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

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS 

MEMBRES REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ A LA COMISSIÓ 
MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DE TERME. 
 

- La secretària fa una introducció de com es troba l’expedient que està 
tramitant la Generalitat. Els Ajuntaments dels municipis de Llorenç i 
Banyeres van arribar a un acord per definir la delimitació dels terrenys 
entre els dos pobles. Per fer efectives aquestes modificacions es crearà 
una comissió de seguiment per supervisar les coordenades que es 
marcaran sobre el terreny. 
Estarà formada per: 

o Jordi Marlès. 
o Aleix Borrell. 
o Pep Sicart. 
o Ricard-Saül Sánchez (tècnic) 
o M. Dolors Roig (secretària-interventora) 

 

• La proposta queda aprovada amb 6 vots a favor (CiU) i 5 abstencions (DL, 
PSC i ERC). 

 PLE MUNICIPAL EXTRAORDINARI DIJOUS 2 DE JULIOL DE 20015 
 

 

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 postures que pren cada formació política. 
Alhora us volem animar a assistir-hi com a públic. 

 

Podràs trobar tots “El Ple al carrer” al nostre bloc. 
 



2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ALCALDIA D’INFORME 
FAVORABLE A L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE TERMES AMB 
BANYERES DEL PENEDÈS TRAMITAT PEL DEPARTAMENT DE 
GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

- La secretària explica que des del 2006 s’està treballant per resoldre les 
delimitacions dels termes. La Generalitat va redactar un primer expedient 
on es detectaven una sèrie de disfuncions com ara edificis situats 
entremig dels dos termes, parcel·les que no quedava clar a quin poble 
pertanyien o, dificultats per establir a on pagar els impostos municipals... 
A causa d’aquestes disfuncions els Ajuntaments dels dos municipis 
decideixen redactar un expedient d’alteració on es defineixen els nous 
límits territorials. Posteriorment s’obre un període d’exposició pública 
durant el qual no hi ha hagut cap reclamació. 

- La secretària mostra a tots els regidors el projecte que defineix aquests 
canvis.  

- DL preguntem com s’han tingut en compte els veïns afectats. 
- La secretària comenta que des del 1960 els veïns de la zona del forn 

d’obra han reclamat la pertinença a Llorenç. L’Ajuntament de Llorenç es 
va encarregar d’asfaltar el carrer, d’instal·lar l’enllumenat i el clavegueram. 
Es va enviar una circular a tots els veïns afectats amb el nou traçat per si 
algú volia fer alguna consulta. N’hi va haver alguna però no es va fer cap 
reclamació. 

- DL preguntem què es farà amb les conduccions compartides entre els 
municipis. 

- La secretària respon que tot està previst en el projecte i que es faran 
efectives les modificacions necessàries.  
 

• La proposta queda aprovada amb 6 vots a favor (CiU) i 5 abstencions (DL, 
PSC i ERC). 

 
 
 

 
Assistència de regidors: 4 regidors/es de CiU, 3 regidors/es de DL, 1 
regidora ERC i 1 regidor PSC. 
Assistència de públic: 4 membres de Decideix Llorenç. 
 
- El regidor d’Urbanisme Aleix Borrell explica com es passarà a treballar els 

temes de jardineria a partir d’ara. L’actual contracte de jardineria venç 
d’aquí un any i es pretén fer una sèrie de millores de cara a la nova 
contractació.  
Exposa quins seran els objectius: 

REUNIÓ DE TREBALL PER PARLAR DEL CONCURS DE JARDINERIA 



1. Controlar la despesa per contenir el pressupost. 
2. Prioritzar la contractació d’empreses de caire social. 
3. Realitzar un control exhaustiu de totes les feines realitzades.  
4. Tenir en compte criteris medi ambientals. 

- Posteriorment detalla com es compliran els objectius: 
1. Substitució de les flors de temporada per altres espècies 

autòctones. 
2. Modificar l’enjardinat de rotondes i zones no trepitjables 

substituint la gespa per altres espècies amb menys demanda 
d’aigua o materials petris. 

3. La brigada municipal passarà a fer una sèrie de tasques que fins 
ara realitzava l’empresa de jardineria per abaratir el contracte i 
tenir un control més bo. 

4. Algunes actuacions molt concretes, com ara la tala de pins de 
l’Empalme i la reforma de la xarxa de rec de la Rambla, quedaran 
excloses del contracte i si és necessari ja se’n demanarà 
pressupost.  

5. Es demanaran informes mensuals a l’empresa adjudicatària i 
paral·lelament la brigada municipal contrastarà la informació. 

6. S’intentarà que els tractament siguin el menys agressius possible. 
 

- També comenta quins punts quedaran exclosos en el nou contracte i se 
n’encarregarà la brigada: 

1. Desbrossat i herbicidat de les finques rústiques. 
2. Desbrossat i manteniment de camins. 
3. Manteniment de piscina, zona esportiva i cementiri 
4. Manteniment de l’arbrat de l’escola i el Nieró 

- Finalment explica que en una propera reunió es presentarà l’esborrany 
del projecte per poder debatre’l i fer aportacions. 

- DL preguntem quin era el pressupost anterior de jardineria. 
- CiU respon que 33.860 €. 
- PSC pregunta què passa si les tasques no es fan. I si es podria arribar a 

rescindir el contracte. 
- CiU respon que per això es vol augmentar el control i definir la 

planificació de les feines. Fins ara es feia molt difícil portar un control 
exhaustiu. 

- DL proposa afegir una clàusula de rescissió del contracte per 
incompliment. 

- PSC proposa donar més punts a empreses del territori. 
- CiU respon que això no està permès per llei. 
- DL explica que actualment hi ha un herbicida especialment nociu per a la 

salut. El GEVEN té molta informació al respecte i estaria bé contactar-hi. 



- CiU en pren nota. 
- DL demanem disposar de la informació de les reunions uns dies abans 

per poder anar preparats i així siguin més productives i àgils. 

 

Es dóna per acabada la reunió informativa sobre el nou contracte de 
jardineria. 

 

Des de Decideix Llorenç valorem molt positivament aquesta reunió. La 
informació que es va aportar era molt detallada i treballada. Compartim 
plenament que es tinguin en compte criteris socials, medi ambientals i 
d’estalvi econòmic alhora de realitzar la contractació de l’empresa de 
jardineria. Creiem que és un exercici molt constructiu i democràtic fomentar 
el debat i escoltar propostes dels partits polítics de l’oposició. 
 

 

UN COP ACABADA LA REUNIÓ 
 

CiU dóna resposta a les peticions pendents de l’anterior ple del 2 de juliol: 
 
 Petició 1: Decideix Llorenç va demanar que es realitzi un ple mensual. Fer 

un ple cada 3 mesos implica una dedicació aproximada de 8 hores anuals 
que trobem del tot insuficient.  

- L’alcalde explica que la llei recomana fer el plens cada 3 mesos. Diu que 
no vol entrar a valorar el comentari de les 8h anuals. 

- DL preguntem per què no es vol entrar a valorar aquest punt. 
- L’alcalde respon que si no sabem el que escrivim (fent referència a la 

publicació de el Ple al Carrer) és que no ho entenem. Afegeix que només 
entraran a debatre els punts que ells creguin oportuns i que volen fer les 
coses a la seva manera. 

 

Reflexió posterior de l’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç: 
Entenem que la llei tan sols parla d’una recomanació, i que alhora 
aquesta llei està pensada des de l’òptica d’un model de gestió municipal 
que minimitza la necessitat de debat constant, participació ciutadana i 
canvi. Per tant, ens segueix semblant necessari fer un ple mensual per 
anar debatent i/o treballant totes les propostes de l’actual equip de 
govern plantejava i perquè preveiem que part del nostre grup 
presentarem força mocions. Pel que fa a la negativa de l’alcalde a debatre 
determinats comentaris del nostre grup, pensem que contradiu la 
voluntat de diàleg que va expressar en el Ple d’investidura. 

 
 Petició 2: Decideix Llorenç va demanar que es realitzin plens 

monogràfics. Com a primera proposta es demanava de fer-ne de 



participació i d’educació. 
- L’alcalde respon que l’Educació no és competència de l’Ajuntament i per 

tant no s’entrarà a debatre-la. Pel que fa a la transparència explica que la 
nova llei de la Generalitat, que entrarà en vigor el proper 1 de gener, és 
molt exigent i porta molta feina. Per tant, no cal parlar-ne més perquè 
tota la informació la podreu trobar al web de l’Ajuntament. 

- DL expressem la nostra sorpresa dient que l’educació ha de ser una 
prioritat de totes les administracions. Només per posar un exemple entre 
molts possibles, afirmem que el Nieró, el qual és gestionat per 
l’Ajuntament, ha de tenir un projecte educatiu que ha de ser debatut 
entre tots els agents educatius del poble. A més, la contractació dels/de 
les treballadors/es és competència municipal. 

- L’alcalde respon dient que això és una opinió. 
- ERC demana si es podrà demanar fer plens extraordinaris d’un tema en 

concret. 
- L’Alcalde respon que sí. 

 

Reflexió posterior de l’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç: 
Reafirmem els nostres arguments expressats al Ple. Tenir només 4 plens 
(8 hores) a l'any per debatre la infinitat de temes que sorgeixen en la 
gestió anual d'un municipi és absolutament insuficient. A més, com a 
simple petit exemple, afegim que l’educació sigui una competència de la 
Generalitat no impedeix que una altra administració pública pugui, per 
voluntat política, emprendre-hi accions adequades a la voluntat 
ciutadana i a les necessitats de cada context, sobretot tenint en compte 
que el concepte d’educació no està limitat pels murs de l’escola o del 
Nieró. Especialment en el nostre context (som la comarca amb l’índex de 
formació més baix Catalunya) es requereix la incidència de totes les 
administracions per treballar en la necessària millora del fet preventiu, la 
cohesió social i el desenvolupament integral de les persones. 

 
 Petició 3: Decideix Llorenç va demanar assistir a les Juntes de Govern 

com a oients. 
- L’alcalde diu que segons la llei no són públiques, sinó una eina de treball 

interna i que es podran consultar les actes. 
  

Reflexió posterior de l’Assemblea Permanent de Decideix Llorenç: 
La llei diu que les Juntes de Govern no són públiques, però no coneixem 
cap llei que prohibeixi l’assistència dels regidors de l’oposició, per tant, és 
una qüestió de voluntat política el fet de permetre’ns assistir-hi com a 
oients. 

  
 Petició 4: Decideix Llorenç va demanar que s’especifiquin les 

competències de cada regidoria i que es creï la de Participació i 



Transparència. 
- L’alcalde respon que quan tinguem alguna consulta ja s’assignarà el/la 

regidor/a responsable. Respecte a la regidoria de Participació i 
Transparència, no és necessari crear-la perquè ja s’aplicarà la normativa 
de la Generalitat corresponent. 

- ERC demana els horaris dels regidors. 
- L’alcalde respon que s’ha d’actualitzar el web i ja es penjarà.  
 
 Petició 5: ERC va demanar els motius de l’augment de sous. Decideix 

Llorenç va constatar que les retribucions de l’Equip de Govern havien 
augmentat un 15,4% respecte l’anterior legislatura (l’IPC acumulat dels 
últims quatre anys és d’un 3,7%). També va preguntar quina era la 
situació dels sous dels treballadors (congelats des del 2012). La proposta 
de DL és congelar les assignacions als càrrecs electes i com a màxim 
doblar el salari més baix de l’Ajuntament i augmentar la jornada laboral 
de 1,35 a 1,63.  

- L’alcalde diu que així es va aprovar i que així es mantindrà. Explica que es 
compleix amb la normativa vigent i que els pressupostos es poden 
consultar al BOP. 

- DL demanem com es pot justificar l’augment del 15,4% quan els sou dels 
treballadors municipals estan congelats. 

- L’alcalde respon que una cosa no té res a veure amb l’altre i que són 
convenis diferents. 

- DL responem que això diu molt del tarannà polític que té CiU. 
 
 
Un cop acabades les respostes de les peticions, Decideix Llorenç mostra la 
seva estupefacció davant la postura de l’Alcalde a no voler debatre algun dels 
temes proposats per l’oposició. Ens sembla incoherent que en el discurs 
d’investidura fos favorable al debat i a escoltar propostes i que ara ens 
trobem amb tot el contrari. 
  
 
 

Un cop dit això, Decideix Llorenç repartim una còpia de la proposta de sous a 
cada regidor i oferim la possibilitat de parlar-ne: 
 

- Congelació de totes les assignacions a càrrecs electes. 
- Salari (37,5h) dels regidors de l’Equip de Govern: Com a màxim el 

doble del salari més baix de l’Ajuntament. En aquest cas 28.000€. 
- Jornades senceres de Govern: 1,63%. 

o Alcaldia: 21h/set, sou anual de 15.680 €. 
o 1 regidor/a: 10 h/set, sou anual de 7.467 €. 
o 2 regidors/es: 8 h/set, sou anual de 5.973 €. 
o 2 regidors/es: 7 h/set, sou anual de 5.227 €. 



Finalment des de Decideix Llorenç preguntem pels criteris d’assignació de 
la barra de Festa Major. 
 

L’any 2013 es va establir un criteri rotatiu d’assignació de la barra per a totes 
aquelles entitats interessades. L’any 2014 enlloc d’assignar la barra a les 
entitats que els corresponia, l’Ajuntament va concedir aquest servei al C.F. 
Llorenç al·legant motius econòmics. Aquest any s’ha tornat a adjudicar la 
barra al C.F. Llorenç i a l’Escola Ramon Sicart sense donar opcions a la resta 
d’entitats tot i que l’Escola de Música Contrapunt ho havia demanat amb 
antelació. Creiem que hi ha un tracte discrecional atès que no hi ha hagut 
una igualtat d’oportunitats entre totes les entitats i demanem que es torni a 
l’antic sistema d’assignació. 
- L’alcalde respon que primer de tot es té en compte que siguin entitats de 

Llorenç i que es valora el volum de membres i la feina de l’entitat. 
Afegeix que només el C.F. Llorenç ha demanat fer-se càrrec del servei. 

- DL repliquem que sí que hi ha hagut entitats que ho han demanat 
(Escola de Música Contrapunt) i que la resta no sabia que es podia fer 
aquesta petició i que actualment n’hi ha algunes d’interessades.  

- L’alcalde diu que ara ho mantindran així i de cara al setembre es crearà la 
Taula de Cultura d’on haurà de sortir una nova proposta. 

- DL seguim mostrant la nostra disconformitat i els animem a parlar amb 
totes les entitats interessades per tal d’arribar a un acord. 

 
 
Posteriorment, l’Equip de Govern va convocar una reunió el dijous 6 d’agost 
amb les entitats que aquest any estan interessades en portar la barra de la 
Festa Major. Es van donar explicacions i es va dir com funcionarà la Taula 
d’Entitats. Més endavant es tornarà a convocar una reunió. 
 

  

i


