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decideixllorenc.wordpress.com 

twitter.com/decideixllorenc 

Ple Extraordinari 02/05/16, 
Ple Extraordinari 30/05/16 i 

Ple Ordinari 27/06/16 
 

S’adjudica la contractació del servei de manteniment 
de parcs i jardins i es permet la utilització de  
glifosat (probable cancerigen segons l’OMS). 

 

S’aprova per unanimitat la revocació del nomenament  
de Franco com alcalde honorari i perpetu de  

l’Ajuntament de Llorenç del Penedès. 
 

Es retarda l’inici d’obres d’instal·lació de gespa artificial al 
camp de futbol per un error en l’adjudicació de l’empresa. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 3 membres de Decideix Llorenç i 2 ciutadans. 
 

- La secretària explica que s’ha de constituir la comissió de seguiment de les 
places de la residència amb un representant de cada partit. 

- PSC exposa que no li ha arribat la documentació del ple. 
- La secretària contesta que sempre la tenim disponible en CD a 

l’Ajuntament. Afegeix que si volem la poden deixar a les bústies. 
- DL diem que només li va arribar a un dels regidors i aquest ho va reenviar. 
- La secretària respon que hi ha problemes amb la migració cap al nou web. 
 

1. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DEL 
SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I NETEJA DELS PARCS 
URBANS, JARDINS MUNICIPALS, PARTERRES, ARBRAT VIARI, 
INSTAL·LACIONS DE REC I JARDINERIES MUNICIPALS. 
 

- La secretària explica que l’empresa contractada per oferir aquest servei, ja 
que ha obtingut la millor puntuació, serà Ambientalia World S.L. (Sant Feliu 
de Llobregat). 

o Contracte amb durada de 2 anys amb possibilitats de fer una 
pròrroga de fins a un màxim de 4 anys. 

o Amb un preu anual de 34.211,14€ (IVA i import inclòs). 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC), 2 abstencions 
(PSC i ERC) i 3 vots en contra (DL). 
 

- DL justifiquem el vot contrari perquè no estem a favor de l’ús de productes 
tòxics en la jardineria municipal, concretament del glifosat, considerat com 
a probable cancerigen per l’OMS. 

- ERC justifica el vot dient que no era regidor quan es va decidir però que 
confia en els criteris dels tècnics. 

- PSC justifica el vot dient que no tenia la documentació.  

 

A través d’aquesta publicació, Decideix Llorenç vol apropar els 
plens municipals a tota la ciutadania amb l’objectiu de donar-vos a 
conèixer el que s’hi debat i les posicions que pren cada formació 
política. Alhora, us volem animar a assistir-hi com a públic. 

Podràs trobar tots els números de El Ple al Carrer al nostre bloc. 
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2. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM Nº2. 
 

- La secretària explica que aquesta modificació es realitza per precisar la 
regulació de l’ús ramader. S’estableixen 3 categories d’instal·lacions 
ramaderes en funció de la seva incidència ambiental, per la seva capacitat, 
intensitat o temporalitat. 
 

 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i ERC) i 4 
abstencions (DL i PSC). 

 

Es dóna per finalitzat el Ple.  
 

- DL preguntem com és que encara no s’ha convocat a la comissió de 
comptes (formada per un representant de cada grup polític). 

- La secretària respon que es farà quan es tingui el programa informàtic a 
punt i s’ha d’esperar l’informe de la Diputació. 

- DL preguntem com està el tema de poder accedir al Registre d’entrades i 
sortides de l’Ajuntament (l’equip de govern ens han restringit l’accés). 

- CDC respon que han realitzat una consulta a la Diputació i encara no tenen 
resposta. 

- DL demanem aquesta resposta per escrit. 
- DL preguntem com va anar la primera trobada de la Taula Cultural. 
- CDC respon que s’ha decidit que hi hagi un representant de cada entitat 

després que ho haguessin proposat les entitats assistents (i tal i com 
demanàvem els partits de l’oposició).  

- DL demanem quines són les responsabilitats de la Taula Cultural.  
- CDC respon que per ara serà l’organització de la Festa Major. 
- DL preguntem si es tornarà a excloure a l’oposició (l’equip de govern hi té 

representació política, l’oposició no). 
- CDC respon que això és la vostra opinió i que els partits no hi tindran 

representació. 
- PSC explica que a l’edifici del carrer Marcel·lí Jané s’ha fet un forat entre 

els habitatges. S’ha denunciat a La Caixa o als Mossos? 
- CDC respon que s’estan fent coses però que el tema és delicat i encara no 

se sap com es solucionarà. Els habitatges havien d’anar destinats al lloguer 
social però s’han ocupat. No hi ha opcions de reallotjament i tampoc 
saben si és gaire popular fer-los fora. 

- PSC pregunta si s’ha parlat amb els Mossos d’Esquadra per la seguretat de 
les festes de maig. 

- ERC diu que hi hauria d’haver una coordinació entre Mossos i Ajuntament. 
- CDC diu que sempre hi ha desperfectes quan hi ha concerts de nit al 

carrer. La manera més ràpida d’acabar amb aquests actes vandàlics seria 
deixar de fer concerts a la nit, però això no passarà. S’ha estudiat la 
possibilitat de fer xerrades informatives sobre l’alcohol o grups de suport 
que controlin el que beuen els joves. Els que van provocar els desperfectes 



estan identificats però no es pot fer res si no hi ha denúncia. S’ha parlat 
amb alguns pares. 

- DL comentem que el problema no són els concerts, sinó els grups de joves 
que s’agrupen a altres llocs del poble aprofitant l’avinentesa. Afegim que el 
Projecte Educatiu de Poble (anul·lat amb els vots contraris de CDC) 
pretenia encarar aquests temes per buscar-hi solucions. 

- CDC comenta que s’ofereix un programa de garantia juvenil, amb ofertes 
laborals, cursos, assessorament, etc.  però no s’hi presenta ningú. 

- ERC diu que un pla educatiu hi podria ajudar, però ara urgeix trobar 
solucions immediates. 

- DL explica que a altres pobles es treballa amb joves desarrelats a través de 
becar places en les activitats organitzades per les entitats del poble 
(gegants, teatre, diables, patuleia, casal d’estiu, ball de bastons...). 

- CDC respon que això és molt complex i no és tant fàcil com sembla. 
- DL preguntem per la reunió de l’equip de govern i la PAH del Vendrell. 
- CDC contesta que estan mirant de fer una PAH a Llorenç i faran una reunió 

informativa. 
- DL pregunta si s’està valorant la col·laboració directa entre la PAH i 

l’Ajuntament. 
- CDC respon que sí. Afegeixen que la PAH ha ocupat algun bloc en altres 

pobles i també estan arreglant algun habitatge social. CDC detalla que 
estan parlant amb bancs perquè aquets ofereixin lloguer social. Hi ha la 
possibilitat de dos pisos, però estan ocupats. També han contactat 
indirectament amb la SAREB per preguntar el cost d’adquirir l’edifici del 
carrer Josep Cañas on hi ha 10 habitatges. 

- DL proposem que es faci una plantejament a llarg termini amb inversió, ja 
que aquest edifici podria ser una solució. 

- CDC respon que tenen altres prioritats abans de l’habitatge social (es 
refereixen a la instal·lació de gespa artificial i al nou accés a la Plaça de la 
Vila) i que ja veuran com evoluciona el tema de la SAREB. Afegeixen que el 
Cuartelillo està ruïnós, falta una part de la teulada i hi ha molta humitat, 
l’edifici ha d’anar al terra. 

 
 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 4 membres de Decideix Llorenç. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROPOSTA ALCALDIA ATRIBUCIÓ FUNCIONS 
TRESORERIA A LA SECRETÀRIA-INTERVENTORA. 
 

- La secretària explica que degut al canvi de normativa se li atribueix el 
càrrec de tresorera fet que comporta noves tasques. Per això s’ha demanat 
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que s’obrin noves places, fins llavors ella assumirà aquesta responsabilitat. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC). 
 

2. RATIFICACIÓ ACORD JGL 29/02/16 BONIFICACIONS IBI FAMÍLIES 
NOMBROSES. 
 

- La secretària explica que servirà per atorgar les ajudes a aquelles famílies 
que compleixin els requisits. 
 

 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC) i 
1 abstenció (1 membre de DL s’absté per ser part implicada). 

 

3. SORTEIG MEMBRES TAULES ELECCIONS GENERALS 26/06/16. 
 

- Un cop fet el sorteig, CDC explica que a partir d’ara es contractarà un 
servei de seguretat pel la Nit del Foc i Rock, per Sant Joan i per la Festa 
Major. 
 

 

 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 4 membres de Decideix Llorenç, 4 membres del C.F. 
Llorenç i 1 ciutadà. 
 

1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS 11 D’ABRIL 2016, 2 DE MAIG 2016 I 30 
DE MAIG 2016. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC). 
 

2. PROPOSTA D’ALCALDIA REVOCACIÓ NOMENAMENT COM ALCALDE 
HONORARI I PERPETU A S.E. EL JEFE DE ESTADO Y CAUDILLO DE 
ESPAÑA. 
 

- La secretària explica que s’ha trobat l’acta que corrobora aquest fet. 
- ERC comenta que un càrrec públic mai pot ser perpetu. 
- DL demanem que s’hauria de retirar un placa franquista amb el nom de 

“Calle del Capitán Cortés” i que es troba al carrer de l’Abat Escarré. 
- CDC contesta que ho desconeixia i que valorarà la seva retirada. 

 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC). 
 

- Pel que hem pogut esbrinar des de DL, la placa fa referència a Santiago 
Cortés González, capità de la Guàrdia Civil, membre de l’aparell de l’Estat 
franquista i conegut per la resistència a l’assetjament del Santuari de Santa 
María de la Cabeza de Jaén, on va provocar la mort dels seus homes, dones 
i nens, al negar-se a entregar les armes. 

PLE ORDINARI DILLUNS 27 DE JUNY DE 2016 



- Us agrairíem que qualsevol persona que conegui l’existència d’algun 
símbol franquista a Llorenç ens ho comuniqui a qualsevol regidor de 
l’Ajuntament. Entre totes esborrarem el feixisme de les places i carrers. 

 
3. PROPOSTA D’ALCALDIA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR 

DE LES PLACES DE L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS A LA 
RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN. 
 

- La secretària explica que per conveni hi ha 10 places de la residència 
reservades a l’Ajuntament pels veïns del municipi. La redistribució 
d’aquestes places queda de la següent manera: 

o 1 plaça: Reservada a urgències socials o situacions de risc. 
o 5 places: Adjudicades entre els sol·licitants que acompleixin els 

requisits. 
o 4 places: Adjudicades entre els sol·licitants que acompleixin els 

requisits però no han pogut obtenir el reconeixement de 
dependència. Hauran de demostrar la manca de capacitat 
econòmica. 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC). 

 
4. PROPOSTA D’ALCALDIA FESTES LOCALS 2017. 

 

- CDC explica que els dies assenyalats com a festes locals per l’any 2017 
seran el 13 d’abril, que és Dijous Sant i el 10 d’agost, Festa Major. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC). 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DESESTIMEM PROCEDIMENT LICITACIÓ 

OBRES “PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE 
FUTBOL DE L’AV. DE L’ESTRELLA S/N”, I APROVACIÓ PLEC DE 
CLÀUSULES RECTIFICAT I OBERTURA NOVA LICITACIÓ. 
 

- La secretària explica que el Gremi de Constructors ha impugnat el 
procediment de licitació d’obres del projecte d’instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol perquè hi va haver un error a l’hora de requerir 
el carnet empresarial a les empreses participants en la licitació. El tipus de 
carnet demanat no corresponia amb l’import del projecte. Ni els tècnics 
municipals ni la secretaria van veure l’error i no hi va haver cap al·legació 
durant els 20 dies en què va estar exposat. La secretària es disculpa i diu 
que es retardarà l’inici de les obres aproximadament un mes però que les 
empreses presentades podran mantenir la seva proposta inicial. 

- CDC diu que l’arquitecte municipal s’haurà de reunir amb el C.F. Llorenç i 
donar explicacions pel seu error. 
 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (CDC, PSC i ERC) i 3 
abstencions (DL). 



6. PRECS I PREGUNTES. 
 

6.1. HABITATGE SOCIAL. 
 

- DL preguntem som està el tema de l’habitatge social (recordem que 
actualment Llorenç no disposa de cap habitatge social, quan la mitjana 
espanyola és de 3 habitatges per cada 1.000 habitants, una de les pitjors 
dades europees). Concretament volem saber com estan els tràmits de 
l’oferta a la SAREB per adquirir l’edifici del carrer Josep Cañas (aquest prec 
ja l’havíem realitzat en diversos plens anteriors). 

- CDC respon que segueix igual perquè encara no ha obtingut cap resposta. 
 

6.2. XERRADA SOBRE EL GLIFOSAT. 
 

- DL preguntem el cost de la xerrada informativa “Què en diu la ciència 
sobre el glifosat” a càrrec del professor Daniel Costa  organitzada per 
l’Ajuntament. 

- CDC respon que el ponent no es dedica a fer xerrades, però que després 
de la de Llorenç n’ha realitzat alguna més. Va demanar la voluntat i se li va 
pagar el sopar. 

- DL expliquem que hagués estat bé fer-ho en format debat amb els dos 
punts de vista representats, ja que al poble coexisteixen diferents 
posicionaments. Afegim que al ser un acte partidista creiem que ho hauria 
d’haver pagat CDC i no l’Ajuntament (tal i com fem DL amb totes les 
xerrades que organitzem). 
 

6.3. URBANISME 
 

- DL preguntem quant va costar l’adquisició de la caserna de la Guardia Civil. 
- La secretària detalla que l’adjudicació va costar 40.000€ i que el que es va 

pagar era pel terreny, ja que l’edifici està en estat ruïnós. 
- DL preguntem pel futur ús de l’actual Ajuntament i de la Casa de Cultura. 
- CDC respon que encara s’ha d’estudiar. A l’Ajuntament es podrien fer 2 

habitatges i de la Casa de Cultura se’n podria parlar a la Taula Cultural. 
- DL demanem com està el tema del Centre nou, concretament si està 

contemplada l’adequació dels terrenys de propietat municipal del voltant 
de l’edifici. 

- CDC diu que El Centre ja ho ha demanat però encara no s’ha pensat com i 
quan s’ha de fer. S’ha de fer un estudi i ja es veurà. 

- DL preguntem si està previst executar-ho en aquesta legislatura. 
- CDC respon que les prioritats són la instal·lació de la gespa artificial i el 

nou accés per a la Plaça de la Vila, però que no descarten res. 
 

6.4. ESCOLA DE MÚSICA 
 

- DL preguntem com va anar la reunió amb l’Escola de Música Contrapunt 
(recordem que l’equip de govern es negava a reunir-se amb l’escola fins 



que no es presentés una documentació no requerida a cap més entitat). 
- CDC explica que seguirà treballant amb l’escola però que encara s’ha de 

corregir algun tema tècnic. L’associació ara passa a ser una cooperativa i 
s’ha de veure com es quadra legalment. Segur que hi hauran més reunions. 

 
6.5. ALTRES 

 

- PSC pregunta com va anar el tema de seguretat durant la Nit de Foc i 
Rock i per Sant Joan. 

- CDC explica que s’han reduït substancialment els actes vandàlics des de la 
contractació de l’empresa de seguretat amb un cost de 800 €/actuació. La 
mateixa empresa també hi serà durant la festa major. 

- DL expliquem que un veí ha vist operaris de Telefónica instal·lant fibra 
òptica (internet) al CAP i al nou Ajuntament i vol saber quan s’implantarà a 
tot al poble.  

- CDC diu que l’únic que saben és que un treballador els hi va dir que 
segurament a finals d’any estaria desplegat a tot el poble però que encara 
no s’havia fet cap gestió per saber-ho del cert. 

- ERC mostra interès per a les subvencions a les entitats. 
- La secretària explica que s’ha de vestir un conveni diferent amb cada una, 

cosa que ho dificulta i és un procés llarg. 
- DL ens interessem per les possibles millores de la renegociació del 

conveni col·lectiu dels treballadors de l’Ajuntament. 
- CDC contesta que falten alguns serrells a resoldre i que fins que no estigui 

tancat no poden dir res. 

 
6.7. INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC 

 

- Per primera vegada en aquesta legislatura CDC pregunta al públic si algú 
té alguna pregunta o prec. 

- Un dels membres del C.F. Llorenç pregunta si l’obra de la instal·lació de la 
gespa artificial es retardarà un mes. 

- CDC respon que malauradament sí. 
- El membre del C.F. Llorenç exposa que el camp no estarà enllestit i la lliga 

estarà començada. Demana si l’Ajuntament ha previst la despesa 
econòmica que pot suposar el lloguer de les instal·lacions d’algun altre 
poble proper. 

- CDC respon que es podria demanar a Banyeres o Santa Oliva, a Sant Jaume 
millor que no pel volum de partits que es juguen. Afegeix que hi havia la 
possibilitat de jugar tots els partits de la primera volta a camp contrari. 

- El membre del C.F. Llorenç explica que per jugar primer tots els partits a 
fora es necessita que els equips contrincants ho acceptin. Demana que el 
més aviat possible es posin en contacte amb altres ajuntaments. 

- CDC respon que posaran fil a l’agulla. 


