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Ple Extraordinari 29/11/16 
Pressupostos 2017 

 

S’aproven els pressupostos municipals del 2017, 
 amb els vots en contra de DL i PSC i 

sense cap previsió inicial d’inversions. 
 
 

Es tracta d’un pressupost continuista i conservador que 
no conté partides expresses destinades a medi ambient, 

igualtat de gènere, habitatge ni protecció social. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 1 membre de Decideix Llorenç. 
 

1. PRESA DE POSSESSIÓ COM A REGIDORA DE LA CORPORACIÓ LA SRA. 
EUGÈNIA GUASCH LÓPEZ. 
 

- La secretària i l’alcalde llegeixen el corresponent text protocol·lari i la 
regidora Eugènia Guasch diu les següents paraules: 
 

``En primer lloc vull agrair al regidor que m’ha precedit, Arnau Gómez la 
seva feina feta durant tot aquest temps. Les seves hores d’esforç, dedicació, 
professionalitat, honestedat, humilitat i a voltes hores d’angoixa i 
desil·lusió, però també d’alegria i companyerisme. Hores impossibles de 
comptar, extretes de passar temps amb la família i els amics, de descans, 
d’esbarjo… Compartir amb l’Arnau tot aquest temps el projecte de DL ha 
estat un plaer, un aprenentatge i un orgull. I crec que era de justícia 
compartir-ho en aquest ple i amb tots vosaltres. 
 

Agrair de nou a les 303 persones que van confiar i van tenir la valentia de 
votar DL-CUP-PA, un projecte polític d’esquerra radical de transformació 
social i democràcia directa. És per això que em comprometo a treballar pel 
benestar, la igualtat de gènere, la independència, l’encaix de la diversitat, la 
inclusió i la justícia social als Països Catalans. La política institucional no és 
la meva finalitat com a tal, sinó que espero que serveixi d’eina 
transformadora però sent molt conscient que aquesta transformació no és 
gens possible sense la participació activa i real de tota la ciutadania, que 
són realment el motor de canvi de la nostra societat i per tant del nostre 
poble. Faré una oposició crítica i combativa, però sobretot dialogant i 
constructiva. 
 

Ho prometo per imperatiu legal i per servir al poble que m’ha escollit.  
 

 “La fe de los pueblos no se despierta con promesas, con teories ni con 
retórica: la fe de los pueblos se despierta con hechos, con realidades, con 
soluciones verdaderas” Fidel Castro.´´ 

 

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. 

PLE EXTRAORDINARI DIMARTS 29 DE NOVEMBRE DE 2016 



2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016. 
 

- CDC explica algunes desviacions de crèdit que hi ha hagut al llarg de l’any 
per cobrir diverses feines que s’han dut a terme. Aquestes partides es 
cobreixen contra el romanent de tresoreria. 

- ERC explica que hi apareixen moltes despeses que impliquen personal 
temporal de serveis generals, brigada, festes, etc. 

- La secretària respon que en el cas del personal del Nieró, s’ha incrementat 
la partida perquè s’ha hagut d’abonar una indemnització a una ex 
treballadora i es va haver d’allargar la substitució de la seva baixa inicial. Pel 
personal de brigada, s’han contractat més treballadors durant un mes més 
que l’any passat després de la Festa Major. Pel casal d’estiu, les festes i la 
piscina també s’ha hagut de contractar més personal del previst i s’han 
començat a fer plans d’ocupació. Hi ha hagut substitucions de treballadors 
de l’escola Les Cometes que han estat de baixa. I també hi ha hagut un 
increment de despeses de manteniment, neteja, jardineria, cementiri i 
d’altres. 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC) i 5 abstencions 
(DL, ERC i PSC). 
 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA 
DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER L’EXERCICI 2017. 
 

Transcrivim les principals preguntes i respostes seguint l’ordre en què es 
van realitzar i convidem a tothom a mirar els pressupostos per tal de 
seguir-ne el fil. 

- DL proposem que ja que s’ha actualitzat el cadastre i en molts habitatges 
l’augment és substancial, es mantingui l’IBI tal i com estava sense apujar-lo 
el 3,5%. 

- CDC respon que aquesta actualització l’ha efectuat l’Estat espanyol a tot 
arreu menys al País Basc i a Navarra i afecta un 5 % de tot el padró. A 
Llorenç la notificació va arribar el dia 15 de novembre. Si hagués arribat 
amb més antelació potser el plantejament (de pujar un 3,5 % l’IBI) hagués 
estat un altre. Actualment s’està en període d’al·legacions i la gent afectada 
va al cadastre a fer la reclamació oportuna. 

- La secretària diu que amb la modificació cadastral i tots els augments que 
aplica l’Ajuntament aquest any, es recapten, aproximadament, 56.000€ més. 

- CDC afegeix que l’ordenança d’increment dels impostos ja està acordada 
per ple i que alguns serveis s’han encarit (piscina, contenidors, jardineria, ...) 
i que per poder cobrir-ho s’ha de mantenir aquest increment. Fins que no 
es dicti una nova llei de finançament local, els impostos són l’únic recurs 
municipal. Cal destacar que l’actualització del cadastre no és iniciativa de 
l’Ajuntament, tot i que en sortirà beneficiat. És una previsió d’ingressos, 
però tampoc és matemàtic i dependrà de les al·legacions que es presentin. 



- DL preguntem si s’ha fet, o es pensa fer, alguna campanya per explicar a la 
població on anar per fer les al·legacions i com fer-ho. Sobretot pensant 
amb les persones d’edat avançada. 

- CDC diu que han parlat amb el gerent del cadastre de Tarragona i els hi ha 
respost que no hi ha cap problema perquè la gent hi vagi a presentar 
al·legacions. A la circular del mes de desembre s’afegirà un paràgraf on 
sortirà una part de la informació. Recomanen que la primera visita al 
cadastre es faci per resoldre consultes o preguntes. Un cop feta aquesta 
primera visita l’Ajuntament pot fer de missatger presentant-hi les 
al·legacions. Afegeixen que hi ha un web on es pot consultar, tot i que la 
informació pot ser molt tècnica. La carta enviada als ciutadans diu que es 
poden dirigir a les oficines del cadastre a preguntar. 

- DL expliquem que a la carta posa un codi per entrar al web i que 
segurament la gent gran hi poden tenir dificultats. 

- La secretària diu que també poden anar a l’Ajuntament a informar-se. 
- DL preguntem, en referència a l’impost d’obres i construccions, quin control 

es fa a peu de carrer i qui el realitza. 
- La secretària respon que el fa el tècnic municipal i la brigada el pot avisar si 

detecten alguna obra.  
- CDC explica que quan la brigada ho detecta passa un avís a l’Ajuntament. El 

que passa és que el tècnic ve un cop a la setmana. 
- DL preguntem qui es responsabilitza de la despesa quan l’Ajuntament fa 

qualsevol tipus d’obra púbica al carrer. 
- La secretària respon que l’Ajuntament. 
- ERC comenta que fins fa poc els veïns afectats n’assumien una part, com en 

el cas de les voreres. 
- La secretària respon que això passa quan es fan voreres noves, però que en 

el cas de reparacions se’n fa càrrec l’administració. 
- DL preguntem per a què està previst gastar una subvenció extraordinària 

que arribarà de la Diputació. 
- CDC i la secretària expliquen que quan arribi es destinarà a adequar el nou 

accés a la plaça de la vila per no endeutar-se més del que ho estem. La 
subvenció va lligada al PAM (Pla d’Actuació Municipal) i el 2016 va ser de 
50M€ per a tota la província de Tarragona. El 2017 en destinaran 80M€, 
però encara no està aprovat. La Diputació adjudicarà la subvenció a cada 
municipi en funció del nombre d’habitants. A Llorenç, l’última subvenció 
que es va rebre va ser de 238.000€ i es va destinar a la construcció del nou 
Ajuntament. Aquest any potser arribarà als 300.000€ tirant amunt, després 
potser serà una quantitat menor, no ho saben. 

- DL preguntem si no s’han pressupostat les obres d’accés al nou 
Ajuntament. 

- CDC respon que no, perquè no hi ha subvencions, i quan tinguin la 
informació ja modificaran el pressupost. No es vol demanar un altre crèdit 
que entri aquesta inversió al pressupost, perquè no creuen que sigui 



raonable. 
- DL preguntem si per l’any 2017 no hi ha cap inversió prevista, ni pel tema 

de l’habitatge social a l’actual Ajuntament. 
- La secretària diu que no. 
- CDC respon que s’ha d’acabar de parlar amb els tècnics i amb el Consell 

Comarcal. Com que en el tema de l’habitatge d’emergència la normativa és 
més laxa, el cost que pugui comportar adequar l’Ajuntament no serà de 
100.000€, no caldrà endeutar-se. 

- DL preguntem a la secretària si s’hauria d’afegir igualment al capítol 
d’inversions. 

- La secretària respon que depèn del que s’hagi de fer, i un cop sabut ja es 
buscarà el finançament que toqui. En aquest ple s’aprova només el 
pressupost ordinari, després ja es faran les modificacions de crèdit 
necessàries. 

- DL mencionem que en el decret d’alcaldia es parla de la possibilitat de 
demanar un possible préstec. És pel nou accés a l’Ajuntament, o per què 
és? 

- La secretària diu que es tracta d’un error i s’haurà d’eliminar. 
- CDC respon que no es demanaran més préstecs. 
- DL preguntem pel capítol 5 d’ingressos, interessos per dipòsits d’empreses 

privades, com és que el 2016 eren 5.000€ i ara són 1.000€? 
- La secretària respon que es tracta dels interessos que donaven les entitats 

bancàries pels diners dels crèdits dipositats i no utilitzats. Un cop gastats, 
els interessos són molt inferiors.  

- DL preguntem per la partida de despeses “treballs realitzats per altres 
empreses”, ja que no s’especifica quines són i és de 71.631€. 

- La secretària respon que són serveis generals. Hi inclou els tècnics, les 
empreses de manteniment d’extintors i les empreses que fan altres feines 
que no són serveis generals. 

- DL diem que no hi ha cap partida destinada a medi ambient, habitatge, 
protecció social i igualtat de gènere. 

- CDC respon que han seguit la línia que portaven fins ara. 
- La secretària diu que per a totes aquestes coses hi ha la partida 480 al 

capítol 4 de despeses on hi ha les ajudes a persones vulnerables, les ajudes 
de llibres i material escolar, el que paguem al Consell Comarcal, la casa 
d’acollida, etc. (aquesta partida és de 20.000€) 

- DL especifiquem que ens referíem a una actuació extraordinària a la que es 
venia fent fins ara. 

- DL preguntem on consten les retribucions a l’arquitecte municipal, ja que la 
secretària havia informat que s’haurà de convertir en una plaça de 
funcionariat per adequar-lo a la legislació vigent. 

- La secretària respon que no està inclòs en aquest pressupost, ja que la 
delegació del govern està impugnant totes aquestes modificacions i ella 
està esperant resposta d’una consulta enviada a la Diputació. L’arquitecte i 



l’aparellador han de ser funcionaris per llei. 
- DL preguntem per què no existeix el concepte 391 multes. Volem saber si 

no s’ha multat mai en cap concepte. 
- La secretària respon que els Mossos sí però l’Ajuntament no perquè no té 

policia. 
- DL comentem que l’Alcalde podria assumir el rol. 
- La secretària diu que no hi hauria cap agent d’autoritat per imposar la 

multa. Afegeix que l’Ajuntament multa per infraccions relacionades amb 
l’aigua. 

- CDC comenta que estan treballant en una ordenança nova de conducta 
ciutadana. Cobrirà el tema de la neteja, els gossos, abocaments incorrectes 
de residus, etc. La intenció és aprovar-la al ple que es farà el desembre. 
Estem estudiant ordenances semblants d’altres pobles per poder-la 
adaptar.  

- PSC pregunta a què es destinaran el 3.000€ de promoció econòmica. 
- CDC respon que ho estan estudiant, no és per una acció concreta. És per 

tenir recursos per si surt quelcom, sense necessitat de fer una modificació 
de crèdit. Podria servir per fer alguna memòria d’algun pla d’ocupació. 

- ERC justifica que ens trobem davant d’un pressupost continuista. No hi ha 
cap partida per a coses extraordinàries. El pressupost és correcte però cada 
grup l’hagués fet diferent, són interpretacions de cadascú. No hi veu motiu 
per votar-hi en contra però sí per abstenir-se. És un pressupost ordinari 
amb una despesa ordinària. 

- CDC explica que ja havien avançat que el pressupost seguiria la línia que 
portaven. La diferència és que no hi ha les despeses d’inversions perquè ja 
s’han fet. Es baixa la ràtio de deute viu gràcies a la prudència financera que 
s’ha portat sempre. Llorenç es pot permetre el luxe de fer coses. Nosaltres 
en farem unes i vosaltres en faríeu unes altres, és el joc que ens toca jugar. 
Quan toqui fer habitatge social, la reparació de la xarxa i aquestes coses, es 
faran. Ara hem sigut prudents, preferim fer-ho així. 

- DL expliquem que com a defensors de la democràcia directa hem anat 
presentant mocions relacionades amb la participació ciutadana i que en 
l’última demanàvem que es fessin pressupostos participatius. Ens hauria 
agradat que s’aprovés i que ara s’estigués iniciant algun mecanisme per fer 
partícip el poble. Afegim que la informació dels pressupostos és molt 
feixuga i no arriba a la població. A qualsevol ciutadà que vulgui entendre-
ho pot resultar difícil, encara que pugui venir a l’Ajuntament en qualsevol 
moment a resoldre dubtes. Creiem que estaria bé generar algun document 
més gràfic i de fàcil comprensió. 

- La secretària explica que el pressupost està penjat al web. 
- CDC diu que en el web, a l’apartat de pressupostos, es pot anar clicant a 

sobre de cada capítol, que estan dividits per colors, i et diu a què correspon 
cada cosa. 

- DL responem que sí, però que la seva comprensió es fa molt complicada 



fins i tot pels qui els han estudiat (n’hem fet la prova). Afegim que l’any 
passat ja vam comentar que amb el marge de temps que ens passen els 
pressupostos als regidors de l’oposició, se’ns fa difícil el seu estudi. Aquest 
any ha tornat a passar. Entenem que és una feina feixuga i que teniu el 
temps que teniu per a preparar-los. Demanem que de cara a l’any que ve, 
malgrat no estiguin enllestits, es faci una reunió per explicar-los, debatre’ls i 
contrastar propostes. Com que aquesta reunió no s’ha fet, ens trobem que 
el dia del ple ens toca votar-los i no hem pogut solucionar tots els dubtes 
prèviament i no sabem quins criteris s’han seguit per preparar-los. 

- PSC diu que també troba a faltar una reunió així. 
- CDC diu que havent passat les festes hi ha la idea de fer una reunió 

informativa oberta a tot el poble per resoldre dubtes. I si convé parlar de 
pressupostos, doncs es parla de pressupostos, no passa res. Recullen la 
proposta de cara a l’any que ve, perquè a l’octubre puguem fer un 
intercanvi d’idees. 

- ERC explica que davant d’aquests pressupostos en què tots podríem arribar 
a entendre’ns, ja que són ordinaris, podríem perdre un vespre per debatre-
ho, comentar-ho i fer propostes.  

- CDC diu que ho tindran en compte i el setembre ho començarem a parlar. 
- DL explica que l’oposició representem pràcticament la meitat dels votants, 

és una qüestió que no es pot obviar, tot i que CDC disposa d’una majoria 
absoluta. 

- CDC respon que tot es pot parlar. 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC), 1 abstenció (ERC) i 4 vots 
en contra (DL i PSC). 

 
OPINIÓ DE DL RESPECTE ELS PRESSUPOSTOS 2017 

 
Els pressupostos municipals reflecteixen la quantificació econòmica de l’activitat 
municipal prevista per un any. Responen a la voluntat política i als objectius 
establerts per l’equip de govern del poble. Són una eina clau per a la gestió 
pública, ja que serveixen per planificar, controlar i avaluar les actuacions i les 
finances municipals. En el passat ple extraordinari del dimarts 29 de novembre del 
2016 els pressupostos van ser aprovats amb els vots favorables de CDC, l’abstenció 
d’ERC i els vots contraris del PSC i DL. 
 

Es traca d’uns pressupostos continuistes de les polítiques que Convergència ha 
dut a terme des que forma part de l’equip de govern. Com a grup els considerem 
totalment conservadors, ja que es limiten a preveure les despeses ordinàries tenint 
en compte la liquidació dels anteriors pressupostos. Pensem que cal un pla 
estratègic que defineixi el model de poble que volem a llarg termini i que serveixi 
com a base per a redactar uns pressupostos que mirin més enllà dels 4 anys de 
legislatura. 
 



Des de DL defensem la democràcia directa. Hem presentat una diversitat de 
mocions respecte d’això: proposta d’elaborar un Pla Director de Participació 
Ciutadana, proposta de realitzar consultes ciutadanes vinculants per a inversions 
de més de 100.000€ i proposta per impulsar un mecanisme de pressupostos 
participatius. Totes aquestes propostes han estat anul·lades amb els vots contraris 
de l’equip de govern. Creiem, per tant, que la ciutadania ha de tenir dret a poder 
decidir democràticament en què vol invertir els recursos municipals. Els 
pressupostos participatius promouen el protagonisme del poble i eixamplen els 
límits de la democràcia representativa. També fomenten la reflexió activa i la 
deliberació política en generar espais de debat transversals que ofereixen als veïns i 
veïnes l'oportunitat d’aprofundir en el coneixement dels problemes col·lectius del 
poble i d’intervenir per resoldre’ls. 
 

A part de les despeses mínimes per al funcionament del dia a dia del poble, trobem 
a faltar partides específiques que ajudin a cobrir les necessitats d’accés als serveis 
bàsics. Partides concretes per a projectes que permetin fer front a l’emergència 
social, i que ens ajudin a encarar els reptes mediambientals del present i del futur.  
 

Ens costa comprendre que en els pressupostos no hi aparegui cap concepte 
específic reservat a l’habitatge. Com ja hem dit en altres ocasions, a Llorenç no 
disposem de cap habitatge social, i tot i la previsió –amb una mínima despesa 
econòmica– d’adaptar l’actual Ajuntament a la funció d’habitatge d’emergència, 
seguirem estant molt per sota de la –ja molt baixa– mitjana espanyola. La sobirania 
residencial com a garantia del dret a un habitatge digne hauria de ser arreu un 
objectiu comú i prioritari. Disposar d’habitatge social facilitaria que algunes famílies 
i la gent jove no haguessin de marxar del poble. 
 

Trobem primordial reservar una part del pressupost a mesures destinades al 
manteniment i la conservació del medi. L’arribada del canvi climàtic, el pic del 
petroli i l’esgotament de matèries primeres són alguns dels motius per a avançar 
cap a aquesta direcció. Creiem que cal elaborar un pla d’autonomia energètica 
dels edificis i espais municipals que fomenti l’eficiència energètica a través 
d’auditories energètiques, i la reducció de residus. Considerem que també cal 
avançar cap a la sobirania energètica amb un model d’autoproducció d’energia 
renovable. 
 

Defensem que cal una previsió econòmica per treballar la igualtat de gènere en el 
nostre municipi. Un punt de partida podria ser la creació d’una taula de dones que 
col·laborin en la redacció i posada en marxa d’un Pla d’Igualtat Municipal. 
Després dels actes de violència viscuts la passada festa major, pensem que cal 
iniciar una campanya per unes festes lliures de sexisme i alhora disposar 
de tècnics especialistes a peu de carrer durant aquests dies festius. 
 

La majoria de les propostes que fem ja s’han implementat amb èxit a molts 
municipis del nostre país i depèn de la voluntat política que es puguin dur a terme 
en el nostre poble. Necessitem un replanteig profund de les prioritats a l’hora de 
decidir les inversions municipals del futur. Des de Decideix Llorenç seguirem 
treballant per aconseguir-ho. 
 


