
 

 

CUMPLIMENT DEL PROGRAMA ELECTORAL DE LA PAC 

PROPOSAT A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2015 

 

Amb aquest document volem fer una avaluació de l’estat del compliment del programa 

electoral proposat per La PAC per les eleccions del 2015. 

Com a formació política vàrem restar a l’oposició durant 4 anys i  l’any 2015 vàrem preparar un 

programa electoral per presentar-nos de nou a les eleccions municipals amb els següents 

objectius: 

 Fer un municipi més participatiu i transparent.  
 Treballar per tenir uns serveis públics justos i equitatius  
 Donar un impuls a l’economia municipal fent-la més social i participativa.  
 Dotar de planificació als serveis municipals.  
 Crear les eines per tenir un urbanisme responsable i sostenible.  
 Treballar per tenir uns carrers en bones condicions.  
 Treballar per tenir uns infants i joves amb futur.  
 Fer que la vellesa tingui valor social.  
 Treballar per tenir un municipi amb valors culturals i socials.  

 

Els resultats electorals del 24 de maig de 2015 i el posterior pacte de govern amb ERC i el GIR, 

van donar fruit a un govern municipal del que La PAC ostenta les següents regidories 

 La regidora Judith Coll gestiona les regidories de Hisenda, Serveis Generals (que inclou 

la gestió interna de l’ajuntament, personal, equipaments, contractes, recollida de 

brossa entre altres), Participació i transparència i mobilitat 

 El regidor Jordi Renyé porta les regidories de cultura i festes a més de benestar social 

(incloent gent gran i serveis socials) i sanitat. 

 El regidor Isidro Galiano gestiona les regidories d’esports i medi natural. 

Des d’aquestes regidories i fent la màxima força possible en els altres àmbits, i tenint en 

compte que la gestió dels governs locals és bàsicament presidencialista (l’alcalde ostenta la 

màxima potestat de decisió), hem intentat durant aquests dos anys anar desenvolupant les 

diverses accions que permetin complir el màxim el programa electoral proposat. 

Amb aquesta exposició no volem minvar les nostres responsabilitats, però si advertir que al no 

tenir un govern presidit per nosaltres, ens resta possibilitats de desenvolupar les nostres 

propostes i ens dona una feina extra de gestionar un consens dins el govern. 

Durant aquests dos anys no hem estat lliures de dificultats ja que d’un principi vàrem haver de 

treballar molt per posar ordre a un ajuntament que portava 16 anys en mans de la mateixa 

alcaldia i que tenia unes mancances molts importants. A més, hem hagut de superar dificultats 

d’encaix dins el govern que fins i tot va tenir una important crisi després de l’estiu passat. 

 



 

 

També hi ha hagut canvis dins el govern ja que la regidora d’ERC Montserrat Jubany va plegar i 

va ser substituïda per Eduard Garcia i el regidor del GIR va deixar el seu partit passant a ser un 

regidor no adscrit. 

Ara bé, els regidors de La PAC ens hem mantingut ferms i hem treballat durant tot aquest 

temps per portar endavant el nostre projecte. De fet, ho seguim fent i ho seguirem fent fins a 

esgotar la legislatura. 

Us mostrem, doncs una avaluació de cada una de les propostes fetes al programa en el 

electoral amb un percentatge del seu compliment i afegim algunes qüestions que creiem 

rellevants que hem estat treballant encara que no estaven incloses al programa electoral. 

En aquest llistat de propostes avaluades, us marquem amb un CP aquelles que son temes que 

es gestionen directament per regidories de La PAC. La resta, estan en mans de la resta de 

membres del govern (ERC i regidor no adscrit) 

Transparència i participació- PERCENTATGE CUMPLIMENT 46.67% 

 

1. Després d’una auditoria econòmica farem un Pla de Mandat en el que publicarem 

quines accions realitzarem durant tota la legislatura.  

No s’ha realitzat l’auditoria econòmica per acord de la comissió de seguiment de pacte 

malgrat tenir-ho posat al pacte de govern . En aquest acord els membres de La PAC hi 

vàrem votar en contra. Tanmateix es va realitzar el Pla de Mandat.  

2. Aprovarem un Reglament de funcionament dels mitjans de comunicació locals en el 

que s’estableixi de quina manera han de funcionar per tal de ser una eina de servei al 

ciutadà, plural i buida de propaganda política. 

Tenim pendent desenvolupar el reglament que inclourem en el pla normatiu del 2018. 

3. Farem millores a la Web municipal per tal de incloure informació oficial i d’utilitat pels 

ciutadans 

L’any 2016 es va demanar un suport a la diputació de Barcelona per que ens fessin una 

web municipal nova. La nova web ja s’ha publicat.  

4. Instal·larem noves cartelleres on, veïns i entitats puguin publicar informació. 

Ja n’hem instal·lat un total de 9 encara que en colem posar algunes més el proper any.  

 

 

 



 

 

5. Obrirem Oficines d’atenció ciutadana als diferents nuclis urbans. 

Malgrat ser una voluntat de La PAC, no és factible realitzar aquesta acció ja que 

l’Ajuntament no pot ampliar la plantilla de personal 

 

6. Crearem les eines necessàries per tal que tots els veïns puguin participar activament 

als plens municipals 

Aquesta qüestió la vàrem posar en pràctica des del principi de legislatura i encara que 

no ho tenim regulat, hem donat sempre a possibilitat que la ciutadania s’expressi al ple 

municipal.  

7. Retransmetrem en directe els plens municipals via Internet. 

Ho tenim contemplat en el pressupost municipal i esperem poder-ho implantar aquest 

mateix 2017 

8. Crearem eines de suport i assessorament a les entitats com un Portal d’entitats. 

Tenim pendent l’aprovació per part de la diputació d’un suport tècnic per fer.-ho, però 

cal que primer estigui la web nova publicada. Està en procés d’estimació. En cas que 

finalment no es pugui fer, ho contemplarem al pressupost municipal de 2018 

9. Donarem contingut a la comissió d’entitats per tal que sigui un òrgan decisiu. 

Això va lligat al reglament de participació ciutadana que aprovarem a finals d’aquest 

any. 

10. Farem un Reglament de participació ciutadana  

En procés. El portarem a aprovació de ple a finals d’aquest any previ procés 

participatiu durant la tardor 

11. Aprovarem una Carta dels drets de la ciutadania  

És un document que encara no hem treballat, però que també va lligat al reglament de 

participació. Ho treballarem durant el 2018. 

 

 



 

 

12. Crearem els serveis de mediació comunitari i el síndic de la vila. 

Malgrat no tenir pressupost per tirar endavant un servei de mediació propi, estem 

preparant la posada en marxa del servei a través de la Diputació de Barcelona, que 

serà efectiu aquest mateix any. D’altra banda, per la creació del síndic de la vila, hem 

mantingut contactes amb l’associació de Síndics i síndiques de Catalunya, encara que 

per qüestions pressupostàries encara no ha esta possible implantar. 

 

Serveis als veïns i veïnes. PERCENTATGE CUMPLIMENT 44,38% 
1. Desenvoluparem Polítiques d’habitatge per evitar els desnonaments i crear lloguers 

socials. 
Vàrem aprovar una moció. El mes desembre de 2015 amb la que posàvem les bases 
per que l’ajuntament pugui regular les polítiques d’habitatge, malgrat sigui una 
competència que no té l’ajuntament i no tenir els recursos econòmics i materials per 
treballar en plenes facultats. De tota manera l’ajuntament de Dosrius té concertat 
mitjançant el consell comarcal del maresme un servei d’habitatge per tal d’assessorar 
respecte qüestions d’habitatge i  donar ajuts  pel lloguer. 

2. Realitzarem Pla de joventut amb eines útils com la Oficina d’Orientació per la gent 
jove. 
Aquesta és una regidoria que no portem des de La PAC. Malgrat sigui un tema 
important, no hem tingut ocasió de fer cap acció al respecte. 

3. Farem un Pla per a la gent gran, per determinar les accions i polítiques més adequades 
donar valor a la vellesa dins de la societat. 
Hem estat treballant en la millora dels casals i les activitats per la gent gran. Després 
d’aquests dos anys de treball, estem en disposició d’elaborar aquest pla. 

4. Crearem el Pla educatiu municipal, en el que es desenvolupi un projecte propi del 
nostre municipi. 
Aquesta és una regidoria que no portem des de La PAC. Ara bé, vàrem aprovar el 
reglament del consell municipal que encara no s’ha convocat. En quant tinguem 
oportunitat de ser-hi, portarem la proposta. 

 
 
 
 
 



 

 

5. Farem Cursos per adults útils (i) a preus públics  i assequibles. 
Aquesta és una proposta que es va mirar de tirar endavant, però es va comprovar que 
no hi havia demanda de cursos suficient i que a més es feia competència a les 
empreses del municipi que ho fan. De moment s’ha desestimat. 

6. Farem una Sala de lectura i deures per a infants i joves. 
Hem estat negociant la cessió d’un espai per poder-ho fer, però encara no ha estat 
possible. Ara bé, això també depèn del voluntariat, que en aquest moment encara no 
està regulat per una recent sentència del TSJ que marca que els ajuntament no poden 
tenir voluntaris. 

7. Proposarem a entitats i veïns una reorganització de les festes majors per tal d’encaixar 

l’oferta d’activitats amb la demanda real dels veïns.  

Malgrat ser un tema que ens preocupa i que a més va portar a una crisi de govern, no 

hem pogut tirar endavant, de moment la proposta. No descartem, però, poder-ho fer 

el 2018. 

8. Farem un Pla cultural municipal en el que tant des de l’Ajuntament com des de les 

entitats es pugui oferir una amplia oferta cultural.  

Encara que formalment no s’hagi fet un Pla cultural municipal, hem iniciat algunes 

accions (com el calendari municipal) que permeten a les entitats difondre les seves 

activitats. A més, en quant la web municipal nova estigui activa, serà molt més senzilla 

la seva difusió. 

9. Buscarem i arranjarem espais per fer-hi cultura: exposicions, teatre, música... 

Hem aconseguit obrir nous espais culturals malgrat no tenir unes infraestructures 

adequades, ampliant clarament la oferta cultural durant tot l’any amb concerts, 

exposicions, cinema i obres de teatre. 

10. Desenvoluparem eines i espais per tal de conservar i difondre la cultura i la història 
del municipi (fires, rutes...), sempre treballant amb les entitats locals.  
El treball de les entitats ha estat des del principi una prioritat, encara que l’estructura 
participativa, tal com ja hem comentat no està del tot definida. Ara bé, hem iniciat una 
tasca de difondre i organitzar algunes festes tradicionals, com 11 de setembre o el sant 
Joan, donant-li la importància que realment tenen. 

 



 

 

11. Crearem el consell municipal d’esports.  
Aquesta qüestió al igual que altres ja esmentades desprès de l’aprovació prèvia del 
reglament municipal de participació ciutadana. 

12. Sanitat : Treballar per la millora del serveis mèdics .  
Tot i no tenir la competència en aquest tema, mantenim un contacte constant amb els 
responsables del consorci sanitari del maresme per intentar millorar el servei. De fet, 
s’han fet canvis en els horaris del consultori de Canyamars per tal de donar una millor 
cobertura del servei 

 

13. Correus: Treball per a la millora del repartiment de correus en els nuclis urbans. 

Hem realitzat diverses reunions amb els responsables de correus de la nostre zona i 

després de realitzar un nou estudi, no és possible ampliar el servei de correus PaP. De 

tota manera, tenim previst aquest any 2018 millorar les bústies descentralitzades de 

Can Massuet i Canyamars. 

14. Comunicació: Treballarem per tal que s’instal·li la fibra òptica al municipi. 

Hem realitzat diverses reunions amb els responsables de l’empresa que ha de fer el 

desplegament de fibra òptica. Ara com ara no hem tingut èxit, però seguirem 

treballant-hi durant tot el mandat. 

15. Treballarem per tal de facilitar la mobilitat urbana i interurbana. 

Hem aconseguit el compromís de la Generalitat (que gestiona el servei d’autobusos 

interurbans) una millora pel 2018 del servei de bus. Això s’ha fet mitjançant un estudi 

que compren tota la riera d’Argentona (Argentona, Òrrius, Mataró i Dosrius) , a més , 

l’AMTU (Associació de municipis per la mobilitat) a la que ens vàrem associar el 2016, 

ha realitzat un estudi sobre la possible implantació del transport a la demanda. Durant 

el 2018 s’aniran implementant les millores.  

16. Farem un Pla de mobilitat urbana en el què s’inclourà la millora de la freqüència dels 

autobusos interurbans o la recuperació dels camins tradicionals entre altres. 

Es va demanar un recurs a la diputació el 2016, no se’ns va concedir. Ara bé, vàrem aconseguir 

poder fer un estudi de mobilitat del casc urbà de Dosrius que durant el darrer trimestre del 

2017 i el 2018 es portaran a terme algunes modificacions. Malgrat això, hem sol·licitat a la 

diputació de Barcelona un nou recurs per poder estudi la resta del municipi. Estem pendent s 

de la concessió del recurs pel 2018. 



 

 

Economia i Hisenda PERCENTATGE CUMPLIMENT 23,34% 
1. Realitzarem una Auditoria econòmica  

Tal com hem comentat en el punt 1 de transparència i participació, no hem realitzat 
aquesta auditoria per acord de la comissió de pacte de govern. 

2. Farem un Pla de promoció econòmica que permeti una millora de l’economia 
municipal, facilitant la creació de nous llocs de treball, dinamització del comerç i 
afavorint la creació de noves empreses 
Aquesta regidoria en mans d’ERC ha patit alguns canvis duran la legislatura . 

3. Promourem i estimularem la producció agrària i ramadera local.  
Aquesta regidoria en mans d’ERC ha patit alguns canvis duran la legislatura  

 
4. Realitzarem els pressupostos municipals de forma participativa, donant peu a que els 

ciutadans i entitats puguin decidir on s’inverteixen els recursos públics. 
Aquest és un tema controvertit que ho suscitat molts comentaris al ple municipal. Tal 
com hem dit, els pressupostos participatius és l’últim esglaó de la participació 
ciutadana, en la que Dosrius portem un retard important. Aquest any aprovarem el 
reglament de participació i caldrà anar desenvolupant les eines i la cultura 
participativa per tal d’arribar a poder fer uns pressupostos participatius. Malgrat això, 
aquest any hem  convidat als membres d ela oposició a participar en la realització dels 
pressupostos pel 2018. 

5. Revisió de les ordenances fiscals per tal ajudar a les famílies en situació 
econòmicament problemàtica i fomentar noves empreses al municipi. 
El 2017 ja vàrem introduir una modificació en l’IBI per que les famílies nombroses 
poguessin obtenir una bonificació. Ara bé, la introducció de bonificacions per les 
famílies en situació de vulnerabilitat econòmica depèn directament de la capacitat dels 
serveis socials municipals per estudiar la capacitat econòmica, cas per cas. Estem 
estudiant la possibilitat de introduir-ho per el 2018. 

6. Adequarem els sous dels càrrecs polítics a la seva dedicació real reduint costos 
innecessaris amb l’objectiu de redistribuir els recursos.  
Després de uns mesos de treball, hem adaptat les retribucions dels càrrecs electes 
produint un estalvi de 14.000 euros l’any respecte el 2016 i gairebé un 30% d’estalvi 
respecte l’anterior legislatura  



 

 

 

Serveis municipals, urbanisme i obres PERCENTATGE CUMPLIMENT: 44,50% 
1. Farem Pla d’usos i manteniment de vies urbanes i equipaments. 

Aquesta és una regidoria que no portem des de La PAC. Malgrat això estem treballant per 

que es pugui redactar un pla de manteniment. En quant als equipaments, cal dir que hem 

hagut de fer un esforç important a treballar el seu manteniment ja que no se’n feia gens. 

Ara mateix estem preparant la licitació per poder fer un manteniment preventiu i 

correctiu dels equipaments en matèries com la calefacció, l’aigua, els extintors, etc.. A 

més, farem un reglament d’usos durant aquest 2018 

2. Avaluarem i reorganitzarem la recollida de brossa  

Després d’un intens treball durant els dos primers anys de mandat, hem elaborat una 

proposta de millora que s’iniciarà a principi del 2018 amb l’objectiu de millorar 

substancialment els percentatges de recollida selectiva de brossa, però també en la de 

millorar els espais municipals. Aquestes millores contribuiran a tenir un municipi més 

endreçat, però sobretot, més sostenible . 

3. Millorarem el servei de policia local  

Aquests és un tema que no portem des La  PAC i que ens preocupa especialment. Cal dir 

que tenim una plantilla reduïda de policies locals ja que la llei estatal no ens permet 

ampliar-la i per tant és  molt complicat donar un servei òptim. Hem proposat que es faci 

un reglament de funcionament de la policia local que ajudaria a tenir un ordre més enllà 

dels efectius dels que disposem.  

4. Posarem les bases per tal de recuperar la gestió directa del subministrament d’aigua. 

Estem treballant per que això sigui possible quan acabi el contracte amb l’empresa Sorea, 

fent contactes amb empreses municipals i avaluant les diverses possibilitat de gestió 

directe. Així mateix hem encarregat una auditora econòmica de a concessió i el 2018 

realitzarem una auditoria del les instal·lacions. 

5. Iniciarem els tràmits per fer un  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

S’han realitzat alguns treballs previs com son les declaracions de BCILS i la definició dels 

límits municipals amb Llinars del Vallès , sent alguns passos previs necessaris per poder 

portar a terme el POUM. 

 

 



 

 

6. Revisarem el projecte de can Canyamars per tal que sigui realitzable i crearem una 

comissió de seguiment del procés de recepció, al igual que d’altres urbanitzacions del 

municipi en situació similar. 

Ja hem aprovat el projecte fraccionat de Can Canyamars en fases que inclou tots els 

polígons per tal de que sigui possible, tant pels veïns com pel propi ajuntament, 

executar-lo. La previsió és que s’iniciïn les obres aquest mateix 2017. 

7. Crearem una Comissió urbanística mixta per tal de tractar qüestions d’interès 

municipal en l’àmbit urbanístic 

Aquesta és una qüestió que no hem pogut iniciar encara i que també va lligat al pla de 

participació ciutadana. 

8. Farem un Pla de Polígons industrials per tal dignificar i millorar la seguretat i  neteja i  

facilitar als seus propietaris la creació d’espais acord a les necessitats reals de futures 

empreses. 

L’adhesió de l’Ajuntament de Dosrius al conveni de la riera d’Argentona, ha facilitat la 

tasca que amb un pla propi de Dosrius no hagés estat possible. Arrel del treball fet 

s’han començat a veure una reactivació en activitats als diversos polígons. 

 

 

 

Compliment global del programa electoral 

 
 

 

 

Compliment dels temes de gestió directa de La PAC

 
 

  



 

 

ALGUNES DE LES COSES QUE NO SORTIEN AL PROGRAMA 

 

A banda de les qüestions centrals que teníem previstes en el programa electoral hem anat 

treballant-ne altres que s’ha fet imprescindibles tant per la necessitat de reordenar 

l’Ajuntament com per les noves lleis i normatives que han anat sorgint els darrers anys. 

 

Aquí en detallem algunes d eles més rellevants. 

 

1. Reorganització interna municipal 

a. Recursos humans- Des de l’inici de la legislatura ens vàrem adonar que tot el 

tema de recursos humans de l’ajuntament calia posar-lo al dia. Per això hem 

impulsat la creació d’un tècnic de recursos humans. 

b. Pla de formació del personal- La formació del personal municipal és 

imprescindible per que estigui al dia de la normativa i de la forma de gestionar 

les diverses àrees. Fins ara cada persona anava fent les formacions que volia 

segons els seu criteri. Hem desenvolupat una planificació de la formació del 

personal a diversos anys vista en funció de les necessitats de l’ajuntament i 

dels llocs de treball, així com de les capacitats de cada persona . 

c. Relació de llocs de treball- Una de les eines imprescindibles per la gestió dels 

recursos humans és la relació de llocs de treball. Aquest és un instrument que 

fa una fotografia de la com està estructurada l’organització identificant els 

problemes i mancances en quants a recursos humans. Vàrem demanar un 

recurs a la Diputació de Barcelona per poder fer aquest document, però 

finalment la Diputació ha posat a l’abast una eina web per fer-la i està 

realitzant directament des del departament de RRHH de l’ajuntament. 

d. Riscos laborals- El tema de riscos laborals és summament important. 

L’Ajuntament comptava mb un pla de riscos laborals tal i com marca la llei, 

però no s’havia desenvolupat. Vàrem crear la comissió de seguretat i salut i 

vàrem iniciar les feines per millorar la gestió dels riscos laborals. 

e. Implantació de l’expedient electrònic- Les llei 39/2015 i 40/2015 obliguen a les 

administracions públiques a abandonar els expedients en paper i implantar un 

sistema d’expedients electrònics. Això suposo una inversió econòmica 

important, però també un canvi de forma de treballar. Aquest procés ha estat 

llarg, però hem aconseguit fer un canvi que molts ajuntaments encara no han 

fet en l’actualitat. 

f. Millores en serveis informàtics 

i. Connectivitat- Davant la impossibilitat de tenir fibra òptica i tenint en 

compte que tot l’ajuntament estava funcionant amb uns ADSL de 6 

mg, vàrem iniciar un procés per tal d’aconseguir una millora en el 

servei de dades mitjançant un concurs que també externalitzava la 

centraleta de veu. 

ii. Modernització parc informàtic- Hem inclòs més diners en el pressupost del 

2017 i també ho farem en el 2018 ja que el parc de material informàtic de 

l’ajuntament era molt antic  També hem invertit en la millora dels cablejats 

per poder tenir una millor connectivitat. 



 

 

2. Participació i transparència 

a. Portal de transparència-Unes de les primeres accions del govern municipal va 

ser publicar el portal de transparència de l’ajuntament complint la llei . 

b. Carta de serveis- Estem elaborant un document que recull tots els serveis que 

presta l’ajuntament relacionats amb els seus respectius tràmits, per tal de 

tenir tota la informació penjada a la web municipal . 

c. Codi de bon Govern- El passat juliol de 2016 vàrem aprovar en el ple municipal 

el document de codi de bon govern, es tracta d’una carta de comprimís dels 

càrrecs electes en la que s’estableix el comportament que es comprometen a 

tenir els electes locals. 

3. Millores en Serveis socials 

a. Gestió de les activitats per la gent gran- S’han iniciat una sèrie de noves 

activitats ja que creiem que els casals no son únicament un lloc on la gent gran 

va a distreure’s, si no que a més en pot treure molt profit. L’autosuficiència de 

la gent gran, la millora de la seva mobilitat o l’accés a la cultura, son algunes 

de les qüestions que intenten millorar aquestes activitats. 

4. Noves Licitacions 

a. Desfibril·ladors- Quan vàrem entrar a l’ajuntament vàrem veure que els 

desfibril·ladors que s’havien adquirit no tenien un manteniment correcte. A 

més, hi ha equipaments que no en tenen. Hem previst per aquest 2017 una 

partida econòmica per tal d’adquirir nous desfibril·ladors i posar al dia els que 

tenim. 

b. Centres esportius- Els centres esportius de Can Massuet i de Dosrius tenien un 

funcionament molt deficient. Es va realitzar un procediment per tal de 

rescindir el contracte que hi havia i s’han fet noves licitacions per la gestió. 

c. Oficina tècnica de medi ambient- Al entrar a l’ajuntament vàrem veure que 

l’Oficina tècnica de medi ambient (que està externalitzada) no estava 

contractada correctament. Vàrem haver de fer un concurs per poder-la 

gestionar correctament. Ens queda , però, millorar el contracte per tal que 

puguem tenim més hores oberta la oficina tècnica de medi ambient per tal de 

donar un millor servei al ciutadà. 


