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Ple Ordinari 24/01/17 
 

PDeCAT nega el suport als càrrecs electes independentistes 
encausats per desobediència. 

 
 

S’aprova el nou Conveni Col·lectiu per als treballadors de 
l’Ajuntament, sense modificacions substancials. 

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES SESSIONS 03/10/2016 I 
29/11/2016. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

2. DONAR COMPTE ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
03/10/2016 “COST DELS SERVEIS”. 
 

- La secretària dóna compte de l’acord que s’ha pres en la Junta de Govern 
Local del 3 d’octubre de 2016: s’ha de remetre al Ministeri el cost dels 
serveis municipals.  

- DL preguntem per què en l’informe estableix que hi ha béns que no es 
poden calcular realment. 

- La secretària informa que hi ha partides que no es poden individualitzar. 
Per exemple, la brigada fa moltes tasques en serveis, i no poden calcular 
exactament quines hores dediquen a cadascun. Explica que s’ha demanat 
que modifiquin la forma de calcular-ho, perquè demanen dades 
impossibles o molt difícils de calcular, com els metres lineals de xarxa 
d’aigua o de xarxa de llum. 

- Podeu trobar les actes al link http://llorenc.cat/index.php/informacio-
oficial/actes-junta-de-govern. 

 

3. RATIFICAR ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 
29/12/2016. DEL “CONTACTE DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
ACM”. 
 

- PDeCAT explica que es tracta d’un conveni que es fa de compra agregada 
a tots els ajuntaments adscrits a l’ACM. És aquesta associació qui negocia 

 

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 ORDINARI DIMARTS 24 DE GENER DE 2017 



amb les companyies elèctriques el concurs i escullen l’opció més 
econòmica.  

- La secretària explica que pràcticament el 90 % dels ajuntaments de 
Catalunya hi estan adherits. Normalment són contractes d’un any i per això 
ho pot aprovar la Junta de Govern, però normalment es prorroguen, motiu 
pel qual s’ha passat la ratificació al ple. 

- DL argumentem que estem en contra d’aquesta proposta, ja que apostem 
per un canvi en el model de producció i consum energètic. Trobem 
indispensable superar l’etapa del consum d’energia d’origen fòssil i 
nuclear, en mans d’un oligopoli que només vetlla per les seves butxaques. 
En aquest sentit, el 25 de maig, vam organitzar una xerrada/presentació de 
la cooperativa d’energia renovable “Som Energia” a la Casa de Cultura.  
Des de DL instem tots els regidors a fer un canvi de rumb en polítiques 
energètiques, tal i com estant fent molts municipis catalans. Demanem que 
es deixi de contractar l’electricitat a l’empresa ENDESA, o qualsevol de 
similar, per passar a un model cooperativista i de consum d’energia verda, 
molt més beneficiós per al medi ambient i per a la societat. Proposem 
aquest canvi per impulsar un model energètic renovable, eficient i en mans 
de la ciutadania, afavorir el creixement d’una economia més social i 
solidària, trencar l’oligopoli energètic existent, participar d’un moviment 
social transformador i per una informació transparent i un tracte directe.  
 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (PDeCAT, PSC i ERC) i 3 
en contra (DL). 

 

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONVENI DE SERVEIS SOCIALS AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, 2016-2019 I ELS 
ANNEXOS DELS 2016-2016. 
 

- La secretària explica que és el conveni estàndard que han aprovat tots els 
ajuntaments de la comarca. 

- DL preguntem per què no es parla en cap moment de les ràtios que 
corresponen de treballadores i educadores socials per nombre d’habitants 
i quantes hores. Entenem que a Llorenç s’haurien de destinar més hores. 

- La secretària informa que se’n fa una distribució segons les necessitats del 
municipi. El Consell i la Generalitat són els que fan la distribució. 

- PDeCAT diu que vénen les hores que han de venir, però que faran la 
consulta al Consell Comarcal. 

- DL preguntem per què Llorenç és l‘únic municipi de la comarca en què la 
partida d’aportacions baixa de 6.000 € a 3.000 €. 

- PDeCAT informa que s’ha fet així per mantenir l’autonomia i poder decidir 
en quins casos s’atorguen les ajudes. No ha baixat, sinó que els diners 
invertits es reparteixen d’una altra manera, i s’han pressupostat com a 
serveis socials al pressupost municipal. 



- DL preguntem per què Llorenç no consta en el servei residencial 
d’urgència. 

- PDeCAT i la secretària informen que es tracta d’un error, perquè 
precisament s’ha acollit a una persona en situació d’emergència. 
Demanaran la modificació. 
 

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

 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SUSPENSIÓ PARCIAL LLICÈNCIES 
ACTIVITATS CASC URBÀ. 
 

- PDeCAT explica que els últims anys, i arran de la petició d’instal·lar un 
rentador de cotxes, que finalment no ha prosperat, han detectat 
imprecisions i desajustos en la regulació d’algunes llicències d’activitats 
dins del casc urbà. Per aquest motiu, i per tenir-ne més control, es proposa 
la suspensió temporal, per tal d’estudiar-ne la regulació. Les activitats 
afectades seran les que es relacionarien més amb un polígon que amb el 
centre del poble. 

- DL preguntem si aquesta suspensió afectarà la llicència d’activitats 
sol·licitada per l’entitat El Centre. 

- PSC pregunta si això afectarà les empreses que ja estan instal·lades 
actualment. 

- La secretària respon que no, ja que la llicència sol·licitada pel Centre ja està 
demanada i a més no es troba entre els casos previstos de suspensió 
(activitats comercials, d’oficines i serveis, industrials o de magatzem en el 
nucli històric i residencial) i que només afectarà les noves llicències. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS I LA FUNDACIÓ PAU 
CASALS. 
 

- PDeCAT explica que es tracta d’un conveni de col·laboració. L’Ajuntament 
paga 200,00 € anuals i els veïns del poble poden visitar la Fundació 
gratuïtament durant certs períodes. 

- PSC pregunta si se’n farà publicitat. 
- PDeCAT respon que sí, i que ja se n’està fent actualment. 
- DL llegim el següent text:  

“Pau Casals, a part de ser un dels millors violoncel·listes del segle XX, és 
una figura universal en defensa de la pau i la cultura catalana al món. 
Donar suport i signar un conveni de col·laboració  amb la Fundació 
Pau Casals per conservar i difondre el seu llegat artístic i humà ens 
sembla molt positiu i d’una sensibilitat per la cultura i la formació 



dignes d’admirar. 
Voldria posar èmfasi en els punts C i D de l’àmbit d’actuació:  
C.- Augmentar el coneixement de la música i divulgar-lo dins de la 
societat. Reivindicar l’ensenyament de la música en el sistema educatiu 
actual. Desenvolupar programes i accions que facilitin la difusió, 
l’aprenentatge i el gaudi de la música com a llenguatge universal que 
agermana els pobles i les cultures. 
D.- Promoure projectes relacionats amb la pau, el respecte cap als 
drets humans, la democràcia, la cohesió i inclusió socials. Fer arribar la 
música a espais col·lectius socials on normalment no hi arriba. 
Desenvolupar programes i accions que, utilitzant la música com a eix 
vertebrador, esdevinguin una eina de cohesió i inclusió socials. 
Endegar projectes i accions on la música incideixi en l’augment de la 
qualitat de vida de les persones.” Bravo! Ens semblen punts perfectes. 
Des de Decideix Llorenç creiem i defensem una escola de música 
pública i de qualitat. Una escola de música no elitista, a l’abast de 
tothom. Fruit de l’esforç de professionals, d’administracions, d’entitats, 
de ciutadanes i ciutadans de Llorenç, St. Jaume, Banyeres, Santa Oliva, 
Calafell... 
Una escola de música inclusiva i solidària que permeti fer arribar la 
música a tots els infants: “Un infant, un instrument”. 
Una escola de música propera, que fomenti la cohesió social, el treball 
i l’aprenentatge en xarxa. Amb un programa adaptat als seus alumnes, 
alumnes amb diferents necessitats i inquietuds. Una escola que 
asseguri l’èxit educatiu de tot l’alumnat. 
Tot això és l’escola de música Contrapunt. Escola que aquest equip de 
govern ha ajudat a dinamitar amb “premeditació i alevosia”: 
rebaixar/eliminar la subvenció econòmica de l’escola de música, posar 
al màxim d’entrebancs possible a l’ús de l’espai públic per realitzar les 
classes de música, cap col·laboració ni interès per crear una escola de 
música municipal. 
A Decideix Llorenç ens entristeix que l’equip de govern s’ompli la boca 
de bones intencions que a l’hora de la veritat no es compleixen. 
“La música, aquest meravellós llenguatge universal, hauria de ser font 
de comunicació entre tots els homes” (Pau Casals).” 

- L’alcalde respon que la situació de l’escola de música ja s’ha explicat i no 
vol entrar a parlar-ne de nou. 

- PSC pregunta si finalment es va donar la subvenció. 
- PDeCAT informa que de subvencions ja no se’n donen, se signen convenis. 

Explica que les entitats presenten papers i que la Contrapunt no ha 
acreditat la documentació que se’ls va demanar. A tothom es demana el 
mateix i no s’anirà darrere de ningú. 

- DL expliquem que els diferents pobles de la comarca no demanen la 



mateixa documentació que a Llorenç. 
- PDeCAT respon que cada poble demana la documentació que considera 

necessària i que hi ha moltes coses que no s’han fet bé. El problema 
apareix amb la nova gestió de l’escola de música. Se’ls va exposar la 
situació i sembla que no es van entendre. 

- Un regidor de PDeCAT dóna un cop de puny damunt la taula i alça la veu 
exigint a DL que expliquem per què parlem d’alevosia i prevaricació. 

- DL responem que no hem parlat de prevaricació, sinó de premeditació. 
- El regidor de PDeCAT segueix alçant la veu i recriminant a DL que si es 

volen discutir les coses, aquest no és el camí. 
- Una altra regidora de PDeCAT afegeix que les paraules se les emporta el 

vent i si es diu alguna cosa, s’ha de demostrar. Insisteix que precisament el 
que ha fet l’escola de música és no demostrar que pot fer l’activitat. I que 
qualsevol que vulgui saber-ho, pot anar-se’n al SAM a demanar l’informe 
jurídic que es va sol·licitar. L’ajuntament valora la música amb les entitats 
que han fet les coses ben fetes i el que no poden fer és valorar igual una 
entitat del poble que una altra que ha fet un frau. I quan demostrin que no 
han fet cap frau, faran el que hagin de fer. No han presentat els papers que 
se’ls van demanar i, per tant, no ho han demostrat.  
(Acabat el ple, el regidor que ha alçat la veu demana disculpes per la 
pujada de to, i demana a DL que retiri les seves paraules perquè poden ser 
enteses com una acusació de prevaricació. DL vam enviar posteriorment un 
escrit a tots els regidors en què explicàvem el sentit literal de les nostres 
paraules). 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
  

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ORDENANÇA REGULADORA DE LA 
VENDA NO SEDENTÀRIA EN MERCATS. 
 

- La secretària explica que fins ara els mercats no estaven regulats perquè 
era molt complicat fer-ho, fins que la Generalitat va treure una normativa 
pròpia. L’ordenança es basa en un model de la  Diputació, adaptat per a 
Llorenç. 

- DL preguntem si les parades són les mateixes que ja hi ha actualment. 
- PDeCAT respon que sí, que no s’ha modificat. 
- DL comentem que en relació als criteris ens agradaria que s’afegís alguna 

cosa relacionada amb productes ecològics o de proximitat. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES NÚMERO 15 
I 20. 
 

- PDeCAT explica que es tracta de dues modificacions: una relacionada amb 



els preus de les parades dels mercats, que fins ara no eren proporcionals a 
les mides; i l’altra són els preus de les classes de Zumba i la dinamització 
del Parc de Salut, que s’han afegit. Una part la paga l’usuari, i l’altra 
l’assumeix l’Ajuntament. 

- PSC pregunta si la dinamització dels Parcs de Salut ha sortit per petició 
popular. 

- PDeCAT explica que sí, que es tracta d’una persona que coneix els aparells 
i els tallers que s’hi poden fer i fa classes dirigides als usuaris. 
 

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

 

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONVENI LABORAL AJUNTAMENT DE 
LLORENÇ DEL PENEDÈS. 
 

- PDeCAT explica que és el conveni laboral dels treballadors de 
l’Ajuntament, que s’ha renovat per quatre anys més, ja que va caducar l’any 
passat. L’única diferència important és que s’ha afegit el personal 
funcionari al personal laboral. 

- DL expressem la nostra sorpresa en veure que les taules salarials són iguals 
que les del 2012. No s’han modificat gens. 

- La secretària explica que els sous estan congelats per la llei. 
- DL preguntem si no hi ha cap possibilitat d’incrementar l’import del capítol 

de personal. 
- La secretària respon que les retribucions estan marcades per l’estat i 

aquests treballadors només poden cobrar el que cobren, només es podria 
canviar fent una redistribució dels llocs de treball. S’ha demanat un 
informe que es tindrà de cara al mes d’octubre. 

- DL preguntem per què en el conveni anterior el tècnic de cultura tenia una 
borsa d’hores combinables i en aquest nou no. 

- PDeCAT respon que aquest tema queda pendent de les valoracions que es 
facin d’aquest lloc de treball en l’informe que s’ha demanat. És un lloc de 
treball amb unes característiques especials, que també variarà quan es 
traslladi a l’edifici de l’ajuntament nou. 

- DL preguntem per què s’ha tret un dia de descans des del conveni anterior. 
- La secretària respon que la llei estableix que han d’haver-hi 22 dies de 

vacances. I que aquest conveni s’enviarà a la Generalitat, que el revisarà i 
informarà si s’ha de fer alguna rectificació. 
 

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

 

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BONIFICACIÓ IBI FAMÍLIES NOMBROSES. 
 

- La secretària explica que les famílies a qui no se’ls ha concedit és perquè 



no complien els requisits establerts en la normativa. 
- DL preguntem per què hi ha tant poques famílies que ho demanen, si és 

perquè hi ha poques famílies nombroses al poble o per desconeixement 
de la possibilitat de demanar-ho. 

- La secretària explica que cada any es posa en una de les circulars, i depèn 
de l’any hi ha més o menys peticions, però moltes famílies estan en el límit 
dels barems per demanar-les. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ CRÈDIT 1/2017. 
 

- La secretària explica que s’ha de fer una reparació urgent a la zona 
esportiva. Com que encara no s’ha pogut fer la incorporació de romanents 
de l’any passat, la única opció és una modificació de crèdit: es treuen els 
diners (30.000 €) de la partida de manteniment de la xarxa d’aigua i quan 
es puguin incorporar els romanents, es tornaran a la partida inicial. 

- PDeCAT explica les reparacions que s’han de fer: arreglar els filtres i els 
dipòsits de terra de la piscina i canviar els regs, que estan mal dissenyats, i 
treure algunes arrels que estan provocant danys. Es vol fer ara que encara 
hi som a temps. 

- DL preguntem per què no s’havia previst en el pressupost inicial i 
demanem que les modificacions de crèdit vagin acompanyades d’informes 
econòmics que les justifiquin, que les explicacions no només es facin 
oralment en els plens. 

- PDeCAT respon que no sabien que fos tan urgent la reparació, ja que 
estaven pendents d’un informe. 
 

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

 

12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA LICITACIÓ 
DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLANTACIÓ D’UNA APLICACIÓ 
INFORMÀTICA PER A LA GESTIÓ DE LA COMPTABILITAT I MÒDULS 
CONNEXES. 
 

- PDeCAT informa que es tracta d’un programa de comptabilitat que es vol 
implantar de nou, i la Diputació s’encarrega de gestionar-ne la compra per 
donar llicències del programa a tots els municipis, però hi ha problemes de 
compatibilitat amb altres programes i des del Consell Comarcal es defensa 
que es contractin uns altres programes. Encara s’estan fent proves i no hi 
ha resultats, per això es proposa posposar l’aprovació d’aquest punt pel 
pròxim ple. 
 

 Tots els grups voten a favor de posposar-lo. 



 

13. DONAR COMPTE CANVI DE NOM GRUP MUNICIPAL CiU. 
 

- PDeCAT explica que atès el canvi de nom de Convergència Democràtica de 
Catalunya (CDC) a Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT), sol·licita el 
canvi de nom del grup municipal a “Grup Municipal de Partit Demòcrata 
(PDeCAT)”. 

 

14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIONS. 
 
14.1 MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ I 
SOLIDARITAT AMB LES INDEPENDENTISTES ENCAUSADES PER 
CREMAR FOTOS DEL REI (DL). 

 

- DL expliquem que el passat 11 de setembre centenars de persones van 
realitzar un acte simbòlic de rebuig a la monarquia borbònica, institució 
anacrònica i poc democràtica. Fou un acte de protesta dins la legítima 
llibertat d’expressió. Si no defensem la llibertat d’expressió estem donant 
ales a la repressió de l’estat espanyol contra l’independentisme amb el 
suport dels Mossos. Donem total suport a les independentistes encausades 
i reiterada defensa de la llibertat d’expressió en un poble català democràtic 
i sobirà. 

- PSC explica que votarà en contra perquè condemnen la crema de banderes 
de qualsevol país. Creuen que els debats polítics s’han de fer amb 
arguments i  idees en positiu, i no tallant ni guillotinant imatges de cap 
figura política.  

- ERC explica que està d’acord amb la major part del text, excepte en els 
punts en què parla que els Mossos d’Esquadra van decidir actuar d’ofici i 
que la Conselleria d’Interior és la responsable política de l’actuació dels 
Mossos. Està d’acord amb els punts 1, 2, 3 i 5; i en contra del punt 4. 
 

 La proposta es vota per punts, però queda anul·lada en la seva totalitat 
per 6 vots en contra (PDeCAT). 

 

14.2 MOCIÓ PER UN POBLE LLIURE DE VIOLÈNCIES MASCLISTES (DL). 
 

- DL expliquem que aquesta moció sobre les violències masclistes no és una 
més del llistat de mocions que pregonen la igualtat de gènere però que 
traslladen el centre d’actuació lluny dels municipis. El lloc per combatre 
aquestes injustícies és aquí i ara. La moció pretén ser un punt de partida 
amb accions concretes per començar a encarar aquestes problemàtiques al 
nostre poble. En el cas de ser aprovada, Decideix Llorenç ens oferim a 
col·laborar colze a colze amb l’equip de govern per redactar i impulsar un 
Pla d’Igualtat de Gènere en favor de l’apoderament de les dones i de la 
igualtat de gènere. 

- PSC explica que votarà a favor de la totalitat de la moció, perquè qualsevol 



eina per lluitar contra la violència masclista requereix compromís i 
implicació per parts de tots. 

- PDeCAT expressa el seu vot en contra de la totalitat dels punts de la 
moció, justificant que ja voten a favor de la moció d’ERC, que tracta sobre 
els drets de les dones al treball en igualtat d’oportunitats, tot i que parla 
de coses diferents. 
 

 La proposta queda anul·lada per 6 vots en contra (PDECAT) i 5 vots a 
favor (DL, ERC i PSC). 

 

14.3 MOCIÓ PER LA PUBLICITAT DELS PERÍODES D’EXPOSICIÓ 
PÚBLICA I DE PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS (DL). 

 

- DL expliquem que en cap moment estem dient que no es compleixin els 
períodes d’exposició pública establerts en la llei. El que demanem és que 
se’n faci publicitat per altres mitjans perquè els ciutadans puguin saber de 
què es tracta cada període i n’estiguin informats. Ningú consulta els diaris 
oficials o els taulells d’anuncis i penjar-ho a la web o les xarxes socials 
facilitaria molt més el seu coneixement per part de tothom. 

- PSC argumenta el seu vot a favor perquè l’Ajuntament ha de ser un 
exemple de transparència i facilitar l’accés dels ciutadans a la informació, 
per tal de millorar la confiança dels ciutadans a les institucions. 

- PDeCAT explica que votaran a favor, però puntualitzen que en la mesura 
de les possibilitats que es tinguin. Miraran de tenir-ho present per les 
coses que considerin importants. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

14.4 MOCIÓ SOBRE L’ESCOLARITZACIÓ MIXTA I EL DEBAT SOBRE EL 
NOU SISTEMA EDUCATIU (ERC). 

 

- PSC explica que s’abstindrà de la votació perquè no està d’acord amb 
algunes parts del text que fan referència a un possible estat català. Votaran 
a favor dels punts 4 i 5. 

- DL expliquem que ja vam presentar una moció de suport a la ILP 
d’Educació el passat abril del 2016 on es demanava debatre, donar suport i 
facilitar recursos per al desplegament d’una nova llei del Sistema Educatiu 
de Catalunya. La LEC no garanteix amb totalitat el dret a l’educació pública 
des de la Llar d’Infants i ha propiciat la desigualtat entre centres públics, 
privats i concertats. Hi votarem a favor, però en contra del punt 2. 
 

 La proposta es vota per punts, però queda aprovada en la seva totalitat 
per 7 vots a favor de la totalitat (PDeCAT i ERC). 
 

 



14.5 MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL PROCÉS CONSTITUENT 
(ERC). 

 

- PSC argumenta el vot en contra explicant que ha reiterat en moltes 
ocasions que està a favor d’un acord, no a favor de la ruptura. No vol 
afavorir el xoc de trens entre Catalunya i la resta d’Espanya. Tampoc 
comparteix l’ús sistemàtic de les administracions locals pels interessos del 
Govern de la Generalitat i dels partits independentistes. 
 

 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (PDeCAT, ERC i DL) i 1 
vot en contra (PSC). 

 

14.6 MOCIÓ PER LA DEFENSA DEL DRET DE LES DONES AL TREBALL EN 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS (ERC). 

 

- DL expliquem que estem a favor de qualsevol iniciativa que fomenti la 
igualtat de gènere. Ens sembla que hi ha molta feina a fer, i aquesta moció 
és un pas inicial per seguir lluitant-hi.  

- PSC argumenta que també hi votarà a favor perquè la lluita per la igualtat 
requereix compromís i dedicació de tots i totes. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

14.7 MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL·LIAR ELS 
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA (PSC). (MOCIÓ 
ALTERNATIVA PDeCAT) 

 

- PDeCAT explica que ha presentat una moció alternativa a la presentada 
inicialment per PSC i ambdós partits acorden presentar conjuntament la 
moció alternativa.  

- DL expliquem que hi votarem a favor, però trobem a faltar que es parli 
d’emergència en matèria d’habitatge. El tema de l’habitatge a Llorenç és 
una prioritat a tractar. En el text de la moció se’n parla, però no en els 
acords. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

14.8 MOCIÓ INSTANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA LA REVISIÓ DELS CRITERIS DE 
CONCESSIÓ DELS AJUTS INDIVIDUALS AL SERVEI DE MENJADOR 
ESCOLAR (BEQUES MENJADOR) PER ALS ALUMNES DE SECUNDÀRIA 
(PSC). 

 

- PSC explica que aquesta moció es va presentar al consell Comarcal i va ser 
aprovada per una gran majoria. Es pretén vetllar pel principi d’igualtat en 
el sistema educatiu, i se sol·licita que s’eliminin les beques menjador a les 
famílies que escullen voluntàriament els centres concertats. 



- DL argumentem el nostre vot a favor, sempre que es respectin les ajudes 
per les famílies amb situació d’exclusió o vulnerabilitat. I volem fer constar 
que aquesta mesura és només un pedaç. Amb la jornada intensiva s’ha 
eliminat el servei de menjador dels centres públics, afectant aquelles 
famílies que no tenen recursos suficients per alimentar els seus fills. S’ha 
d’activar un pla d’actuació per actuar contra la desnutrició infantil des de 
tots els àmbits. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

14.9 MOCIÓ DE SUPORT A UNA LLEI D’APROFITAMENT DELS 
EXCEDENTS ALIMENTARIS (PSC). 

 

- PSC explica el motiu de la moció, que és lluitar des de tots els fronts 
possibles, contra el desaprofitament dels aliments, posant en pràctica un 
pla nacional.  

- DL expliquem que votarem a favor, tot i que entenem aquesta moció del 
PSC com una proposta de mínims en matèria d’aprofitament dels 
excedents alimentaris. No entenem per què només efectua propostes i 
demandes al Govern de la Generalitat i obvia el Govern espanyol i el 
govern local. Aquest últim és l’òrgan més proper a la ciutadania i per tant 
el que hi pot acabar tenint més incidència. 
Ens hagués agradat veure un punt d’acord el qual insti l’Ajuntament de 
Llorenç a iniciar una campanya dirigida a tots els sectors involucrats: 
habitatges, comerç i indústria, promovent l’aprofitament dels excedents 
alimentaris. La campanya hauria de comptar amb la col·laboració dels 
agents educatius del poble, les entitats i la ciutadania des del moment de 
ser pensada fins la seva aplicació i posterior seguiment. 
En paral·lel, i per incidir realment en les necessitats dels habitants de 
Llorenç creiem que caldria fer un esforç per intentar pal·liar l’emergència 
alimentària promovent la sobirania alimentària. En aquest sentit proposem 
enfocar les actuacions en dues direccions: una, l’abastiment alimentari, 
trencant dinàmiques existencials i promovent l’autonomia i l’apoderament, 
i incorporant elements de la sobirania alimentària. L’altra: apostar per 
l’agricultura social, amb horts socials o comunitaris. 

- PDeCAT explica que votarà a favor perquè ja s’havien presentat propostes 
semblants en altres èpoques i intentaran prendre mesures en relació a 
aquesta problemàtica. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat). 
 

14.10 MOCIÓ EN DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA LOCAL I DE SUPORT A 
L’AJUNTAMENT DE BADALONA (DL). 

 

- PDeCAT argumenta el seu vot contrari perquè considera que el calendari 



laboral dels ajuntaments és competència de la Generalitat i no de 
l’Ajuntament.  

- PSC defensa el vot en contra perquè considera que el ple municipal no pot 
emparar activitats il·legals.  

-  

 La proposta queda anul·lada per 7 vots en contra (PDeCAT i PSC)  i 4 
vots a favor (DL i ERC). 

 

14.11 MOCIÓ DE SUPORT ALS CÀRRECS ELECTES MONTSE VENTURÓS I 
JOAN COMA (DL). 

 

- ERC explica que està a favor de la majoria de punts de la moció, ja que ens 
trobem davant una judicialització de la política i ens hem de defensar 
mútuament, independentment del partit. No està d’acord amb els punts 3 i 
5.  

- PSC argumenta que només votarà a favor del punt 4 perquè no poden 
admetre en cap cas que un regidor no compleixi la llei. 

- PDeCAT diu que votarà en contra perquè es tracta de l’ideari de DL, no del 
seu. 
 

 La proposta es vota per punts, però queda anul·lada en la seva totalitat 
per 6 vots en contra de la totalitat (PDeCAT). 

 

15. PRECS I PREGUNTES. 
 

- PSC pregunta quan es retirarà la placa franquista de la “calle del Capitán 
Cortés”. 

- PDeCAT recorda que només van valorar-ne la retirada, que no es va 
aprovar en un ple. Afegeix que caldria preguntar-ho a la família que viu a 
la casa on es troba, ja que no és de l’Ajuntament 

- DL defensem que sí que és una placa municipal i volem que es retiri 
perquè no volem signes franquistes al carrer. 

- ERC també en defensa la retirada. 
- DL preguntem per l’estudi d’eficiència energètica dels edificis municipals 

que es va dir que es faria fa temps. 
- PDeCAT explica que s’està realitzant des de la Diputació. 
- DL preguntem per l’entrega de l’obra del nou Ajuntament. 
- PDeCAT respon que ja s’ha realitzat l’entrega (el dia 23 de desembre) i 

estan pendents d’acabar les obres del carrer de davant i que es munti tot 
el mobiliari de l’interior i es facin totes les instal·lacions. 

- DL preguntem com està la taula cultural. 
- La regidora de cultura explica que les entitats es van reunir i van decidir 

trobar-se un cop al mes. Es convocaran totes les entitats, culturals o no. 
- DL preguntem si la desbrossada que es va fer del torrent de Llorenç va ser 

obra de l’Ajuntament, ja que es va arrencar la vegetació en la seva totalitat. 
- PDeCAT respon que l’única responsable és l’ACA i l’Ajuntament no hi té res 



a veure. Expliquen també que volen iniciar la senyalització de camins, 
juntament amb l’AEM. 

- DL expliquem l’exemple de Valls, on van fer un projecte a curt i llarg 
termini, on van participar tots els grups polítics, per rehabilitar les zones 
dels torrents. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


