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Ple Extraordinari 16/11/15 i 

Ple Extraordinari 23/11/15 
 
 

S’aprova la moció d’acollida de refugiats  
presentada per DL tot i les abstencions de CDC. 

 

Una vegada més, l’oposició en ple vota a favor de la laïcitat,  
de parlar d’educació, del 0,7% i d’avançar cap a una jardineria 

ecològica. L’equip de govern de CDC s’hi nega i atura les 
propostes. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE SERVEI DE MANTENIMENT, 
CONSERVACIÓ I NETEJA DE PARCS I JARDINS. 
 

- DL argumentem el vot contrari perquè estem en desacord en utilitzar 
herbicides tòxics en la jardineria municipal, com és el cas del glifosat. 

 

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

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BASES GENERALS PER A L’ATORGAMENT 

D’AJUTS INDIVIDUALS PER A FAMÍLIES EN SITUACIONS 
SOCIOECONÒMIQUES DESFAVORIDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES 
I MATERIAL ESCOLAR. 
 

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

 

- DL ens abstenim perquè la documentació relativa a les  ajudes se’ns va 
entregar amb només dos dies laborables d’antelació. És el termini mínim 
que estableix la llei, però com ja hem reiterat a l’equip de govern, dos dies 
són absolutament insuficients per poder estudiar la documentació com es 
mereix, i poder consultar l’opinió dels tècnics i professionals que formen 
part del sistema educatiu. 
 

Comentari posterior de l’Assemblea Permanent de DL: 
 

- En relació amb les bases per a la concessió d’ajuts per llibres, des de 
Decideix Llorenç creiem que la dificultat d’accés als llibres s’hauria 
d’abordar d’una manera que permetés la veritable universalitat del dret a 
l’educació, per exemple impulsant la socialització dels llibres de text. No 

PLE EXTRAORDINARI DILLUNS 16 DE NOVEMBRE DE (?) 2015 

 

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. 



obstant això, ja que hi ha l’oportunitat de fer unes bases, creiem que 
aquestes en primer lloc haurien de facilitar que tothom qui ho necessiti 
pugui accedir als llibres bonificats des de l’inici del curs; en segon lloc, 
haurien de partir d’un pressupost que realment tingui en compte el preu 
dels llibres i la necessitat de les famílies; en tercer lloc, no haurien 
d’incloure un sorteig en cap punt del procediment, perquè normalment 
qui compleix requisits econòmics ha sol·licitat l’ajut per motius ben 
allunyats dels jocs d’atzar, per tant, trobem poc respectuós parlar d’empat 
i d’aleatorietat davant d’aquests temes; en quart lloc, les bases no haurien 
de discriminar els alumnes llorencencs en funció de si el seu centre 
correspon a la titularitat de Llorenç o no, perquè no hi ha relació entre això 
i la situació social de les persones. 

 
UN COP ACABAT EL PLE EXTRAORDINARI 

 

- DL mostrem el nostre enuig perquè CDC no ha afegit la moció d’acollida 
de refugiats a l’ordre del dia. Els recordem que es van comprometre 
públicament a presentar-la en aquest ple i a votar-hi a favor. 

- CDC explica que està reconsiderant la votació d’alguns dels punts de 
l’acord, i opten per fer una aportació de 1000€ destinada a l’ajuda dels 
refugiats sirians. 

- DL insistim que és un tema que s’ha de desencallar i votar de nou. 
- CDC explica que es podrà votar en el ple extraordinari que se celebrarà el 

23 de novembre. 
- PSC pregunta si s’han adquirit compromisos per a la Festa Major de l’any 

2016, com ara la contractació de grups musicals. 
- CDC respon que no, ja que la Festa Major es gestionarà a través de la Taula 

Cultural. 
- DL, PSC i ERC demanem que es notifiqui la data dels plens amb més 

antelació. Demanem novament que la documentació se’ns entregui abans 
per poder preparar el ple en condicions, tot i que ara es compleixen els 
terminis legals mínims de dos dies. 

- CDC ho accepta. 

 
 

 

 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 4 membres de Decideix Llorenç. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL REFORMAT DEL MODIFICAT DEL 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI PER L’AJUNTAMENT I 
DEL REFORMAT DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’EDIFICI PER 
L’AJUNTAMENT. 

PLE EXTRAORDINARI DILLUNS 23 DE NOVEMBRE DE 2015 



 

La votació s’ajorna pel següent ple. 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFIACIÓ DE CRÈDIT 3/2015 

 

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

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIONS. 

 

Trobareu les mocions presentades per DL i per la resta de grups municipals entrant al 
nostre bloc: decideixllorenc.wordpress.com 

 

3.1. MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA XARXA DE MUNICIPIS ACOLLIDORS (Tornada 
a presentar per DL). 

 

- CDC diu que no vol votar a favor de tots els punts i proposa votar per 
separat els acords. Explica que votarà a favor dels acords 1, 2 i 5 i en la 
resta s’abstindrà perquè l’Ajuntament no té competències al respecte. 

- DL preguntem com pot ser que l’Ajuntament no tingui competència en 
facilitar l’empadronament (acord 3). 

- La secretària respon que això ja es fa dins dels paràmetres establerts. 
 

 La moció queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, ERC i PSC) dels 
acords 1, 2 i 5  i per 5 vots a favor (DL, PSC i ERC) i 6 abstencions de 
CDC dels acords 3, 4, 6, 7, 8 i 9. 

 
3.2. MOCIÓ PER DECLARAR LLORENÇ MUNICIPI OPOSAT AL TTIP 

(Presentada per DL). 
 

«TTIP» són les sigles del Transatlàntic Trade and Investment Partnership, un 
acord que està negociant la UE amb els EUA amb l'objectiu d'aprovar una 
nova regulació del comerç i les finances a ambdues bandes de l'Atlàntic 
que unifiqui criteris. Aquest procés s’està negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels 
seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu). 
Aquest acord de liberalització de comerç i inversions representa un seriós 
perill per a la democràcia, per als drets laborals, socials, mediambientals i 
de salut ja que prioritza l'interès comercial dels inversors i de les empreses 
transnacionals per davant de la ciutadania. 
 

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

 
3.3. MOCIÓ A FAVOR DE LA LAÏCITAT (Presentada per DL). 
 

- DL expliquem que no teníem pensat presentar aquesta moció, però 
després de demanar que es retirés el crucifix de la sala de plens i de la 



negativa de l’Equip de Govern de CDC a fer-ho, ho hem cregut necessari. 
Entenem que el crucifix no és un element decoratiu, sinó un símbol 
religiós, i que vulnera la llibertat religiosa dels ciutadans. 
 

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

 

- DL, davant la sorpresa del vot contrari de CDC, preguntem el motiu del vot 
contrari. 

- CDC argumenta que la moció és sobre un conveni entre la Generalitat i la 
Fundació Ferrer i Guàrdia. L’argument de fons és que el crucifix és un regal, 
i s’ha de tenir una consideració cap a la persona que ha tingut el detall. A 
més, no fa nosa.  

 
3.4. MOCIÓ CONJUNTA AMB LES ORGANITZACIONS SOM LO QUE 

SEMBREM, GEVEN GRUP ECOLOGISTA DEL VENDRELL I BAIX PENEDÈS 
I L’AEM (AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA MONTMELL) PER FER UN 
MANTENIMENT DELS PARCS, JARDINS I MARGES DE CAMINS, EN QUÈ 
NO SIGUI NECESSÀRIA LA UTILITZACIÓ D’HERBICIDES TÒXICS COM EL 
GLIFOSAT. PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE BIOCIDES. 
PER AVANÇAR CAP A UNA JARDINERIA ECOLÒGICA (Presentada per 
DL). 

 

- DL llegeix el següent text: 
“Sense entrar en detalls ideològics o en valors mediambientals, volem 
destacar tres aspectes respecte aquesta moció: 
 

1r. Existeixen pobles catalans que ja han deixat d’utilitzar herbicides en la 
seva jardineria municipal. L’exemple més proper el trobem aquí el costat 
mateix de Llorenç, a la Bisbal del Penedès, on ja fa anys que van prescindir 
d’aquests productes tòxics. És del tot possible avançar cap a una jardineria 
ecològica, només cal preguntar, informar-se i deixar-se assessorar per 
experts en el tema. Recentment hem sabut que les ciutats de Barcelona i 
Badalona també han aprovat en ple prescindir de productes tòxics com el 
glifosat. 
 

2n. Cada vegada hi ha més persones amb multi sensibilitat química. En 
altres països hi ha hagut casos de greu impacte a la salut pública, en què 
els afectats han denunciat a l’Ajuntament i aquest ha hagut de fer front a 
quantioses recompenses econòmiques. El precedent ja està creat. 
 

3r. Existeix un marc normatiu que regula l’ús de productes fitosanitaris: 
- Real Decret 1311/2012 que estableix el marc d’actuació per aconseguir 

un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 
- Resolució  de 15 de maig de 1984, sobre la regulació de l’ús de 

plaguicides per prevenir danys a animals de pastura. 



- Generalitat de Catalunya. Dept. D’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. Recomanacions en els tractaments 
fitosanitaris en usos agraris i no agraris. 

Algunes de les responsabilitats a les que obliga: 
- Els usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris hauran 

de disposar del carnet que acrediti els coneixements apropiats per 
exercir la seva activitat. 

- Informar els veïns, amb un mínim de 8 dies d’antelació, dels espais que 
es vulguin tractar, del lloc i la data de realització dels tractaments, així 
com dels productes que s’hi utilitzin. 

- Abans de tractar espais utilitzats per grups vulnerables (col·legis, 
guarderies, places, zones de joc, centres d’assistència sanitària, 
residències de gent gran), informar el director del centre perquè pugui 
adoptar les mesures preventives necessàries. 

- Evitar l’accés de tercers a les zones afectades durant l’execució del 
tractament i al llarg del període de temps posterior que es consideri 
necessari.  Assegurar-se de que els tractaments es duen a terme en 
horaris en què la presència de tercers sigui improbable. 

- Exposar públicament i difondre l’anunci de la realització dels 
tractaments comunicats per tal d’assegurar que la informació arriba a 
la població i als professionals afectats. 

- Col·locació de rètols clarament visibles en què s’adverteixi dels 
tractaments, com a mínim 48 hores abans, tot indicant la perillositat 
del fet, la data de tractament i la data fins a la qual és perillosa 
l’entrada i el trànsit d’animals. 

- Emplenar el llibre de registre d’aplicacions.  
 

Us animem doncs a votar a favor d’aquesta moció i a complir estrictament 
amb els requisits de la normativa.” 

 

- CDC assegura que tenen coneixement de la normativa i donen per fet que 
l’empresa que es contracti ja s’encarregarà de complir-la. 

- ERC pregunta si l’Ajuntament té competència en decidir la utilització de 
productes com el glifosat. 

- CDC respon que sí i que és un producte totalment legal. 
 

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

 
3.5. MOCIÓ PER SANCIONAR ELS BANCS QUE TINGUIN PISOS BUITS AL 

POBLE (Presentada pel PSC). 
 

- DL diem que entenem que és imprescindible adoptar mesures per tal de 
fomentar el lloguer i l’habitatge social al nostre municipi. Estem d’acord 



amb aquesta moció, i l’entenem com un punt de partida per elaborar el 
pla d’habitatge social contemplat en l’acord segon.  

- CDC diu que votarà a favor dels acords 1, 3 i 7 i en contra de la resta. 
- DL recordem a CDC que en el seu programa electoral hi duien l’habitatge 

social com a proposta (acord 2). 
- CDC respon que té pensat fer-ho més endavant i d’una altra manera (sense 

definir quan i com). 
 

 Els acords 1, 3 i 7 de la moció queden aprovats per 11 vots a favor (DL, 
ERC, PSC i CDC) i la resta d’acords queden anul·lats per 5 vots a favor 
(DL, ERC i PSC) i 6 vots en contra (CDC). 

 
3.6. MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE (Presentada pel PSC). 
 

- DL expliquem que volem fer les següents esmenes als acords 2, 3 i 4: 
2. Modificació: “Impulsar campanyes i mesures per eradicar les dinàmiques 
masclistes que es donen a tots els àmbits de la societat, públics i privats”. 
3 i 4. Mantenir el text, afegint-hi: “i impulsar taules de treball per modificar 
la llei cap a una millora de la seva efectivitat, entenent que el problema no 
és d’agressivitat sinó estructural, amb la participació d’entitats i col·lectius 
socials implicats”. 

- PSC les accepta. 
- CDC diu que la moció té acords de difícil compliment i demana que 

s’expliqui l’últim paràgraf perquè no n’entenen la finalitat. 
- PSC respon que la moció l’ha escrit una altra persona, però que no es 

tracta d’un acord, sinó d’una frase per finalitzar el text. 
 

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

 
3.7. MOCIÓ DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ GARANTIA +55 

(Presentada pel PSC). 
 

- DL fem el següent comentari: El nostre grup és partidari de la renda 
mínima garantida per totes aquelles persones que es trobin en estat de 
necessitat. Entenem que la Garantia +55 aborda la problemàtica de només 
un grup de població, i que s’haurien de tenir en compte tots els col·lectius 
que poden trobar-se en una situació de necessitat, a curt i a llarg termini. 
Malgrat és, només una part del que entenem, hauria de ser un pack de 
mesures urgents, votarem a favor. 
 

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



3.8. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PRESENTADA EL 
PASSAT 27 D’OCTUBRE AL PARLAMENT DE CATALUNYA PER PART 
DELS GRUPS PARLAMENTARIS JUNTSXSÍ I DE LA CUP (Presentada pel 
PSC). 

 

- DL votem en contra d'aquesta moció argumentant que el Parlament està 
absolutament legitimat a emprendre mesures vers la modificació del status 
quo actual. Recordem que la complexa situació que pateix Catalunya i 
l'adopció de mesures poc ortodoxes ve provocada per la conculcació del 
dret democràtic a decidir del poble català. 

- PSC argumenta que s’ha de fer una consulta dins de la legalitat. Afegeix 
que s’ha provocat fragmentació social i que Llorenç n’és un exemple, ja 
que s’han cremat banderes. 

- CDC contesta que això no és veritat, a Llorenç no hi ha fragmentació 
social. 
 

 La moció queda anul·lada per 10 vots en contra (DL, ERC i CDC) i 1 vot 
a favor (PSC). 

 
3.9. MOCIÓ CONJUNTA AMB L’AMI I ACM DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 

1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (Presentada per CDC). 
 

- DL fem el següent comentari: Votarem a favor d’aquesta moció perquè 
compartim el suport a la resolució del Parlament i del seu contingut. Però 
volem senyalar que l’annex de la moció recull unes mesures que no s’han 
de dur a terme només a nivell nacional, sinó que s’han d’adoptar també a 
nivell municipal.  
En aquesta resolució es contempla un procés participatiu constituent. Si el 
poble està capacitat per decidir una constitució, està capacitat per decidir 
altres coses del municipi (en contra del que ens ha dit CDC en altres 
plens). En l’annex es recullen temes tan importants com l’habitatge social o 
l’educació, i des del consistori se’ns ha reiterat que no són prioritaris. 
 

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

 
3.10. MOCIÓ CONJUNTA AMB ELS AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ PER 

L’AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUÍS PER 
LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE LES PLUGES 
TORRENCIALS D’AQUEST MES D’OCTUBRE (Presentada per l’Alcaldia). 

 

- CDC declara que l’Ajuntament farà una aportació econòmica i es donarà 
suport en la mesura que es pugui. El tema de l’acollida dels refugiats és 
competència del Consell Comarcal o d’aquells Ajuntaments que tinguin 
recursos per acollir-los. El que sí que es farà és un registre. 

- DL llegeix el següent text: 



“Des de Decideix Llorenç volem mostrar tot el nostre suport i solidaritat 
amb la lluita del poble sahrauí per aconseguir la llibertat (aquest 
novembre s’ha complert el 40è aniversari de l’ocupació del Sàhara 
Occidental per part del Regne de Marroc i de l’abandó d’Espanya sense 
concloure el procés de descolonització que havia iniciat l’ONU) i per tant, 
ens sumem  a la moció per l’ajuda d’emergència als camps de refugiats per 
la catàstrofe humanitària després de les pluges torrencials. 
 

La posició del Govern d’Espanya i de la Unió Europea de col·laboració amb 
el Govern de Marroc i la no acceptació de la legalitat internacional (el 
conflicte es pot resoldre políticament aplicant les resolucions de l’ONU 
que insten a celebrar un referèndum d’autodeterminació) és de silenci, 
cinisme, complicitat i hipocresia. El Marroc, culpable, Espanya, responsable. 
Catalunya, malauradament, no és una excepció.  
 

A nivell municipal, alguns pobles segueixen destinant el 0,7% dels seus 
ingressos a la cooperació internacional al desenvolupament. Aquesta 
petita aportació, que cada any sofreix un nou retrocés, ajuda al treball 
constant i incansable del dia a dia i no només en casos d’extrema 
necessitat, com és el cas de les pluges torrencials dels campaments 
sahrauís. 
 

A nivell nacional català, volem compartir una opinió de l’ACAPS (Federació 
d’entitats solidaries amb el poble sahrauí) la qual compartim plenament: 
“El passat mes de març l’activista sahrauí Hassanna Aalia es va reunir amb 
tots els grups parlamentaris menys Ciutadans (que no s’hi va presentar). Va 
demanar la solidaritat dels grups parlamentaris catalans amb la seva 
situació. Resideix al País Basc tot i que el Govern de l’Estat espanyol li ha 
denegat la petició d’asil polític. Va ser condemnat per un tribunal marroquí 
a cadena perpètua el febrer del 2013 per participar en el clam de llibertat 
de la primera revolta àrab l’any 2010. La sorpresa desagradable va ser, 
però, la intervenció d’Anna Solé (de CiU) que va fer un discurs basat en la 
submissió al Marroc del Govern de la Generalitat i el Parlament de 
Catalunya. Expressions com “ara no és el moment”, “vivim una conjuntura 
política en què Catalunya necessita aliances”, “signarem un conveni amb el 
Marroc”, “hem de tenir en compte els ciutadans marroquins que viuen a 
Catalunya”… Considerem que és lamentable aquesta debilitat del Govern 
català davant del Marroc, on sembla que el Govern de CiU hagi cedit la 
sobirania de Catalunya a la corona de Mohamed VI, on sembla que les 
relacions político-econòmiques o mercantilistes estiguin per sobre del 
respecte als drets humans i la legalitat internacional. La política del govern 
de la Generalitat és la de consultar al cònsol del Marroc abans de signar 
cap resolució, de no molestar el seu amic i senyor Mohamed VIè.” 
 

Des de Decideix Llorenç ens sumem a exigir, tant al Govern espanyol, com 



a la Govern de la Generalitat de Catalunya, una posició inequívoca a favor 
del dret a decidir del poble sahrauí i de donar tot el suport als activistes 
sahrauís que, a través de moviments pacífics, reclamen aquest dret 
fonamental.” 
 

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

 
3.11. MOCIÓ PER DESTINAR UN 0,7% DELS INGRESSOS PROPIS DE 

L’AJUNTAMENT A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL 
DESENVOLUPAMENT (Presentada per DL). 

 

- DL realitza la següent intervenció: 
Estem agraïts a la moció presentada pels Amics del Poble Sahrauí a través 
de Convergència perquè ens ha ajudat a posar sobre la taula la 
problemàtica constant (i no només puntual) que tenen molts indrets i 
països del planeta per poder tenir una vida digne. Depèn dels països, i 
també dels municipis amb més recursos econòmics intentar pal·liar aquest 
sofriment del qual, en la majoria de casos, en som els únics responsables. 
La moció del 0,7 pretén fer de Llorenç un poble més solidari on tots 
plegats ens sentim una mica més orgullosos de ser-ne ciutadans. Entenem 
que destinar un 0,7% dels ingressos municipals a la cooperació 
internacional és el mínim que es pot fer. Us instem, doncs, a votar a favor 
de la moció i a començar a treballar, a través d’organitzacions, en projectes 
reals i concrets de cooperació internacional. 
 

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

 
3.12. MOCIÓ PER DEMANAR UN PLE EXTRAORDINARI D’EDUCACIÓ 

(Presentada per DL). 
 

- DL defensem la moció argumentant que el Baix Penedès és la comarca 
amb l'índex més alt d'atur i més baix de formació. La relació de causalitat 
és indiscutible. A més, malgrat que la situació de Llorenç és sensiblement 
millor que el de la resta de la comarca, els resultats acadèmics i el sistema 
educatiu són millorables. Creiem que l'educació ha de ser la primera 
prioritat política a tots els nivells administratius, des de la Generalitat fins 
el municipal. Aquest és el motiu pel qual creiem imprescindible un debat 
intens sobre el model i política educativa del nostre poble, comptant amb 
tota la comunitat educativa. 

- CDC respon que segons la llei (presenten un informe encarregat a la 
Secretària de l'Ajuntament que, segons ells, ho certifica), els municipis no 
tenen competència educativa, i només poden encarregar-se d'aquells 
temes que estiguin delegats al municipi (gestió de l'escola bressol i 
manteniment de l'escola de primària) i que per això no estan disposats a 



fer un ple monogràfic sobre educació. 
- DL responem que pel que fa a la legislació, malgrat que la competència en 

educació és de la Generalitat, no hi ha cap llei que impedeixi a un 
Ajuntament debatre, treballar i actuar en matèria educativa. És més, 
l'Ajuntament de Llorenç fa anys que ho fa subvencionant diverses entitats 
educatives i programant formació educativa a la casa de cultura. Per tant, 
la pràctica quotidiana desmenteix l'argument que no es pot fer res. Pel que 
fa a la política, afirmem que l'educació ha de ser la prioritat número u de 
qualsevol administració, especialment la municipal que és la que està més 
propera a aquesta problemàtica. El sistema educatiu està en una situació 
precària amb alts nivells de fracàs escolar i no entenem com un equip de 
govern es pot inhibir de ser una part activa. La comunitat educativa pot 
seguir lluitant per millorar el nostre sistema educatiu sense la participació 
de l'administració local, però és evident que seria d'una gran ajuda poder-
hi comptar. Des de Decideix Llorenç reiterem el nostre compromís en la 
lluita per millorar el nostre sistema educatiu. 

- En relació a l’informe mencionat, DL apuntem que veiem contradiccions en 
un informe que ha presentat l’Equip de Govern sobre les competències 
municipals, ja que diu que no es pot fer res en matèria d’educació. 
Actualment s’estan donant subvencions a entitats educatives, a l’escola i la 
llar d’infants és de titularitat municipal. 

- La secretària explica que fins que no es tingui el nou pressupost es 
continuaran tenint les mateixes competències que abans mentre no siguin 
deficitàries. 

- DL respon que les competències que obliga la llei ARSAL és d’impossible 
compliment. La llei en cap cas exclou que no ens preocupem i 
encarreguem de temes no competencials. 

- CDC explica que votarà en contra de la moció perquè l’educació no és 
competència municipal. Destaquen que a part de les feines de 
l’Ajuntament estan estudiant el funcionament d’algun institut pioner per 
valorar el model educatiu per més endavant estudiar-ne l’aplicació a 
Llorenç. 

- DL preguntem si l’estudi del model educatiu es farà unilateralment o s’hi 
deixarà participar a la comunitat educativa. 

- CDC respon que sí que es consultarà però que per ara tot s’està estudiant 
a part (des de DL no entenem a que es refereix quan diu “a part”). 
 

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

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SORTEIG TAULES ELECTORALS ELECCIONS 
GENERALS DEL DIA 20/12/15. 

 



 

A partir d’ara podràs seguir el Ple 
Municipal en directe des del hashtag 

#PleLlorenc 

UN COP ACABAT EL PLE EXTRAORDINARI 
 

- DL informem que ens ha arribat per diferents vies que algú de l’equip de 
govern ha estat dient que en l’últim ple vam votar en contra de les ajudes 
per material escolar. Recordem a la resta de membres que no vam votar-hi 
en contra, sinó que ens vam abstenir per no haver tingut temps suficient 
per estudiar la documentació. Esperem que consti el nostre vot correcte en 
acta. Així mateix, si això és cert i s’ha donat aquesta informació errònia, 
demanem que es rectifiqui. Si per contra, es tracta d’un error i algú ha mal 
interpretat les paraules d’algun regidor o regidora, creiem que ho havien 
de saber per tal d’adoptar les mesures que creguin pertinents per 
solventar-ho. 

- DL preguntem en quin estat es troba la creació de la taula cultural i quines 
funcions i competències se li atorgaran.   

- La regidora de cultura ens informa que s’està treballant en la campanya de 
Reis, i que al gener començaran a contactar amb les entitats per organitzar 
la Taula. 

- DL preguntem en quin estat es troba el projecte de retransmetre els plens 
a temps real. 

- L’alcalde ens informa que s’està estudiant poder-ho fer al nou ajuntament, 
però que encara no se sap si seran en directe o en diferit. A la sala de 
plens actual ja no es realitzarà. 
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