Plafó col·locat a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Dosrius.

Part del grup a dalt el Castell

El grup a la Plaça de la Germandat escoltant les explicacions de l’alcalde, Sr. 
Josep Jo.

Plafó col·locat davant del Pou de Glaç. 
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Un any més, l’Ajuntament de Dosrius i la Creu Roja han sig-
nat un conveni de col·laboració per a aquest 2012. 

Aquest conveni consisteix, entre altres temes,  en què a tots 
els actes organitzats per l’Ajuntament de Dosrius hi hagi el 
suport de la Creu Roja, amb ambulàncies i persones per 
atendre els primers auxilis.

S’ha calculat que hi haurà unes vint-i-cinc actuacions d’aquestes 
característiques, però no serà un tema tancat, ja que la Creu 
Roja tindrà presència en tota necessitat que l’ajuntament tingui 
en actes organitzats per l’administració local.
 
La signatura d’aquest conveni va servir per fer repàs de tot el 
que aporta i pot aportar la Creu Roja al municipi de Dosrius, 
amb l’objectiu de tenir una coordinació més activa, comen-
tant, entre altres coses, les possibilitats que té la Creu Roja en 
casos d’emergència, per atendre les persones durant les pri-
meres hores: mantes, tendes, menjar, assistència mèdica, ...

És del tot satisfactori que les direccions de l’Ajuntament i la 
Creu Roja tinguin una relació i col·laboració tan fl uïda, com la 
que ens aquests moments s’està produint.

Creu Roja Argentona - Dosrius - Òrrius ha fet un salt qua-
litatiu des del trasllat de la seva seu a les noves depen-
dències ubicades a l’antiga fàbrica Velcro. L’espai, d’uns 
cent metres quadrats, que abans ocupaven els serveis so-
cials municipals, s’ha condicionat per acollir una recepció, 
despatxos, magatzem i sala de reunions. El president de 
l’entitat, Pep Valentí, es mostra molt satisfet doncs els ha 
permès satisfer la necessitat de cercar un nou emplaça-
ment. ‘Aquest espai ens ha donat aire, de cop i volta bullim 
d’activitat’, assegura. 

De fet, Creu Roja té entre mans diversos projectes que es 
desenvolupen gràcies a l’esforç dels voluntaris. Per una ban-
da, l’entrega d’aliments que, en el context de crisi actual, 
ha vist com la demanda s’incrementava exponencialment. 
Segons explica Pep Valentí: ‘les noves instal·lacions ens per-
meten emmagatzemar millor el menjar i fer les entregues res-
pectant la privacitat de les persones que arriben derivades 
de serveis socials’. 

Per altra banda, l’entitat treballa en el projecte ‘Vellesa activa’ 
que consisteix a fer un seguiment de gent gran que viu sola. 
Aquestes persones reben visites periòdiques en les que es 
comprova el bon estat dels subministraments de la llar (llum, 
aigua, calefacció etc.) i es procura satisfer les necessitats que 
puguin sorgir.

De cara al futur, l’entitat es planteja fer campanya en-
tre els més joves per captar voluntaris. El primer pas serà 
l’organització de xerrades i de cursos de primers auxilis. 
 

També s’aprofi ta per fer difusió de la nova denominació AR-
GENTONA-DOSRIUS-ÒRRIUS.
Es fa saber que el nou horari d’atenció al públic és de 9 a 13 
i  de 17 a 19.

La nova adreça és:
Creu Roja  Argentona- Dosrius - Òrrius
C/ Enric Granados, 5 – Argentona
Tel.: 93.797.16.56
argentona@creuroja.org

CONVENI AMB LA CREU ROJA

EL NOU EMPLAÇAMENT CONTRIBUEIX A 
DINAMITZAR CREU ROJA

L’alcalde, Sr. Josep Jo, i el president de la Secció de la Creu Roja de la nostra 
zona, Sr. Josep Valentí, durant la signatura del conveni.

Nova seu de la Creu Roja.



pà
g.

 2
5

ju
lio

l d
e 

20
12

   
el

fu
ll 

  n
úm

. 2
9

Gent
gran

Durant aquest semestre, i en base a la demanda dels usuaris 
del Casal i de la Gent Gran del Municipi, hem optat per fer 
sortides més sovint.

Així durant aquest primer semestre hem realitzat les següents 
sortides:

- Calçotada a la població de Sant Martí de Tous, amb 
visita a unes caves per veure la seva elaboració, i a 
l’Asil del Sant Crist d’Igualada, una magnifi ca obra ar-
quitectònica del deixeble de Gaudí: Joan Rubió que 
actualment és una residència d’avis.

- Xatonada: amb la visita al Museu del Ferrocarril de Vila-
nova i la Geltrú, on vam poder veure màquines de trens 
de moltes èpoques.

- Museu de l’estampació de Premià: On a més de la visi-
ta guiada en la qual ens van ensenyar el procediment, 
vàrem poder fer una prova d’estampació.

- La Fageda d’en Jordà: visitant les instal·lacions de la 
seva fàbrica i fent un passeig en carruatge pels seus 
indrets.

Des dels tres Casals, també hem col·laborat amb Carnestol-
tes fent la corona del seu enterrament i per al Dia Internacio-
nal de la Dona s’ha elaborat l’obsequi que es regalava el dia 
del sopar commemoratiu. Aquest any s’han fet uns coixinets 
per a les agulles.

Per a la Diada de Sant Jordi s’han fet roses de ganxet, les 
qual s’han venut amb molt d’èxit.

Una de les coses més importants que hem fet en aquest se-
mestre, ha estat l’apropament amb els nois i noies del Institut 
de Dosrius; els quals estan treballant en un projecte d’anglès 
anomenat “Connecting”: Aprenem i ens enriquim, el qual es 
tracta d’apropar la gent jove a la gent gran mitjançant activi-
tats conjuntes, en les quals es volen compartir experiències i 
aprendre uns dels altres.

S’ha començat col:laborant dins de l’Institut, ajudant a les 
classes de 1r d’ESO dins del temari de La memòria individual 
i la Memòria Col·lectiva, per la qual cosa van assistir un grup 
de dones, que van explicar la seva vida personal i històrica 
del Municipi.

Per Sant Jordi, també va anar un grup de dones que ballen 
country a l’ Institut, i van fer una actuació conjunta, que dies 
abans havien practicat totes plegades.

De cara al comiat d’estiu dels Casals al mes de juliol, tenim 
previst fer una jornada sencera d’activitats al Casal de Can 
Massuet, a les quals es vol convidar a participar tots els jo-
ves del projecte. Dins d’aquesta diada, farem un dinar de 
germanor.

CASALS DEL MUNICIPI

Asil del Sant Crist d’Igualada.

Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú.
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Calçotada 2012. Fotografi a de tot el grup davant de l’Asil de Sant Crist d’Igualada.
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En aquest full, us volem exposar algunes de les dades més 
signifi catives, (doncs el programa és molt ampli)  extretes del 
programa realitzat conjuntament entre la Diputació de Bar-
celona i Serveis Socials Municipals: “Programa Més a Prop”. 

Es tracta d’un projecte adreçat a les persones grans, de 
més de 80 anys, que no siguin usuàries de Serveis Socials, 
i que en la majoria dels casos, desconeixen els serveis que 
s’ofereixen. Es realitzen entrevistes als domicilis per informar-
les vers els recursos socials existents i poder identifi car situa-
cions de risc i de necessitat, així, com la realització d’accions 
de prevenció a la dependència.

L’objectiu fi nal del programa és la realització d’un diagnòstic 
local sobre la situació general d’aquest públic objectiu, per tal 
que se’n pugui derivar un informe estadístic i poder formular 
propostes de desenvolupament de nous projectes comunitaris 
d’acord amb les necessites i mancances detectades. A conti-
nuació us passem les dades més signifi catives d’aquest estudi.

NOMBRE ESTREVISTES REALITZADES

ENTREVISTES
Total expedients gestionats   Realitzades          No realitzades

73   59            7            7

MITJANES D’EDAT DE LA POBLACIÓ

La mitjana total d’edat és de 83,44, anys, essent de 83,72 
anys en les dones i 83 anys en els homes

 

DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ PER GÈNERE

La distribució de les persones entrevistades per gènere, 
refl ecteix la prevalença femenina dins la variable envelliment 
amb una 61% respecte al 39%  que són homes.

XARXA RELACIONAL

En l’anàlisi de la convivència, segons la distribució per grups 
d’edat i gènere, s’observa que el 87,5% de les persones que viuen 
soles estan en el rang d’edat de 80-84 anys i la majoria són dones. 
Homes sols només n’hi ha en el rang d’edat de 80 a 84 anys.

La majoria de les persones grans 86% viuen amb algun familiar:
• Homes amb la parella. 
• Dones, principalment amb la fi lla.
La persona més gran és una dona de 97 anys que viu amb la 
seva fi lla de 70 anys (cuidadora principal).

SERVEIS SOCIALS

Visites
sense
entrevista

Sense
visita
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SALUT

En la percepció de la salut, La majoria dels homes (69,6%) 
perceben la seva salut com molt bona o bona, i en el cas de 
les dones el 64% la perceben com a regular o dolenta. 

Si es comparen amb la resta de les persones de la seva 
edat, en valors totals, un 51% perceben que estan igual, un 
29% que estan millor i un 20% que estan pitjor. 
En la distribució per gènere, es veu com els homes perce-
ben millor la seva salut.

Caigudes

En relació a la por a patir una caiguda, en valors globals, la 
majoria, un 66% manifesta no tenir por mentre que un 34% 
sí que ho expliciten. Els homes (74%) no tenen por a patir 
una caiguda.

De les persones entrevistades, un 15% (4 dones i 5 homes) 
han patit alguna caiguda en els últims 6 mesos. 

• 1 i 2 vegades 2 dones  i 4 homes 
• 2 i 4 vegades 2 dones 
• 5 a 7 vegades 1 home 

El risc de caigudes en persones grans pot tenir una repercus-
sió biopsicosocial important. Per aquest motiu, és bàsica la 
tasca preventiva. 

Estat Nutricional

 

RECURSOS D’ATENCIÓ SOCIAL

La següent gràfi ca demostra la distribució dels coneixements 
dels recursos d’atenció social, en valors totals i també les 
diferències per gènere.
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COMPARATIVA AMB ELS ANYS 2009 i 2011

La mostra en relació al nombre de persones ha estat similar. 
No hi ha diferències signifi catives. Sí que hi hagut un 80% de 
respostes, el darrer any va haver-n’hi un 68,9%
Referent a les dades bàsiques i l’estructura familiar no ha 
variat.
Han augmentat les persones majors de 90 anys.
Han disminuït les caigudes, 42,3% del 2009 ha passat a 
23,50% en el 2010 i en el 2011 un 15%
Test de Barber havia augmentat en el darrer any el 69%. Aquest 
any ha disminuït, hi ha el 56% de persones en risc psicosocial.
Test de Lawton i Brody es mantenen les causes però hi ha 
més persones amb algun tipus de dependència (moderada 
!9%, severa un 17% i total 24%
Test de Barthel es mantenen les persones independents 
50% va passar a 69% i ara hi ha un 64% però sí que han 
augmentat també el tipus de dependència moderada 2%, 
greu 3%, total 5%
Test de Golberg han contestat 28 persones els altres anys 
no hi havia respostes o només 1.
Recursos segueixen demanant informació tot i que estan 
informats i hi ha menys gent que demana. 
Es manté també el suport que dóna la gent gran a altres 
persones.

L’Ajuntament de Dosrius va rebre una notifi cació del Consell 
Comarcal del Maresme, en la qual s’especifi ca que, per al 
curs 2011-2012, s’han concedit 69 beques de menjador 
escolar, d’un total de 129 demanades, que pugen la quan-
titat de 34.450,30 euros.

<...S’enviaran les al·legacions pertinents al 
Consell Comarcal del Maresme, perquè re-
visin l’exposició de fets i puguin reconside-
rar la denegació...>

Ara s’entra en el procés d’estudiar les peticions que han 
quedat excloses, que són un total de 60. S’enviaran les 
al·legacions pertinents al Consell Comarcal del Maresme, 
perquè revisin l’exposició de fets i puguin reconsiderar la 
denegació.

Cal ressaltar que hi ha hagut una reducció important en la 
partida pressupostària destinada a beques de menjadors 
escolars, ja que durant el curs 2009-2010 la quantitat de 
recursos destinats al municipi de Dosrius va ser de 62.651,-
- euros, havent-se pogut donar un total de 110 beques.

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 
2011-2012

AJUTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE 
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
La Diputació de Barcelona ha concedit un ajut de 1.949,-- 
euros, per donar suport al servei de menjador de les esco-
les bressol.

Aquest ajut es calcula mitjançant una fórmula en què el 60% 
de l’assignació està en relació amb el nombre de places 
de l’escola bressol municipal, el 20% d’aquesta subvenció 
ve assignada en funció d’un tram de població, un 10% en 
funció del percentatge de població estrangera i l’altre 10% 
restant mitjançant una fórmula en funció de la taxa d’atur.

Aquest ajut es distribueix mitjançant beques de menjador 
per a l’Escola bressol del nostre municipi.
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Baixa la generació total de residus

Durant l’any 2011 s’ha recollit a tot el municipi de Dosrius 
3.371’02 tones de residus municipals, provinents dels habi-
tatges del municipi.

Això representa que cada habitant de Dosrius ha generat a 
prop de 1’8 kg de residus cada dia.

Aquesta dada suposa que cada persona que viu a Dosrius 
ha generat uns 200 grams menys de residus que l’any ante-
rior, el 2010.

Augmenta la recollida selectiva

Durant el 2011 s’han recollit selectivament unes 18 tones 
més de material que han tingut com a destí les plantes re-
cicladores. 

Disminueix la recollida de rebuig

Al mateix temps que augmenta la recollida selectiva, dismi-
nueix la recollida del rebuig. Concretament durant el 2011 
s’ha recollit 141 tones menys que l’any anterior. Aquesta és 
una molt bona notícia donat que 141 tones de residus no han 
anat a parar a la incineradora, el que suposa un benefi ci tant 
econòmic com ambiental.

 
Tot i això, encara queda molt per fer. 
Generem massa rebuig! Cal disminuir 
el rebuig i augmentar la separació de 
la matèria orgànica.

El tant per cent de rebuig recollit a Dosrius durant tot l’any 
2011 ha suposat més d’un 70 %. Per contra, només un 4 
% de tots els residus recollits ha estat la matèria orgànica 
generada en les cuines del municipi.

Si tots els veïns i veïnes de Dosrius destinessin uns pocs 
minuts al dia a separar les restes de menjar i dipositar-les 
en una galleda a part, per tal de baixar-la al carrer i abocar 
aquests residus als contenidors marrons clars del carrer, es 
podria arribar fàcilment a un 30 % de matèria orgànica reco-
llida selectivament.

Uns pocs minuts al dia suposarien un gran estalvi econòmic 
en la gestió dels residus municipals. Cal recordar que, per llei, 
l’Ajuntament de Dosrius està obligat a recollir separadament 
la matèria orgànica. De manera que, entre tots, estem pagant 
un servei de recollida tres dies per setmana a l’hivern i quatre 
dies per setmana a l’estiu, per recollir una quantitat molt pe-
tita de matèria orgànica.

Això vol dir que, a més de pagar un servei de recollida de ma-
tèria orgànica, tota la matèria orgànica que la gent no aboca 
als contenidors d’orgànica va a parar a la incineradora, amb 
un alt cost econòmic. I és que incinerar resulta molt car.

Això seria molt fàcil d’invertir només que la gent fes la sepa-
ració de les restes de menjar a la cuina de casa seva. La gent 
que separa sap que això representa només uns pocs minuts 
al dia i fer lloc a la cuina per una galleda petita. 

PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS AL 2011
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Per tant no hi ha excusa per no fer-ho! 
RECICLAR ÉS COSA DE TOTS

Amb 2 tones de plàstic estalviem 1 tona de petroli.
El vidre és 100 % reciclable i manté el 100% de les seves 

qualitats.
Si reciclem paper/cartó disminuïm el malbaratament de la 

matèria primera, els arbres.
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Amb data 29 de gener de 2012, registre d’entrada núm. 
380, l’Ajuntament de Dosrius va rebre una notifi cació de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, segons la qual 
se li comunica que es procedeix al lliurament dels treballs 
consistent en unes “visites d’avaluació energètica als equi-
paments municipals” per a la realització d’un “Pla d’acció 
per a l’energia sostenible al municipi de Dosrius” (PAES).  La 
redacció d’aquests treballs ha anat a càrrec de la Diputació 
de Barcelona, que és qui ens ha donat el suport tècnic, i 
han pujat la quantitat de 16.500 euros.

<...una de les línies de treball del nou govern 
municipal és la de la millora energètica del 
municipi, mitjançant l’estalvi...>

Tal com ja s’ha dit en diverses ocasions, una de les línies de 
treball del nou govern municipal és la de la millora energèti-
ca del municipi, mitjançant l’estalvi, amb la instal·lació de 
tot l’enllumenat públic de baix consum, d’acord amb el que 
preveu el pacte de govern signat.

Per aquest motiu, es va demanar a la Diputació de Bar-
celona que fes una auditoria mediambiental, amb la fi nali-
tat de marcar el camí i saber els passos que ha de seguir 
l’ajuntament per aconseguir aquest objectiu.

Gràcies al suport tècnic rebut de la Diputació de Barcelona, 
actualment, l’Ajuntament de Dosrius podrà disposar d’un 
protocol d’actuació que servirà com a punt de partida, per 
aconseguir l’estalvi energètic al municipi de Dosrius.

Algú va defi nir la cultura com aquell conjunt de coneixences, 
tradicions i formes de vida  (tant materials com espirituals) 
característiques d’un poble o d’una societat.

Des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament de Dosrius, dia 
a dia, lluitem per a aconseguir no perdre ni un sol d’aquests 
costums ni tradicions que portem tan ben arrelats (uns més 
que d’altres) des de fa  tants i tants anys (també uns més 
que d’altres).

Si és cert que, en la crisi mundial a la qual estem sotmesos 
des de ja fa uns quants anys, tot sembla més complicat, més 
difícil, més enrevessat...  ...fi ns i tot, a vegades, sembla tota 
una utopia !!!

Però bé, demostraríem està molt poc implicats en aquesta 
causa i ser molt poc seriosos si, per causes alienes a nosal-
tres, poséssim com excusa la crisi i deixéssim de promocio-
nar la cultura al nostre municipi. Fins i tot, i sense caure en el 
parany de semblar ser un pèl masoquistes, té un cert tipus 
de “morbo” pensar que hem de continuar fent les mateixes 
coses de sempre, però ara, amb la meitat del pressupost... 
(en el fons, una bona manera de plantejar-s’ho és veure-ho 
com a una superació personal de tots nosaltres).

Una darrera variable d’aquesta “equació” tan complica-
da a la que estem sotmesos, és les entitats, associacions 
i col·laboradors de les quals disposa el municipi de Dosrius. 
No només són molts sinó que, a més,  estem convençuts 
que són de molta qualitat. Gràcies a tota aquesta gent que 

treballa de manera totalment desinteressada, hem pogut 
continuar treballant, dia a dia, per a la cultura i estem segurs 
que sense ells, hauria estat tot encara molt més complicat.   

En resum, tenim per una banda l’ interès de continuar pro-
mocionant i donant suport als costums, festes i tradicions 
dels nostre municipi i per l’altra una necessitat, quasi mun-
dial, d’haver de retallar els pressupostos (i per tant les des-
peses) a l’hora de portar a terme el nostre objectiu. Amb tot 
això, el que pretenem comentar-vos és que ens sentim molt 
orgullosos de la feina feta i de la que estem preparant per 
als propers mesos, i ara, tot seguit, us volem fer una breu 
descripció d’algunes d’aquestes actuacions que ja hem fet:

Sortida al Teatre

Aquesta ha estat la divuitena sortida al teatre organitzada per 
la regidoria de cultura. Divuitena, es diu aviat !!! Aquest cop es 
va triar un musical “Forever Young”. Quan organitzes una sor-
tida per veure un musical sempre corres un cert risc; sempre 
et preguntes si és un gènere que agrada tothom, si no seria 
millor escollir un vodevil (que sembla que ve més de gust 
veure per poder-te distreure una miqueta en aquests temps 
difícils). Doncs bé, en aquest cas, l’èxit de convocatòria va 
tornar a ser espectacular, un cop més vam omplir, fi ns i tot 
hi va haver gent que es va quedar en llista d’espera i no va 
poder assistir-hi per manca d’entrada i de places d’autocar. 

A més, també sembla que l’obra va convèncer tothom, vàrem 

TREBALLS D’AUDITORIA MEDIAMBIENTAL
PER ACONSEGUIR L’ESTALVI ENERGÈTIC

ACTES DE CULTURA

Cultura
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poder cantar, riure molt i sobretot sobretot, vàrem poder gau-
dir de la interpretació d’una colla d’actors i cantants (que tot 
sigui dit, no són gaire coneguts), que ens van delectar tot 
actuant d’una forma quasi perfecta.

L’obra girava al voltant d’una cosa que passa a totes les per-
sones i que és un fet ben evident: tots envellim!!! Els perso-

natges principals, cinc actors caracteritzats d’avis instal·lats 
en una residència de la tercera edat, ens van explicar les se-
ves experiències a la vida, tot cantant un recull de més de 30 
cançons seleccionades d’una manera exquisida i interpreta-
des de manera sublim.

Actualment ja estem preparant la propera sortida al teatre, 
però de moment encara no sabem ni el dia ni l’obra... hi ha 
diverses opcions i totes són molt interessants... ...però no 
avancem esdeveniments... segur que també aquesta obra us 
agradarà molt... ...i si no, ja ho veureu!

Festa Major d’Hivern

No és cap secret per a ningú que la Festa Major d’Hivern no 
té el ressò ni la popularitat que tenen les altres tres festes ma-
jors del municipi. Però ja es sap, els patrons són els patrons, 
i els del poble de Dosrius són Sant Iscle i Santa Victòria. Tot i 
tenir un pressupost molt limitat i un temps atmosfèric que no 
acompanya gaire a sortir al carrer, la il·lusió i les ganes de fer 
de la comissió de festes de Dosrius (que cada vegada està 
formada per gent més jove i amb moltes ganes de treballar 
per al poble) van fer que aquest any la Festa Major d’Hivern 
tingués un nivell molt, però que molt elevat. 

Van ser molts els actes i molt variats els que es van dur a 
terme durant els tres dies que va durar: un documental, 
la discoteca jove, excursions, una gimcana per als més 
menuts, concerts variats, un sopar popular, el ball de gala, 
una cursa d’orientació, la fi ra d’entitats, les tradicionals sarda-
nes, una nova edició del concurs de truites, el vermut popular, 
la sempre tan esperada cercavila de gegants, la festa infantil, 
la xocolatada... 
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En general, tots els actes van tenir molt bona acollida per part 
de la gent, encara que, evidentment, l’assistència no es pot 
comparar amb els de les festes majors d’estiu. La feina de la 
gent de les entitats i de la comissió de festes va ser fonamen-
tal per aconseguir tenir una Festa Major d’Hivern d’un gran 
nivell. Finalment, des de la regidoria de cultura volem fer un 
agraïment molt especial a l’Ernest Borràs. Aquest escultor tan 
insigne del nostre municipi ens va presentar el seu documental 
el divendres de festa major i el dia següent ens va convidar a 
fer una excursió pels voltants de casa seva per poder observar 
i gaudir en viu de totes les seves escultures... 
...Moltes gràcies senyor Borràs i enhorabona per la seva obra!!!

Cavalcada de Reis

Com sempre, el primer acte de cultura de l’any és la cavalca-
da de reis. Aquesta activitat està englobada en la programació 
del Nadal que realitza la nostra regidoria, conjuntament amb 
algunes de les entitats municipals. Es faria etern mencionar una 
a una a totes les entitats que han fet possible el Nadal al Mu-
nicipi i sobretot la Cavalcada de Reis, però sí que volem deixar 
constància i agrair a totes i cada una d’aquestes entitats i asso-
ciacions que hi varen participar, així com també a tots els volun-
taris que hi van col·laborar de forma totalment desinteressada.
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Dins d’aquests actes de Nadal organitzats per les entitats i 
associacions volem citar, per exemple: tots els concerts de 
Nadal, les festes infantils, un taller de creps, les recollides de 
cartes del Patge Reial... Van ser una sèrie d’actes molt variats 
i per a totes les edats. 

Finalment, i concloent els actes nadalencs, la Cavalcada de 
Reis va ser, a l’igual que cada any, formidable. Varen ser mol-
tes les carrosses participants i de molta qualitat. A més, una 
de les coses més importants és que el temps acompanyi i, 
enguany, els temps va acompanyar. Va ser una nit màgica, 
sobretot, sobretot per a tots els nens i nenes, que al cap i a la 
fi  són els autèntics protagonistes de la cavalcada.  
 

Carnestoltes

Un any més i un “Crispell” més. Al 2012 ha estat en “Crispell 
XIV” el Rei Carnestoltes de Dosrius. Aquest tan conegut i es-
timat personatge, a part de la disbauxa, la festa, la gresca i la 
tradicional xerinola a la que ens té acostumats cada any, ens 
ha portat enguany moltes novetats a l’hora de fer el disseny 
d’aquesta festa.  

La innovació més important ha estat la de separar la festa 
dels adults de la festa dels infants: en comptes de fer una sola 
celebració el diumenge a la tarda, enguany se’n van fer dues: 
una, infantil, el dissabte a la tarda (amb la tradicional cer-
cavila, passarel·la, concurs de disfresses i xocolatada) i una 
altra per als adults, a la nit, on també hi va haver passarel·la i 
concurs de disfresses conjuntament amb un sopar popular i 
una discoteca fi nal per als joves.

Al ser un format diferent al de cada any, des de la regidoria de 
cultura teníem els nostres dubtes si tot aniria bé i, sobretot, 
si la gent respondria amb la mateixa afl uència de sempre. 
Doncs bé , podem estar molts satisfets perquè no recordem 
un any en el que la participació fos tan elevada en els actes 
de la tarda: el pavelló estava ple de “gom a gom”, i van ser 
molts els participants en les diferents modalitats de la des-
fi lada i en el concurs de disfresses... ...tot un èxit!!! A la nit, 
l’afl uència va ser molt menor però al tractar-se de la prime-
ra vegada que fèiem el sopar i concurs de disfresses per a 
adults, ens donem per satisfets i estem engrescats a repetir 
l’experiència en futures edicions.

El que ens agradaria destacar per sobre de totes aquestes 
novetats, és l’extraordinària participació juvenil d’enguany en 
l’organització d’aquesta festa. Podem estar molt orgullosos 
de la gent jove que s’ha implicat de manera molt signifi cativa 
i activa. Si ells són el futur que ens espera, podem estar molt 
tranquils: els propers anys tindrem una festa de Carnestoltes 
de primera qualitat !!!
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Sant Jordi

El darrer acte que hem realitzat (abans de tancar aquest número del FULL) ha estat la celebració de la diada de Sant Jordi. La 
regidoria de Cultura, conjuntament amb les AMPES de l’Escola del Pi, de l’Escola Encarnació Fonoll, de l’Escola Bressol i un grup 
de joves col·laboradors dels Espais Joves Municipals, van organitzar una festa per celebrar aquesta diada tan especial per als 
catalans.  

El mateix dia 23 d’abril es van realitzar una pila d’actes a la plaça Can Torres de Dosrius. Les activitats es van iniciar amb un bere-
nar per a tothom. Tot seguit hi va haver un conta-contes, la confecció del llibre gegant de Sant Jordi, una pila de jocs tradicionals 
per a la mainada, tallers de papirofl èxia i la tradicional venda de llibres, roses i punts de llibre. 

Va ser una festa molt sonada i la participació, sobretot dels més menuts, va ser molt però que molt signifi cativa. De fet, no podia 
ser d’una altra forma tenint en compte la il·lusió que hi van posar les AMPES, els joves i l’Ajuntament en l’organització i execució 
d’aquesta celebració.

Visca la Cultura del Municipi de 
Dosrius!!!
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LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA FARÀ FRONT A 
LES DESPESES DEL NOU PROJECTE DE LA BI-
BLIOTECA MUNICIPAL

L’Ajuntament de Dosrius ja disposa d’un projecte executiu 
per a la construcció de la biblioteca municipal. Aquest projec-
te ha de complir uns paràmetres marcats per la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per poder accedir 
als ajuts que donen aquestes administracions.

Amb els ajuts concedits fi ns ara l’ajuntament havia de fer una 
aportació molt important per acabar de construir aquest nou 
equipament i degut a la conjuntura econòmica es va veure 
que era molt difícil poder assolir aquest compromís.

S’ha tornat a parlar amb la Generalitat i la Diputació per in-
tentar rebaixar els requisits i paràmetres obligats al projecte 
de què es disposa. Cal puntualitzar que segons el projecte 
que s’havia aprovat, la construcció de la infraestructura  pu-
java uns 2.000.000 d’euros i l’equipament interior, és a dir, el 
mobiliari uns 200.000 euros.
 

Amb la nova negociació i baixada de requisits, això vol dir 
menys metres quadrats construïts, ja que fi ns ara eren 900 
m2 i es passarà a 700 m2, s’ha fet una valoració i el cost total 
de construcció més mobiliari pot pujar 1.500.000 d’euros. 
Atenent que es modifi ca la volumetria, calia fer un nou pro-
jecte, ja que el que es tenia no serveix.

Plantejada aquesta nova situació i fetes les gestions oportu-
nes, la Diputació de Barcelona es farà càrrec de la redacció 
d’aquest nou projecte, amb tot el cost que això comporta.  
Amb aquest nou projecte es podrà accedir a les convoca-
tòries d’ajuts que s’obren per part de la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Barcelona, amb la fi nalitat que entre 
tots es pugui construir aquest equipament al municipi.

Primera reunió de treball on hi ha el regidor d’Obres i Urbanisme, Sr. Joan Serra, la regidora de Cultura, Sra. Sílvia Garrido, dos representants de la Diputació de Barce-
lona i l’arquitecte Sr. Jordi Parcerisas, encarregat de la redacció del projecte.
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AJUTS DE LA DIPUTACIÓ  PER A TRES PISTES 
DE PÀDEL I PER A LA REFORMA DE LA ZONA ES-
PORTIVA CAN BATLLE

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER AL TANCAMENT 
DEL CAMP DE FUTBOL DE CAN BATLLE 

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ PER ADQUIRIR 
UNA MÀQUINA RETROEXCAVADORA

Amb data 8 de febrer de 2012, regis-
tre d’entrada núm. 707, la Diputació 
de Barcelona va trametre un escrit a 
l’Ajuntament de Dosrius, comunicant-li 
la “redirecció” de dos ajuts concedits 
per a projectes compromesos a l’equip 
de govern que gestiona l’ens local, per 
al municipi de Dosrius.

Els ajuts són: 

· 75.000 euros per a la instal·lació de 
tres pistes de pàdel a la zona recreativa 
de can Massuet del Far.
· 64.924,13 euros, per a la reforma 
d’equipaments de la zona esportiva de 
can Batlle: vestidors, bar i piscina.

Gràcies a aquestes dues subvencions, 
el municipi de Dosrius disposarà d’unes 
instal·lacions esportives més adients, 
que facilitaran la pràctica de l’esport.

<...una subvenció per import de 42.602.52 
euros, que es destinarà al tancament del camp 
de futbol de can Batlle...>

Amb data 8 de febrer de 2012, registre d’entrada núm. 708, 
l’Ajuntament de Dosrius va rebre una notifi cació de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat, Gerència de Serveis d’Equipaments, 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Di-
putació de Barcelona, segons la qual se li comunica la “redi-

recció” d’una subvenció per import de 42.602.52 euros, que 
es destinarà al tancament del camp de futbol de can Batlle.

Gràcies a la col·laboració d’aquesta administració supra-
municipal, que dóna suport a projectes compromesos amb 
l’actual equip de govern municipal, l’ajuntament de Dosrius 
disposarà d’unes instal·lacions esportives en unes condicions 
més òptimes i més adequades a les necessitats actuals.

Serveis
municipals

<...L’Ajuntament de Dosrius disposa d’una Bri-
gada de Serveis Municipals molt polivalent ...>

L’Ajuntament de Dosrius disposa d’una Brigada de Serveis 
Municipals molt polivalent i amb la fi nalitat que tinguin més 
capacitat d’acció al municipi, s’ha considerat convenient 
equipar-la amb eines adients, com pot ser una retroexcava-
dora d’unes dimensions mitjanes.

Amb l’esperit d’anar-la proveint quan es vagin veient les ne-
cessitats de tots els accessoris que requereixi, d’acord amb 
les feines del dia a dia de la brigada, s’adquiriran els comple-
ments pertinents

Amb la voluntat de buscar col·laboracions amb altres admi-
nistracions i després de fer les gestions corresponents amb 
la Diputació de Barcelona, s’ha aconseguit que concedissin 
un ajut per la totalitat del cost d’aquesta eina, així com també 
de possibles adquisicions de complements en el futur.

Per aquest motiu, amb data 8 de febrer de 2012, registre 
d’entrada núm. 709, l’Ajuntament de Dosrius va rebre una 
notifi cació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Gerència de 
Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, segons la qual 
es comunica la concessió d’una subvenció per import de 
34.695,27 euros, per a l’adquisició d’una màquina retroex-
cavadora, amb tot els accessoris que es consideri que en el 
futur es puguin adquirir.
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TREBALLS I FEINES DE MILLORA REALITZADES 
PER LA BRIGADA, PER ALS VEÏNS DEL MUNICIPI
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Joventut

Tenir una joventut activa, dinàmica, motivada i amb ganes de 
fer coses per al seu poble és un valor que, avui en dia i tal 
com estan les coses, no té preu.

Ja fa uns mesos que des de la Regidoria de Joventut, ens 
estem adonant que cada vegada són més els joves que 
s’impliquen d’una manera més activa en l’organització, dis-
seny i execució de les diferents activitats. D’aquesta manera 
el que volem aconseguir, i de fet creiem que ho estem fent, és 
tenir una bona programació per als joves, però a la vegada, 
gestionada també per ells mateixos.

Actualment, tot i el desmotivant món que ha tocat viure als 
joves en molts aspectes de la seva vida (manca de feina ge-
neralitzada, manca de valors, situacions familiars de risc, fàcil 
accés al món de les drogues, tabac i alcohol...) sembla que, 
en comptes de baixar els braços i desmotivar-se, treuen el 
seu caràcter rebel i reivindicatiu i són capaços de generar 
propostes i dur-les a terme d’una manera totalment desin-
teressada.

Aquesta joventut tan activa, no només ha realitzat 
col·laboracions amb la Regidoria de Joventut sinó, que a 
més, ha organitzat i ha participat d’una manera molt intensa 
amb altres regidories de l’Ajuntament, com per exemple la de 
Cultura: ha estat peça fonamental de l’engranatge del Car-
nestoltes i ha col·laborat molt activament en la Cavalcada de 
Reis, només per citar-ne un parell. La seva col·laboració en el 
treball transversal de les regidories de l’Ajuntament ha estat 
molt, però que molt positiva.

Hem de ser molt conscients que, avui en dia, estem patint 
una pila d’ajustos pressupostàris que afecten la majoria 
d’aspectes de la nostra societat i, evidentment, la joventut no 
ha estat una excepció. A nosaltres ens ha afectat de mane-
ra molt directa amb la reducció de materials, tallers i sobre-
tot, i el que és més important, amb la retallada dels horaris 
d’obertura dels espais joves municipals.

Malgrat tot això, estem molts contents i satisfets per la feina 
realitzada pels dinamitzadors dels espais joves que, tot i amb 
aquestes limitacions, han dut a terme una programació bas-
tant atractiva, efectiva i variada. Això es pot veure clarament 
refl ectit amb la gran assistència de joves a les activitats i ta-
llers programats, així com també a les sessions del dia a dia 
dels espai joves (sobretot el de Dosrius en què l’assistència a 
vegades és de més de 30 joves). 

D’entre d’altres, algunes de les activitats que s’han realitzat 
durant aquests darrers mesos, volem destacar: la primera 
Quina Jove, les xocolatades, les sessions de cinema per a jo-
ves, primer Concurs de Band Hero... i sobretot els nostres ta-
llers per a joves, que han estat molt variats, començant pels 
de Cuina (creps, truita de patates...) i acabant per un senzill 
taller de Fang que va tenir una molt bona acollida. La majoria 
d’aquestes activitats no surt del “barret de copa màgic“ de 
la regidoria o dels dinamitzadors; creiem que, perquè siguin 
motivadores, ha de sortir dels propis joves. L’Ajuntament no-
més cal que sigui un ajut o un simple mediador perquè ells 
puguin desenvolupar la seva creativitat. A més, amb aquests 
tallers i sessions estem aconseguint una cosa que ens ha-

ACTES DE JOVENTUT
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víem proposat des de fa molts anys: la cohesió entre els jo-
ves dels tres nuclis urbans. El fet que l’Ajuntament de Dosrius 
pagui els bitllets de l’autobús als joves (els trajectes compre-
sos entre els tres nuclis urbans del municipi), també ajuda 
de manera signifi cativa, a aconseguir aquesta tan desitjada 
cohesió.

Però, si hi ha hagut un acte estrella d’aquest hivern, ha estat 
la “8a Esquiada Jove”. Un any més hem constatat que als 
joves de Dosrius els agrada esquiar i fer snow amb els seus 
amics. La sortida va ser tot un èxit, ja no només per l’elevat 
nombre d’assistents, sinó també pel dia tan esplèndid del 
qual vàrem gaudir, així com el bon ambient que es va res-
pirar entre tots els participants. A més, vam tenir la sort de 
coincidir amb el dia que es feia el concurs mundial de “snow-
board”. Vam poder veure en directe les primeres fi gures mun-
dials d’aquest esport i les seves espectaculars baixades tot 
“surfejant” per la neu.

L’única nota desafortunada del dia va ser la lesió d’uns dels 
assistents a l’esquiada jove que, va patir una lesió mentre 
feia una baixada per les pistes de la Molina (“Antonio, amb 
aquestes ratlles volem desitjar-te una ràpida recuperació i 
enviar-te una forta abraçada”).

Finalment, volem comentar que les activitats de joventut no 
paren i, a hores d’ara, ja estem preparant els futurs actes 
que es duran a terme els propers mesos. Només a mode 
de tast, comentar-vos que ja està molt embastat l’Estiu Jove 
2012, però, que abans tindrà lloc una activitat molt interes-
sant portada a terme amb la col·laboració de la Diputació de 

Barcelona: “La Primera Cuina Sense Pares”. Aquesta innova-
dora activitat la vàrem fer a l’espai Jove de Canyamars (local 
Cotxeres) el passat 2 de maig i els assistents van aprendre 
a fer un menú d’alló més suggeridor seguint els consells de 
veritables professionals en la matèria... va ser una activitat 
d’alló més deliciosa.

No ens agradaria acabar aquest escrit sense felicitar de forma 
molt especial els informadors i dinamitzadors juvenils que, amb 
la seva bona feina, ajuden al bon funcionament del servei diari 
dels espais joves municipals, així com a millorar la bona relació 
entre tots els joves del municipi. Moltes gràcies per la seva més 
que demostrada professionalitat a la Vicki i que, actualment, 
la tenim de baixa per maternitat; a la seva substituta, la Marta 
que, malgrat que porta molt poc amb temps entre nosaltres, 
ha demostrat tenir totes les capacitats necessàries per desen-
volupar aquesta feina així com una gran capacitat d’ involucrar-
se amb els joves; i fi nalment, a l’Adrià que per la manca de 
recursos dels que parlàvem a l’inici d’aquest escrit, recentment 
ens hem vist obligats a prescindir dels seus serveis, però que 
durant aquests mesos que ha estat entre nosaltres ha demos-
trat ser una gran persona, amb molta iniciativa i amb moltes 
ganes de fer coses per a la gent jove. Esperem que, d’aquí a 
molt poc temps, podem tornar a comptar amb ell.

A totes i a tots ells, moltíssimes 
gràcies!!!

Taller de cuina jove.

Esquiada jove.

Taller de fang.

I concurs de Band Hero
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Aquest espai destinat als grups municipals és un apartat en què es convida tots els grups municipals 

que tenen representació a l’Ajuntament de Dosrius: PSC, LA PAC, CIU i PP, a participar, amb la fi nalitat 

que tinguin un lloc per expressar el que considerin convenient, allò que es vulgui dir al poble. 

Sempre hem estat molt curosos perquè tothom tingui les mateixes oportunitats, és a dir, tant pel que fa 

a l’espai, com a la data de lliurament dels escrits, per tal que  un grup no pugui trepitjar el que diu l’altre. 

Adjuntem el text de l’escrit que es va enviar a tots els portaveus dels grups municipals, amb sufi cient 

antelació per lliurar els escrits.

Sempre s’ha avisat que se serà molt estricte amb el termini de lliurament dels escrits que volen publicar 

els grups municipals al butlletí El Full.

Només els grups municipals del PSC i PP han presentat els seus escrits dins del període establert, per 

a aquest El Full.

Sr. Portaveu del grup Municipal 

Senyor,

L’equip de govern està treballant en la propera edició del Butlletí d’informació municipal  EL FULL, que està previst 

que surti durant el mes de juliol d’enguany.

Per aquest motiu, us comunico que, amb la fi nalitat que sigui una publicació plural i en la qual tots els grups muni-

cipals puguin expressar allò que considerin adient,  cada grup disposa de l’espai d’un full DIN A 4, escrit amb lletra 

Arial 12, amb un total aproximat de 3.000 caràcters, com a màxim.

 

Per tant, si esteu interessats a publicar alguna cosa, us agrairem que ens ho trameteu, com a molt tard, EL DIA 

12 D’ABRIL DE 2012, en suport informàtic i paper.

Atentament,

Àrea de Comunicació

Dosrius,  7 de març de 2012
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Des de fa uns quants anys, el grup d’homes i dones 
del PSC, encapçalats pel nostre alcalde, Sr. Josep Jo, 
han gestionat l’ajuntament amb molta dedicació, treball, 
lliurament personal i passió.
 
Les alternatives s’han vist sobradament superades per 
la feina feta i han buscat el camí de la destrucció siste-
màtica.

Un d’aquests camins ha estat el de les denúncies a tots els 
nivells, denúncies que han anat adreçades al nostre alcalde.

Farem una relació dels plets i processos als quals s’ha 
hagut d’enfrontar que, fi ns al dia d’avui, tots els ha sal-
dat satisfactòriament.

* Se’l va denunciar davant de l’Agència de Protecció 
de Dades per, segons el denunciant, utilitzar dades per-
sonals de l’ajuntament. Es va obrir un expedient, la feina 
i el treball que es feia va ser analitzat per professionals i 
experts en el tema i l’expedient es va tancar sense cap 
conseqüència, ja que el fet denunciat era legal, dins les 
competències que l’ajuntament té.

* Se’l va denunciar davant de la Sindicatura de Comp-
tes. Dos professionals d’aquesta administració van es-
tar durant quatre mesos a l’ajuntament, analitzant factu-
ra per factura, de dos anys complerts. 

D’aquests dos anys analitzats van sortir alguns proce-
diments que es podien millorar, però tot eren qüestions 
lleus que es varen corregir immediatament, sense cap 
conseqüència que no s’hagués pogut adreçar.

* Denúncia davant la Fiscalia de Corrupció i Blan-
queig de Diners. Durant un any i mig el nostre alcalde 
ha estat investigat, inspeccionat, amb el telèfon intervin-
gut i amb tots els comptes personals i familiars, de deu 
anys enrere, analitzats.

El Grup Segon de la Policia Judicial es va dedicar en 
cos i ànima, durant aquest any i mig, a buscar indicis 
per posar una querella a l’alcalde, com a conseqüència 
d’una denúncia política.

Durant aquesta investigació, tot els promotors que han 
passat durant aquests últims deu o dotze anys per 
aquest municipi es varen haver de desplaçar a Barce-
lona a declarar, és a dir, una investigació d’unes magni-
tuds poc vistes.

Després d’aquest any i mig, el cap d’aquesta investiga-
ció va treure la conclusió que havia fracassat en l’ intent 
i que la denúncia que s’havia realitzat, amb l’objectiu 
d’apartar de la política el nostre cap de llista i alcalde, 
Sr. Josep Jo i Munné, no tenia cap mena de sentit ni 
fonament.

En defi nitiva, tenim un alcalde que els dubtes polítics 
que s’han pogut generar sobre acusacions infunda-
des, amb la fi nalitat de malmetre el seu nom, s’han 
clarifi cat sobradament per part de les investigacions 
d’especialistes, com a conseqüència de les denúncies 
orquestrades per l’oposició.

Grup Municipal del PSC

Des de la responsabilitat del pacte de govern amb el 

PSC i des de les àrees d’Urbanisme i Brigada Municipal 

ens hem centrat en el manteniment, neteja i conserva-

ció dels tres nuclis. 

Haureu vist una Brigada Municipal molt activa fent front 

a un munt de temes com són l’arranjament de carrers, 

feines vàries de petites obres, clavegueram, pluvials, 

etc. Volem agrair l’esforç per part dels components de 

la Brigada, amb el compromís envers nosaltres i pel 

nostre poble.

Podreu llegir dins l’apartat de projectes en marxa totes 

les tasques desenvolupades fi ns a avui, des de l’àrea 

d’urbanisme.

Admetem totes les crítiques constructives i destructi-

ves, però no aquelles que de forma anònima s’insulta 

i es falta a les persones i a la veritat. Hem demostrat 

que tota explicació que s’hagi sol·licitat s’ha contestat 

sigui per escrit, amb reunions personals o durant el ple. 

Vàrem entrar a l’ajuntament per treballar per a tots vo-

saltres, i ho seguirem fent donant el millor de nosaltres.

Salvador Corbalán

QUAN AMB LA DEDICACIÓ I EL LLIURAMENT EL TREBALL NO 
ES POT SUPERAR, S’UTILITZEN ALTRES ARTS

PP DOSRIUS
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Reconeixement

El passat 26 de maig d’enguany, a Lleida, l’equip de la ca-
tegoria infantil del Club de Volei 2Rius va aconseguir el cam-
pionat de Catalunya, en competició dels Consells Escolars.

Un èxit que a banda dels objectius de practicar el voleibol, 
o qualsevol altre esport, en aquestes edats de creixement 
personal és també important tot el sentiment i germanor que 
es genera entre les famílies seguidores, partit a partit, de la 
progressió dels jugadors i tot el que representa arribar a una 
fi nal i guanyar-la: nervis, passió, esforç per part dels juga-
dors, tensió, intensitat, treure el màxim en aquells moments 
tan especials i complicats. 

Aquesta és la cultura de l’esforç, del sacrifi ci, del lliurament, 
del treballar en equip i de ben segur que ni els jugadors ni els 
seguidors i seguidores oblidaran aquest esdeveniment.

Des de les pàgines d’aquest butlletí d’informació municipal, 
volem donar la més sincera felicitació al Club Volei 2Rius pels 
èxits assolits i els volem  encoratjar a continuar fent activitats 

que vagin a buscar aquells valors que són tan  importants 
per al creixement d’una persona, que ajuden tant a conrear 
la convivència al nostre municipi.

Moltes felicitats i endavant!

EL CLUB DE VOLEI  2RIUS CAMPIÓ DE CATALUNYA
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ELS ACORDS DE PLE
Ple extraordinari urgent 25 d’octubre de 2011 (Núm. 
08/2011).
1. Ratifi cació del caràcter urgent de la convocatòria de la sessió 
UNANIMITAT
2. Designació dels càrrecs de les meses electorals a constituir el 
proper dia 20 de novembre de 2011, amb motiu de les eleccions a 
les Corts Generals ASSABENTATS I RATIFICAT PER UNANIMITAT

Ple ordinari 27 d’octubre de 2011 (Núm. 09/2011).
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 
15/09/2011 (Núm. 07/2011) UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial DONAT COMPTE
3. Modifi cació de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2012 8 
FAVOR/5 CONTRA
4. Modifi cació de pressupost número 11/2011  UNANIMITAT
5. Actualització de les tarifes dels Taxis UNANIMITAT 
6. Designació d’interlocutor/a davant del Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament UNANIMITAT
7. Proposta d’aprovació de la sol·licitud de compatibilitat per a 
l’exercici d’una segona activitat privada de la treballadora Anna 
Profumo Regis UNANIMITAT
8. Aprovació i verifi cació del Text Refós (octubre 2011) i obertura 
d’informació pública en relació a la modifi cació puntual de les 
NNSS de Planejament a l’Àmbit qualifi cat 8b i 13 “COLÒNIES 
FORESTALS” 10 FAVOR/3 ABST
9. Aprovació inicial de la Modifi cació puntual de Normes Sub-
sidiàries en relació a la construcció d’habitatges de protecció 
ofi cial a la Zona Verda de “Can Pruna”, Can Massuet del Far 10 
FAVOR/3 CONTRA
10. Moció que presenten els grups municipals del PSC i el PP 
sobre el Transport Escolar al nostre Municipi UNANIMITAT
11. Moció que presenten conjuntament els grups municipals de 
La PAC i CIU en relació a la paga extra de Nadal dels regidors 
d’aquest Ajuntament 8 CONTRA/5 FAVOR
12. Proposta de moció que presenten els grups municipals de 
CIU, PSC i PP referent a les regles de protocol que haurien de 
regir els actes públics organitzats per l’Ajuntament de Dosrius 
UNANIMITAT
13. Proposta de moció que presenta el grup municipal de CIU re-
ferent als contenidors ubicats a l’aparcament existent a l’entrada 
el poble de Dosrius confrontants amb la llera de la Riera de Lli-
nars ES DEIXA SOBRE TAULA
Punt urgència: Canvi de representant al Consorci per al tracta-
ment de residus sòlids urbans del Maresme UNANIMITAT
14. Precs i Preguntes

Ple ordinari 21 de desembre de 2011 (Núm. 10/2011).
1. Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de data 
25/10/2011 (Núm. 08/2011) i aprovació de l’acta de la sessió 
ordinària de data 27/10/2011 (Núm. 09/2011) UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial DONAT COMPTE
3. Aprovació de la renovació de la Xifra Ofi cial de Població a 
01/01/2011 resultant de la gestió del Padró Municipal d’Habitants 
del 2010 UNANIMITAT
4. Aprovació inicial del document de permuta entre el Bé Munici-
pal “Cal Borni” i l’Immoble ubicat al carrer Mossèn Cinto Verda-
guer 11-13 UNANIMITAT 
5. Designació de representant de l’Ajuntament de Dosrius davant 
de l’Associació “Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat” 
UNANIMITAT
6. Designació de representants de l’Ajuntament de Dosrius a les 
Comissions Sectorials de la Federació de Municipis de Catalun-
ya. UNANIMITAT
7. Aprovació dels Preus Públics de Cursos per a Adults 8 FAVOR 
/2 ABST /3 CONTRA
8. Aprovació de la Taxa per a la utilització Privativa de dependències 
municipals i lloguer de material per part dels particulars UNANIMITAT
9. Modifi cació de la retribució assignada a la Regidora Sra. Caro-
la Rucabado i Jo UNANIMITAT
10. Pressupost Municipal per a l’Exercici 2012 8 FAVOR/5 CONTRA
11. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió de 
Dosrius referent al Mercat ambulat setmanal 8 CONTRA/5 FAVOR
12. Moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió 
de Dosrius referent a la creació de tres punts d’accés públic a 
Xarxa Wifi  8 CONTRA/5 FAVOR
13. Moció que presenta el grup municipal LA PAC referent a la 
reducció del trànsit rodat pel C/ Marquès de Castelldosrius ES 
DEIXA SOBRE LA TAULA
Punt urgència: Proposta elecció Jutge de Pau de Dosrius, per 
al període 2011-2015 8 FAVOR/5 ABST.
14. Precs i Preguntes

Ple extraordinari urgent 24 de gener de  2012  (Núm. 
01/2012).
1. Ratifi cació de la urgència de la convocatòria de la sessió. 8 FA-
VOR/5 CONTRA     
2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació defi -
nitiva el Pressupost General de l’Ajuntament de Dosrius per a 
l’exercici 2012 i la Plantilla de personal al servei de l’Ajuntament 
8 FAVOR/5 ABST.

Ple ordinari de data 23 de febrer de 2012 (Núm. 
02/2012)
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 21/12/2011 
(Núm. 10/2011) i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i 
urgent de data 24/01/2012 (Núm. 01/2012) UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial DONAT COMPTE
3. Sol·licitud d’autorització per a la instal·lació de dues farmacio-
les al municipi de Dosrius. UNANIMITAT
4. Aprovació de les Bases Reguladores de les subvencions a 
atorgar per l’Ajuntament de Dosrius a entitats del municipi. 
10 FAVOR/3 ABST
5. Aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Dos-
rius i el Recull d’Avaluacions energètiques d’Equipaments Muni-
cipals. UNANIMITAT
6. Aprovació del Reglament de Prestacions econòmiques de 
caràcter social al municipi de Dosrius. UNANIMITAT
7. Moció presentada pel grup municipal de LA PAC en relació a 
iniciar els tràmits per a la confecció del Catàleg de Béns Prote-
gits. ES RETIRA LA MOCIÓ
2 mocions d’urgència:  Moció que presenta el Grup Municipal de 
la PAC en contra de la Reforma Laboral Imposada pel Govern de 
l’Estat. Moció que presenta el Grup de La PAC a l’ajuntament de 
Dosrius per tal de condemnar les càrregues policials Ocorregu-
des a València contra les manifestacions d’estudiants La urgèn-
cia resta desestimada
8. Precs i Preguntes

Ple extraordinari urgent de data 30 de març de 2012 
(Núm. 03/2012
1. Ratifi cació del caràcter urgent de la sessió i de la necessitat 
d’incloure el punt en l’ordre del dia. UNANIMITAT
2. Aprovació, si s’escau, d’un pla d’ajust per atendre les obliga-
cions pendents de pagament, d’acord amb el RDL 4/2012. 
10 FAVOR/3 ABST

Ple ordinari de data 26 d’abril de 2012 (Núm. 04/2012)
1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 23/02/2012 
(Núm. 02/2012) i aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i 
urgent de data 30/03/2012 (Núm. 03/2012) UNANIMITAT
2. Despatx ofi cial DONAT COMPTE
3. Proposta Resolució d’al·legacions presentades a les Bases 
Reguladores de Subvencions a atorgar per l’Ajuntament de Dos-
rius a entitats del Municipi i aprovació defi nitiva de les mateixes. 
8 FAVOR/5 ABST
4. Verifi cació del Text Refós (abril 2012) de la Modifi cació Pun-
tual de les NNSS de Planejament a l’àmbit “COLÒNIES FORES-
TALS”. 10 FAVOR/3 ABST.
5. Verifi cació del Text Refós (abril 2012) de la Modifi cació Puntual 
de les NNSS en relació a la construcció d’Habitatges de Protec-
ció Ofi cial a la Zona Verda de “CAN PRUNA”, a Can Massuet del  
Far. 10 FAVOR/3 CONTRA
6. Aprovació inicial de la modifi cació de la plantilla de personal de 
l’Ajuntament de Dosrius. 8 FAVOR/5 CONTRA
7. Moció que presenten tots els grups municipals respecte a la 
confecció de Catàleg i Actes de conservació de Fonts i Basses. 
UNANIMITAT
8. Moció presentada pel grup municipal de la Plataforma Al-
ternativa Ciutadana de Dosrius a l’Ajuntament de Dosrius amb 
l’objectiu d’instar a l’equip de Govern (PSC-PP) que retiri el pro-
jecte de construcció de tres pistes de pàdel a Can Massuet. 
8 CONTRA/5 FAVOR
9. Moció presentada pel grup municipal de la Plataforma Alter-
nativa Ciutadana en contra de la Reforma Laboral imposada pel 
Govern de l’Estat. 8 CONTRA/3 FAVOR/2 ABST.
10. Moció presentada per tots els grups municipals per a la crea-
ció d’una comissió d’estudi per a l’actualització de l’adequació 
del Reglament Orgànic municipal de Dosrius. UNANIMITAT
11. Precs i Preguntes



TRADICIONS AL NOSTRE MUNICIPI

Vot de poble al Corredor. Primer de Maig. Ballant sardanes.

Aixecant el maig a Canyamars.

Aixecant el maig a Dosrius

Els germans i germanes de la Germandat de Canyamars cantant l’himne, en el seu 133è aniversari.


