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abril 
2017 

Ple Ordinari 04/04/17 
 

Es destinaran els 420.000 euros de subvenció de la Diputació 
de Tarragona al nou accés a l’Ajuntament actual. DL reclama  

un estudi dels equipaments actuals per destinar-los a la 
rehabilitació d’algun espai destinat a les entitats. 

 

DL retira la moció d’accés universal a la cultura, l’esport i 
l’educació perquè l’equip de govern assegura que està 

iniciant un projecte semblant. 
 

S’aprova la retirada de la placa franquista “Calle del Capitán 
Cortés” amb tots els vots a favor menys dues abstencions del 

PDeCAT 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 6 persones. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES SESSIONS 24/01/2017. 
 

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

2. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2016. 
 

- La secretària explica el resultat pressupostari negatiu de 516.000€ a causa 
del cobrament del préstec del camp de gespa tot i que la despesa es farà 
l’any vinent. El fons líquid de tresoreria és de 1.623.000 euros, pendent de 
cobrament 1.517.000 euros i pendent de pagament 562.000€. El romanent 
de tresoreria per despeses generals és de 1.579.000 euros. 

 

3. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ COMPLEMENTARI 
A L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU DE 
L’ESTABILITAT, DEL DEUTE PÚBLIC I DE LA REGLA DE LA DESPESA, 
DE L’EXPEDIENT D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 
L’EXERCICI 2017. 
 

- La secretària explica que quan es va fer el pressupost també es va fer un 
informe complementari amb uns càlculs aproximats de previsió de 
liquidació. Un cop liquidat el pressupost, aquests càlculs s’han de refer. Es 
compleix amb l’estabilitat pressupostària. S’ha baixat la ratio del deute a un 
36% a 31 de Desembre de 2016. 

 

4.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DISTRIBUCIÓ SUPERÀVIT 2016. 
 

- La secretària explica que segons la llei orgànica d’estabilitat pressupostària 
els ajuntaments que compleixen l’article 32 han de destinar el superàvit a 
matar el deute. Com que no és el cas de Llorenç, proposa incorporar 

 

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 4 D’ABRIL DE 2017 



aquest superàvit al pressupost de l’any vinent un cop restat el dèficit no 
financer i la despesa pendent, això dona un valor de 1.271.763,53 euros 
que s’incorporaran al pressupost vinent. Cal tenir en compte que si es 
gasten en la seva totalitat no es complirà la regla de la despesa. 
 

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

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INCORPORACIÓ DE ROMANENTS. 
 

- La secretària explica que el fet de liquidar pressupost implica 
obligatòriament passar una sèrie d’acords a l’exercici següent. Els acords 
d’incorporació obligatori són aquells que tenen finançament afectat; aquí 
tenim la reposició d’infraestructures de la zona esportiva que està afectada 
pel préstec de 450.000 euros que es va demanar, el que queda del préstec 
s’ha de destinar a aquesta infraestructura i també el que resta de la 
construcció del nou ajuntament que són 278.000 euros. I com a 
incorporació voluntària s’afegirà el romanent que queda del pressupost 
anterior un cop restat el dèficit no financer i la despesa de la poda. 
 

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

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2017. 

 

- La secretària desglossa les despeses que obliguen a fer una modificació de 
crèdit. Com a despesa principal hi ha la subvenció de la diputació que 
s’executarà enguany i com a despeses menors hi ha una persona a la 
brigada a través dels plans d’ocupació, petites reparacions a la llar 
d’infants, reparacions a la xarxa d’aigües, actuacions en l’àmbit de 
promoció econòmica com ara ajudar a diferents col·lectius a trobar feina, 
una proposta de modificació del servei de recollida d’escombraries i, pel 
que fa a l’àmbit de parcs i jardins, arreglar una sèrie de zones verdes i 
millorar la zona esportiva. 

- DL preguntem en què consisteixen aquestes millores. 
- PDeCAT respon que són millores de la piscina i de la zona accés per 

adaptar-ho a la gent amb mobilitat reduïda. 
- ERC argumenta el seu vot. Quan es van aprovar els pressupostos hi va 

votar a favor perquè era un pressupost de despesa ordinària ben fet i no hi 
veia cap motiu per votar en contra. Ara s’abstindrà perquè en poc temps 
s’han fet dues modificacions de crèdit. Vist des de fora, dona la sensació 
que es maregen xifres i que no hi ha un rumb a seguir ni una planificació a 
llarg termini. 

- PDeCAT respon que s’estaven valorant possibles actuacions. Es va decidir 
tancar l’any prèviament. 



- ERC diu que de ben segur es fa amb bon criteri, però troba a faltar 
l’oportunitat de parlar-ne i de participar. 

- DL, com ja vàrem comentar a l’últim ple, agrairíem un petit informe previ al 
ple que expliqués més detalladament en què consisteixen aquestes 
despeses. 

- La secretària respon que la pròxima ocasió farà una explicació més 
exhaustiva. 
 

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

  

7. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL 28-02-2017 D’APROVACIÓ 
DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2018-2020. 
 

- La secretària explica que l’Estat obliga a fer un a Pla pressupostari a mig 
termini, 2018-2020 Per veure la progressió que s’ha fet des del 2016. Per 
elaborar el pla es té en compte del capítol 1 al 9, pel 2016 el resultat és de 
966.000€ positius. Pel 2017 no hi ha préstecs ni previsió d’incorporació de 
romanents, i quedaria un romanent de 80.000 euros, per al 2018, 220.000 
euros, per al 2019, 212.000 euros i per al 2020, 221.000 euros. Aquestes 
previsions possiblement es desquadrin, perquè amb l’entrada en 
funcionament del nou ajuntament i altres equipaments hi hauran més 
despeses que s’hauran d’anar ajustant. 

 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
REGULADOR DE LES PLACES RESIDÈNCIA GENT GRAN (ANUL·LAT). 
 

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT, ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA 
I AUTOCARS POCH, SAU PER MILLORAR ELS SERVEIS DE 
TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA DE LA COMARCA DEL 
BAIX PENEDÈS (ANUL·LAT). 
 

- PDeCAT i la secretària expliquen que s’han hagut d’anular els punts 8 i 9 
perquè falten els convenis definitius en ambdós casos. 
 

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, NOMENAMENT REPRESENTANT DE LA 
CORPORACIÓ A L’ASSEMBLEA GENERAL AL CONSORCI D’AIGÜES 
DE TARRAGONA. 
 

- PDeCAT explica que és una proposta d’alcaldia per nomenar Jordi Marlès 
representant del CAT. Es fa una reunió a l’any per fer balanç del servei 
d’aigües. 

- DL argumentem la nostra abstenció. No estem en contra del nomenament 
del senyor alcalde com a representant del CAT,  sinó com a crítica a la 



gestió de la crisi de l’aigua de l’any 2005. En aquest, cas des del CAT es va 
apostar, conjuntament amb la Generalitat, pel model de transvasament que 
vol l’Estat espanyol. Denunciem algunes pràctiques sospitoses a l’hora de 
prendre decisions amb suposades influències al darrera de l’assemblea per 
desbloquejar projectes urbanístics a canvi de vots. 

- Com a grup estem en contra dels transvasaments i defensem començar 
avançar per un model autogestionat que aposti per l’estalvi, la reparació, 
que ja s’està fent, i la reutilització d’aigua regenerada i el manteniment de 
l’aqüífer en condicions òptimes com a gran actiu mediambiental. 
 

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

 

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PAM 2017. 
 

- PDeCAT explica que es tracta d’una proposta d’alcaldia de començar a 
treballar amb el segon gran projecte previst per aquesta legislatura. Es 
tracta de l’entrada del poble i l’accés a la plaça de la vila. Les aportacions 
de la diputació són fraccionades i per aquest 2017 estan previstos 
197.981euros, el total d’aportacions pujarà a 420.000 euros i el projecte 
està valorat en 432.000 euros. 

- PSC  creu que aquests diners es podrien destinar a altres usos millors. 
- ERC diu que votarà a favor perquè qualsevol petició de diners per fer una 

millora pel poble és quelcom positiu. 
- DL comentem que després de dues grans inversions com són l’Ajuntament 

nou i la instal·lació de gespa artificial del camp de futbol, trobem necessari 
un estudi dels equipaments existents i de l’estat en què es troben. En 
aquest sentit, creiem que la subvenció de la Diputació es podria destinar a 
la rehabilitació de d’edificis municipals que actualment es troben tancats o 
en estat de ruïna, com podrien ser l’antic edifici del Nieró o l’antic cuartel 
de la Guardia Civil. Disposar d’edificis púbics en condicions ajudaria a 
satisfer les necessitats d’espais que ara tenen moltes entitats del poble.  

- Tot i que creiem que s’ha de millorar l’accés a la Plaça de la Vila, pensem 
que el projecte és de magnitud exagerada i que es podria solucionar amb 
una partida molt menor.  
 

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

 

12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ SERVEIS RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES. 
 

- PDeCAT explica que s’han de fer algunes modificacions amb el contracte 
de CESPA. La modificació de la càrrega de les escombraries en els camions 
en 5 punts de Llorenç per problemes d’espai passarà a ser pel darrera i per 



altra banda hi ha un problema d’abocaments incontrolats i no selectius al 
polígon de l’Empalme, per això es proposa posar els contenidors dins les 
empreses, fórmula que s’utilitza a Sant Jaume dels Domenys. Tot això 
comportarà una despesa d’uns 13.000 euros. 

- ERC pregunta quin percentatge sobre la despesa inicialment contractada 
representa aquest valor. I si s’ha fet alguna modificació més de contracte 
amb CESPA. 

- La secretària respon que és la primera modificació i que representa menys 
del 10% del valor inicial. 

- DL argumentem la nostra abstenció. Recollint una proposta del programa 
PDeCATque deia: “Engegarem un procés de debat amb la ciutadania sobre 
la recollida de residus si s’escau, un cop hagi finalitzat el contracte actual”, 
trobem interessant i ho posem sobre la taula. La recollida de residus en 
contenidors comporta una mala qualitat de la recollida. És un sistema 
injust, perquè independentment del que generem, paguem el mateix. A 
més a més el fet de tenir contenidors fa que municipis veïns que no en 
tenen vinguin a llençar els residus a Llorenç. 

- PDeCAT respon que està valorant i estudiant la proposta del porta a porta. 
 

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

 

13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIONS. 
 
13.1. MOCIÓ PER PROPOSAR L’ATORGAMENT DE LA CREU DE SANT 
JORDI A LA SOCIETAT “LA CUMPRATIVA”AMB MOTIU DEL SEU 
CENTENARI (PDeCAT) 
 

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

13.2 MOCIÓ ADHESIÓ PACTE NACIONAL REFERÈNDUM (PDeCAT). 
 

- La secretària adverteix que aquest acord pot ser impugnat i que podríem 
tenir problemes. 

- PSC diu que com a grup polític no creuen en la unilateralitat com a 
mecanisme de negociació. No comparteixen la utilització sistemàtica de les 
administracions locals en els interessos polítics de l’actual govern de 
Catalunya i dels partits que li donen suport. 

- Des de DL estem a favor de l’exercici del dret a l’autodeterminació a través 
d’un referèndum. Sabem que estem en un moment polític excepcional. I 
sabem que l’única solució possible per manifestar la voluntat del poble 
català és a través d’un referèndum que l’estat espanyol mai aprovarà ni 
pactarà. 

- Exigim la celebració d’aquest referèndum tot i el no acord amb l’estat 
espanyol i la concreció de la data de celebració. Votem a favor. 



 

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

 

13.3  MOCIÓ JUDICIALITZACIÓ POLÍTICA ESTAT ESPANYOL (PDeCAT). 
 

- ERC manifesta que hi troba a faltar altres polítics, començant per Francesc 
Homs, continuant per Joan Coma, els regidors de Badalona... 

- DL votarem a favor d’aquesta moció. Perquè creiem fermament que l’intent 
de judicialitzar la política que s’està fent des de diversos àmbits de l’estat 
espanyol vulnera els principis de llibertat i democràcia que volem 
representar.  
I malgrat aquesta moció no representa els nostres ideals, sinó els del 
PDeCAT, entenem que hi ha valors transversals que s’han de respectar per 
damunt dels colors polítics. Ens solidaritzem amb qualsevol càrrec públic 
que hagi estat acusat per accions en defensa de les llibertats del poble 
català, com ja ho hem fet amb qualsevol moció presentada d’aquest tipus. 
I volíem donar les gràcies al company d’ERC perquè ha sol·licitat la inclusió 
de tots els càrrecs polítics judicialitzats, no només els del PDeCAT. 

- La secretària diu que s’afegirà Francesc Homs i la resta de càrrecs polítics i 
persones judicialitzades. 

- PSC diu que els i les socialistes han defensat que la llibertat de la 
ciutadania no seria possible sense la garantia que les normes amb que ens 
hem dotat es compleixin. Amb el convenciment que la judicialització de la 
política no és la solució cal que les normes es compleixin i els debats 
polítics es facin en l’àmbit de la política. La judicialització només afavoreix 
als que veuen en el conflicte un possible rèdit electoral. Des del PSC estan 
disposats a parlar de l’abast de la llibertat d’expressió i defensar-la.. No 
comparteixen la judicialització política, però el que no poden admetre és 
que algú no compleixi la llei. No complir-la té conseqüències i més en un 
càrrec polític 
 

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

 

13.4 MOCIÓ CLÀUSULES SÒL (PSC). 
 

- PSC explica que la moció és en defensa dels interessos de les persones 
afectades per la clàusula sòl, l’IRPH i les despeses de formalització 
d’hipoteques. Qui més qui menys ha estat testimoni de les pràctiques 
abusives de les entitats financeres. 

- DL votarem a favor d’aquesta moció. Les pràctiques bancàries abusives són 
una eina més de l’especulació ferotge que s’ha produït al nostre país 
durant els últims anys. És intolerable que des de les institucions de l’estat 
es traslladi als ciutadans la responsabilitat d’exigir la devolució dels 
imports cobrats indegudament pels bancs quan ja s’ha declarat l’abusivitat 



d’aquestes clàusules en nombroses sentències, especialment la de 21 de 
desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I entenem 
que, des dels ajuntaments, hem d’ajudar la ciutadania a conèixer i exigir els 
seus drets davant aquests abusos continus. 
 

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

 

13.5 MOCIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA (PSC). 
 

- PSC reivindica que les polítiques d’igualtat siguin una prioritat i 
especialment vinculades a la lluita contra la violència masclista, l’escletxa 
salarial i la manca de corresponsabilitat en l’espai privat. Reivindiquen 
donar prioritat a les polítiques de gènere i posar-hi més recursos 
econòmics. 

- Des de DL estem d’acord que estem lluny de la igualtat d’oportunitats 
entre homes i dones. Estem totalment a favor de l’educació en aquest 
àmbit. Les xifres de violència de gènere són esfereïdores.  
Tot i que creiem que aquesta moció és una proposta de mínims. 
 

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

 

13.6 MOCIÓ INVERSIÓ XARXA I PROTOCOL POBRESA ENERGÈTICA 
(PSC). 

 

- PSC explica que amb aquesta moció volen posar l’atenció sobre la 
confluència d’interessos privats de les companyies elèctriques amb uns 
preus sospitosament alts. Des del 2008 les tarifes han pujat un 73% i en els 
últims 6 mesos un 25%. Volen instar a les empreses subministradores que 
apliquin les mesures per erradicar la pobresa energètica així com el 
sanejament de les instal·lacions del nostre poble i la retirada dels pals de 
les voreres que les fan intransitables. 

- DL manifestem el nostre acord amb l’argumentari d’aquesta moció. Tot i 
que en el primer acord voldríem que es canvies el 50% pel 100%. I 
voldríem saber com es realitzarà el punt 4. 

- Finalment ens abstenim perquè no es canvia el punt 1. 
- La secretària diu que el punt 4 de la moció no té sentit i s’acaba eliminant. 

 

 La proposta queda anul·lada per 5 vots a favor (DL, PSC i ERC) i 5 en 
contra (PDeCAT) i 1 abstenció (PDeCAT). 

 

13.6 MOCIÓ SEGUIMENT I CONTROL DEL COMPLIMENT DE LES 
MOCIONS APROVADES (DL) 

 

- DL expliquem que el passat Ple Ordinari del dia 3 d’octubre de 2016 ja vam 
presentar aquesta moció. El que sol·licitem és habilitar un apartat al web 



municipal on apareguin totes les mocions aprovades pel Ple, amb el títol 
de la moció, la data en què es va aprovar, una còpia del document íntegre i 
l’estat de tramitació, especificant els tràmits concrets. 
En aquell moment se’ns va dir que s’estava treballant en l’actualització del 
web de transparència i que es contemplava una mesura semblant. Vam 
retirar la moció perquè enteníem que si era un tema sobre el que s’estava 
treballant, ens podíem esperar.  
Han transcorregut 6 mesos i no hem vist cap modificació del web, per això 
hem tornat a presentar la moció. 
Si els terminis que contempla la moció no són viables a la pràctica, en 
podem parlar, però entenem que és un exercici de transparència 
absolutament necessari pel seguiment de les mocions. I reiterem que no es 
tracta d’incloure-ho a l’apartat on només els regidors tenim accés, sinó al 
d’accés públic. Qualsevol ciutadà ha de poder-ho consultar. 

- PSC votarà a favor perquè la ciutadania ha de disposar de tota la 
informació i a més amés, les mocions són l’única manera que té l’oposició 
de presentar propostes i és important saber en quin punt del procés es 
troben. 

- PDeCAT diu que van justos de recursos i que això els donaria molta feina. 
 

 La proposta queda anul·lada per 5 vots a favor (DL, PSC i ERC) i 5 en 
contra (PDeCAT) i 1 abstenció (PDeCAT). 
 

13.7 MOCIÓ RETIRADA DE SÍMBOLS FRANQUISTES (DL) 
 

- PDeCAT diu que retirarà la placa que es troba al carrer Abad Escarré tot i 
que prèviament volen parlar amb el propietari de la vivenda. 
 

 La proposta queda aprovada per 9 vots a favor (PDeCAT, DL, PSC i ERC) 
i 2 abstencions (PDeCAT). 

 
13.8 MOCIÓ PROJECTE SANITARI (DL). 

 

- DL expliquem que el desenvolupament industrial ha generat l’aparició de 
moltes substàncies químiques tòxiques, com, per exemple, el glifosat, que 
ja ha sigut tema en un altre ple, i l’augment d’exposició a camps 
electromagnètics, per exemple, que també s’ha parlat en un altre pel 
transformador elèctric a l’edifici de l’ajuntament just al costat del consultori 
mèdic. Davant d’aquesta elevada contaminació ambiental la població està 
patint els efectes de l’elevat còctel electroquímic fet que milers d’estudis i 
molts científics d’arreu apostin per l’aplicació del principi de precaució, el 
qual estableix que si hi ha dubte que una activitat pot amenaçar amb 
danys a la salut humana o al medi ambient s’han de prendre mesures 
precautòries tot i que no  hagi estat determinat la relació causa-efecte o 
encara que no s’entengui en la seva totalitat el mecanisme de 



funcionament. 
- Creiem necessari que el personal sanitari del nostre municipi siguin 

coneixedors d’aquests factors ambientals i que rebin una formació 
específica recollida en el projecte sanitari que ja està en aplicació a molts 
països del nord d’Europa. Això representaria un estalvi econòmic perquè es 
podria evitar algun tractament. Després es podria realitzar un 
transvasament d’informació a la població a través d’activitats d’infermeria 
especialment adreçada a la població de risc. 

- PDeCAT argumenta el seu vot en contra dient que la sanitat no és la seva 
competència i que tenen altra feina que aconsellar els professionals de la 
salut pública. 

- ERC manifesta que és un camp on encara hi ha molt desconeixement i creu 
que la informació que rebem és força ambigua i es difícil saber què és cert 
o no. 
 

 La proposta queda anul·lada per 4 vots a favor (DL i PSC), 6 en contra 
(PDeCAT) i 1 abstenció (ERC). 
 

13.9 MOCIÓ ACCÉS UNIVERSAL CULTURA, ESPORT I EDUCACIÓ (DL). 
 

- DL expliquem que els actes vandàlics i la violència que s’ha exercit contra 
les persones i el mobiliari urbà a l’última festa major són especialment 
preocupants.  
La reacció immediata podria ser denunciar-ho públicament o prendre 
mesures coercitives, però entenem que s’ha de fer  una reflexió més 
profunda i buscar els motius que han portat els joves que ho han fet a 
actuar d’aquesta manera. 
Evidentment no tenim la solució definitiva, però detectem que un dels 
principals problemes són les desigualtats socials en què poden créixer 
aquests joves. Per això proposem aquesta moció. Formar part d’un 
col·lectiu, participar en activitats culturals, educatives i esportives del 
municipi ajuda a fomentar la convivència. I quan convius en un espai, 
aprens a valorar-lo i a respectar-lo. Ho hem vist des de sempre amb els 
infants del poble. 
Des de l’ajuntament tenim la responsabilitat d’intentar que tots els joves 
tinguin accés a aquest tipus d’activitats i per això proposem crear unes 
bases d’ajudes municipals que permetin bonificar la participació en 
aquestes entitats (esportives, culturals i d’educació no formal), dels infants i 
joves de famílies socialment vulnerables. 
Aquesta proposta no tan sols va lligada al projecte educatiu de poble que 
havíem dissenyat, sinó també a la idea que qualsevol fenomen social que 
impliqui violència juvenil, s’ha de combatre amb mesures educatives i 
preventives que ataquin l’arrel del problema. 

- PDeCAT explica que això ja s’està començant a fer. Quan se’ls hi notifica 



algun cas a través de les entitats el deriven a serveis socials perquè ells 
tenen les dades, es fa un informe que després es passa a l’ajuntament i 
aquest decideix què fa. No està inclòs en els convenis amb les entitats 
perquè ja s’han firmat i s’està estudiant incloure-ho més endavant. 

- Després de l’explicació de la regidora de Benestar Social considerem 
oportú retirar la moció. 
 

 Es retira la proposta. 
 

14. PRECS I PREGUNTES (totes formulades per DL). 
 

- Està previst incorporar aviat un sistema de tramitacions en línia? 
(instàncies, certificats...). 

- La secretària respon que ja s’està treballant amb la seu electrònica i calcula 
que en un parell de mesos estarà a punt. 

- Des de l’aprovació de la moció sobre difusió del període d’al·legacions, 
publicacions, n’hi ha hagut alguna? S’ha fet difusió? 

- La secretària diu que no hi hagut res important. 
- Proposem retornar la barra de la FM a les entitats. Perquè no es fa el 

sistema de Barraques com a d’altres pobles? 
- La secretària diu que s’han aprovat unes bases en junta de govern que es 

faran públiques la setmana vinent per obrir el concurs per la barra de la 
festa major.  

- PDeCAT diu que com abans era a les entitats no pot ser, a no ser que les 
entitats complissin els requisits i es presentessin a concurs. 

- Us vàrem plantejar la possibilitat d’un pla de torrents. S’ha valorat?  
- PDeCAT diu que ja es van fer les actuacions de neteja i que no hi ha previst 

res més, potser alguna actuació puntual per alguna esllavissada de terra, 
però fer un pla, no. 

- A l’últim ple es va dir que es miraria les hores que pertoquen a Llorenç de 
treballador/educador social, que es preguntaria al Consell Comarcal. Se 
sap? 

- PDeCAT diu que es compleix el rati i que ens passarà un correu del consell 
comarcal on especifica les hores que li pertoquen a cada tècnic. 

- A part de la coordinació de la FM s’està fent més coses amb la Taula 
Cultural? 

- La regidora de Joventut respon que a part de la festa major s’està 
treballant amb Juliol a la fresca, un festival de poesia(EVA) i s’està 
començant a parlar de l’11 de Setembre. 

- Hi haurà protocol de violències sexistes a la festa major? 
- PDeCAT respon que el proper divendres hi haurà una xerrada dels mossos. 

S’ha parlat també amb l’Olga, la metgessa, per fer unes xerrades sobre 
consum d’alcohol i es mirarà de fer abans del bastoner rock . 

- Tema ajuntament nou, quan està previst anar-hi? 



- PDeCAT respon que queda la segona fase d’asfaltat. A partir d’aquí s’ha 
d’instal.lar el mobiliari, i la xarxa informàtica, telefonia… Abans de la Festa 
Major estarà apunt. 

- Sabem que hi ha hagut reunions amb el centre pel tema del nou edifici, 
com han anat? 

- PDeCAT diu que estan en una fase força avançada, que s’han de presentar 
uns papers, una adaptació de la documentació ja presentada i es podran 
començar a fer obres. 

- En la instal·lació de la gespa artificial quina era la despesa inicial i 
finalment quina ha estat la despesa? 

- En el pressupost inicial i l’executat finalment pel tema de la gespa hi ha una 
desviació del 3%. 

- Com està el tema d’habitatge? A part de la previsió del pis d’emergència a 
l’ajuntament actual, s’està mirant què es podria fer amb l’edifici groc? 

- PDeCAT respon que en el tema de l’edifici groc s’ha trobat un altre 
interlocutor i que estan a l’espera que faci una oferta de compra. 
L’ajuntament que actualment usem es deixarà buit, però es faran dos 
habitatges d’emergència social a l’última planta. 

- En un document aprovat per ple consta les hores de dedicació de tots els 
regidors, però falten les del regidor Ignasi Saura. Volíem saber quina era la 
dedicació. 

- PDeCAT respon que la mateixa dedicació que la resta de regidors. Cada 
dijous al matí està a l’ajuntament més algunes reunions relacionades amb 
el tema de promoció econòmica. 

- Abans de tancar el ple, l’alcalde informa de l’aprovació de la nova 
delimitació de termes entre Llorenç i Banyeres. Ara està pendent enviar la 
documentació que el cadastre ha sol·licitat. 

- Per últim es dona la paraula a un membre de  “La Cumprativa” que agraeix 
públicament el suport i aprovació de la moció per demanar la creu de Sant 
Jordi. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


