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Ple Extraordinari 03/12/15 i 

Ple Ordinari 28/12/15 
 
 

L’Equip de Govern de CDC retira la subvenció a  
l’Escola de Música Contrapunt. 

 

S’aprova el projecte d’instal·lació de gespa artificial al  
camp de futbol amb les abstencions de PSC i ERC i els  

vots contraris de DL.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 6 membres de Decideix Llorenç, 1 membre d’ERC i 1 
ciutadà. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PRESSUPOST, BASES D’EXECUCIÓ, 
PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER 
L’EXERCICI 2016. 
 

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

 

- CDC explica que, com que cada regidor ja ha rebut la documentació prèvia 
al Ple, no s’analitzarà el pressupost al detall, sinó que es procedirà 
directament a la votació. Si algun partit té algun dubte, pot presentar un 
escrit que es contestarà tan aviat com es pugui. 

- DL repliquem que no considerem adequat aquest procediment. La 
documentació s’ha fet arribar als regidors amb només tres dies d’antelació, 
els pressupostos no s’han consultat ni consensuat amb ningú, són 
documents d’una gran complexitat i requereixen un estudi exhaustiu.  
Abans de començar amb l’estudi dels pressupostos, volem fer una 
valoració general: 
1) 72 h per analitzar uns pressupostos són absolutament insuficients. Es 

compleix la legalitat, no ho dubtem, però és evident que és una forma 
de mantenir l’opacitat. Pràcticament no hi ha manera ni de llegir-los, 
consultar-los amb les parts implicades, suggerir modificacions a 
l'Equip de Govern i a la resta de la oposició amb temps suficient per 
cercar un consens. Un “consens” que tampoc hem trobat en cap altre 
assumpte que s’hagi tractat en aquesta sala, perquè ja ha quedat clara 
l’actitud de l’Equip de Govern. Tornem a lamentar aquesta actitud. No 
cal que us recordem que governeu per a tot el poble, no només pels 
qui us van votar, i ignorar sistemàticament l'opinió del 48'5% de la 
població restant ens sembla una falta de respecte a la democràcia.  El 
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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. 



procés que s’ha seguit és legal però no legítim. 
2) Ja no demanem l'elaboració d'uns pressupostos participatius, perquè 

sabem l'animadversió d'aquest  govern a la participació ciutadana. 
Però és que ni s'ha fet una explicació pública d'aquests  pressupostos, 
ni estan penjats al web per ser consultats. Ens sembla una mostra més 
d’opacitat. 

3) Fora de l’Equip de Govern, s'ha consultat algun col·lectiu o entitat? 
Algun grup de l'oposició? Algú  individualment?  

Manifestem la nostra absoluta disconformitat amb la dinàmica de treball i 
informació instaurada en aquest Ajuntament vers l’oposició i la ciutadania. 
L'oposició té dret a treballar amb unes condicions mínimes que és obvi 
que no són respectades. 

- CDC respon que no s’ha consultat ningú, i que intentaran respondre in situ 
les qüestions que plantegi l’oposició. 
 

Sobre la inversió per a la millora de la zona esportiva: 
- ERC pregunta si el projecte d’inversió per a la millora de la zona esportiva 

està tancat o és modificable. 
- CDC explica que falta la memòria i el projecte, només han fet un càlcul 

aproximat dels costos. Han de consultar subvencions amb la Diputació i 
altres administracions. 

- PSC pregunta si la millora de la zona esportiva també inclou la pista de 
bàsquet. Recorda que hi ha un projecte anterior per cobrir-la amb una 
marquesina.  

- CDC respon que no s’ha estudiat la possibilitat de cobrir la pista. Les 
millores de la zona esportiva es limiten a col·locar gespa artificial al camp 
de futbol (comporta desplaçar el terreny de joc i les torres d’il·luminació i 
adaptar la graderia), arranjar l’accés a la zona esportiva pel costat de la 
piscina, i instal·lar escales d’accés a la piscina per a les persones amb 
mobilitat reduïda.    

- DL demanem quin percentatge del cost total correspon a cadascuna 
d’aquestes actuacions. 

- CDC informa que aproximadament el 75 % del pressupost anirà destinat a 
la col·locació de la gespa artificial. 

- DL preguntem si s’ha calculat el cost del manteniment del camp de gespa i 
cada quants anys s’ha de renovar la gespa.  

- CDC respon que no està prevista cap partida de manteniment perquè 
l’obra estarà en garantia. Sobre la renovació de la gespa no s’ha previst cap 
periodicitat.  
 

Crèdits: 
- DL preguntem a què corresponen els crèdits que té demanats l’Ajuntament 

i amb quines entitats bancàries s’han contractat. 



- La secretària respon que corresponen a les obres de la Rambla Marinada, a 
les obres de sanejament de la xarxa d’aigua, a les obres de construcció de 
la nova llar d’infants i a les obres de construcció del nou Ajuntament. Tots 
els crèdits són amb l’entitat La Caixa (CaixaBank). 

- DL instem l’Equip de Govern a contractar els propers crèdits amb alguna 
entitat de banca ètica. 

 
Subvencions: 
- DL demanem els criteris de repartiment de les subvencions a les entitats 

del poble. 
- CDC explica que s’han seguit els mateixos criteris que l’any passat i que les 

quantitats donades són quantitats màximes. 
- DL traslladem una de les necessitats que té l’AMPA de l’Escola Les Cometes 

sobre el cobrament de la subvenció que els dóna l’Ajuntament. Aquests 
diners serveixen per pagar directament el psicòleg i logopeda del centre, 
però com que no es contempla com una despesa sinó una subvenció, 
tenen greus dificultats per justificar els diners rebuts, atès que per rebre 
una subvenció és necessari justificar el doble de la quantitat rebuda. DL 
coneixem aquesta problemàtica perquè abans de les eleccions municipals 
ens vam reunir amb les entitats del poble. Entenem que l’Equip de Govern 
és qui s’hauria de dirigir a les entitats per conèixer les necessitats que 
puguin tenir. 

- CDC respon que no coneixia aquesta necessitat i que, en tot cas, és la 
pròpia AMPA qui els ha de fer arribar aquesta sol·licitud. 

- DL demanem explicacions sobre la desaparició de dues subvencions que 
l’any anterior sí que s’havien atorgat: la de l’Associació de Veïns del Priorat 
i la de l’Escola de Música Contrapunt. 

- CDC explica que la subvenció que es donava a l’AV del Priorat corresponia 
a la Festa Major del Priorat i que se’ls ajudarà a finançar-la de forma 
directa. Pel que fa a l’Escola de Música Contrapunt, la subvenció ha estat 
eliminada per la no presentació d’una documentació que se’ls va requerir. 

- DL preguntem si l’escola de música havia presentat fins ara la 
documentació necessària per obtenir la subvenció.  

- CDC respon que sí però que la documentació a què es refereixen, no 
requerida anys enrere ni a altres entitats, és una petició nova de 
l’Ajuntament que fa exclusivament a l’Escola Contrapunt per saber 
exactament què fa i com funciona. 

 
Temes concrets: 
- DL realitzem una sèrie de consultes concretes dels diferents capítols del 

pressupost. 
- La secretària respon a cadascuna de les qüestions. 



Propostes de DL: 
- DL proposem destinar una partida per a polítiques d'eficiència energètica, 

com per exemple auditories energètiques en edificis públics, estudi de la 
tecnologia led en l’enllumenat del camp de futbol, o instal·lació de 
reguladors de temperatura per controlar la climatització de la llar d’infants 
i l’escola. 

- CDC explica que la Diputació ofereix estudis subvencionats sobre la 
despesa energètica dels edificis municipals. El primer anàlisi que es pretén 
fer és el de la Casa de Cultura. També s’ha contactat amb empreses per 
valorar alternatives més eficients en l’enllumenat públic. 

- DL també proposem destinar una partida del pressupost a la creació 
d’habitatge social i una altra a augmentar el número de  desfibril·ladors 
que hi ha al poble. Actualment només n’hi ha un, que es troba al consultori 
mèdic i els caps de setmana es trasllada a la zona esportiva.   

 

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

 

- PSC llegeix un text argumentant el seu vot favorable, matisant que es 
tracta d’un vot de confiança esperant un canvi d’actitud de l’Equip de 
Govern, que fins ara s’ha mostrat poc dialogant i poc transparent. 
 

- Per la manca de transparència i participació, per la manca absoluta de 
consens, per ser uns pressupostos partidistes, DL hem votat en contra. 

 

Comentari de l’Assemblea Permanent de DL, posterior al Ple: 
- Des de DL pensem que eliminar la subvenció a l’Escola de Música 

Contrapunt és un error. La junta de l’escola de música ens ha informat que 
aquesta documentació només se’ls ha requerit a ells. Afegeixen que l’equip 
de govern s’ha negat de forma sistemàtica a reunir-se amb els representats 
de la Junta. 

 
UN COP ACABAT EL PLE I A PORTA TANCADA 

 

- CDC explica que a partir d’ara quan es vulguin fer esmenes o comentaris 
d’alguna moció s’hauran de presentar prèviament per escrit. 

- DL preguntem a què es refereix exactament. 
- CDC respon que els plens extraordinaris es fan massa llargs a causa dels 

comentaris de les mocions. Afegeix que per parlar del temps no cal dir res 
(referint-se als comentaris de DL). 

- DL responem que no anem a fer perdre el temps, simplement exposem els 
arguments del grup a cada moció. Defensem un ple on tots els grups 
polítics puguin expressar lliurement la seva opinió. 

- CDC explica que alguns comentaris són massa llargs i innecessaris i que si 
es miren els vídeos dels anteriors plens es pot comprovar. 

- DL mostrem la nostra total disconformitat amb els comentaris. 



 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es. 
Assistència de públic: 7 membres de Decideix Llorenç, 2 membres de CDC, 1 
membre d’ERC i 14 ciutadans. 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES DELS PLENS DELS DIES 5-10-2015, 2-
11-2015, 23-11-2015 I 3-12-2015. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC). 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL “REFORMAT DEL MODIFICAT DEL 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE NOU EDIFICI PER AJUNTAMENT 
RAMBLA MARINADA 27” I DEL “REFORMAT DEL MODIFICAT DEL 
PROJECTE D’AMPLIACIÓ D’EDIFICI PER AJUNTAMENT RAMBLA 
MARINADA 27”. 
 

- DL preguntem si l’estació transformadora ha d’anar integrada a l’edifici i si 
se n’han estudiat els efectes dels camps electromagnètics que es generen i 
les possibles conseqüències per a les persones que treballin a l’edifici. 

- CDC respon que es compleix amb els requeriments tècnics i que l’empresa 
de subministrament de l’electricitat s’encarregarà de l’aïllament. 

- DL argumentem el vot en contra per considerar que un projecte d’aquesta 
envergadura i amb aquest pressupost no pot decidir-se sense tenir en 
compte l’opinió de la ciutadania a través d’una consulta ciutadana. 
 

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

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA 

ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL AV. DE L’ESTRELLA, S/N. 
 

- ERC comenta diferents dificultats en què es troben els participants del 
bàsquet a causa de les condicions de les instal·lacions.  

- CDC respon que es té en compte per més endavant ja que cal anar pas a 
pas en els canvis que s’estan fent a la zona esportiva.  

- ERC i PSC informen que diferents entitats esportives com aquesta o el 
patinatge volen parlar amb algun representant del govern i que algunes 
n’esperen la trucada. 

- CDC respon que no ho sabia però que aquestes entitats poden adreçar-s’hi 
quan vulguin. Afegeixen que no entenen per què les entitats no els ho 
comuniquen directament. 

- DL preguntem si el pressupost de la gespa del camp de futbol inclou el 
manteniment de la mateixa i cada quan cal substituir-la per una de nova. 

- CDC explica que aproximadament cada 10 anys es canvia la gespa (no 
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explica la despesa del manteniment). 
- DL preguntem si s’ha valorat algun sistema de reaprofitament de l’aigua de 

reg de la gespa (necessita que es regui constantment). 
- CDC respon que no però que l’aigua de reg es reutilitzarà parcialment.  
- DL argumentem el vot en contra d’aprovar el projecte de gespa amb la 

següent explicació: “No estem en contra de fer un camp de gespa artificial. 
Reconeixem la feina d’integració social i de motivació dels joves del poble 
que realitza l’equip de futbol. Entenem que tant aquest equip com l’escola 
de futbol necessiten unes instal·lacions adequades per dur a terme la seva 
activitat igual que la resta d’entitats del poble. Amb el que no podem estar 
d’acord és amb la forma com s’ha decidit. És un projecte que suposa 
aproximadament 450.000 euros i considerem que una inversió d’aquesta 
magnitud s’ha d’aprovar mitjançant una consulta a la ciutadania. 

 

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

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MAPA CAPACITAT ACÚSTICA. 

 

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

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ADHESIÓ EXPRESSA A LA CONTRACTACIÓ 
CENTRALITZADA DE SERVEIS DE COMUNICACIONS -VEU, MÒBIL I 
DADES-, DE L’ENS LOCAL, QUE ESTÀ TRAMITANT EL CONSORCI 
LOCALRET PELS MUNICIPIS I ALTRES ENTITATS LOCALS DE LES 
COMARQUES TARRAGONINES. 
 

- DL preguntem si s’ha valorat la contractació d’altres serveis que ofereix 
Localret com la retransmissió dels plens en directe i mecanismes de 
participació ciutadana online.  

- CDC respon que no, per prioritats del govern. Explica que estan demanant 
assessorament jurídic i tècnic per poder posar Wi-Fi als edificis municipals. 

-  

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

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODELS DE LLEI DE TRANSPARÈNCIA. 
 

- CDC explica l’obligatorietat de compliment d’aquesta llei a partir de l’1 de 
gener de 2016, i que el model actual de la web de l’Ajuntament està fet 
d’acord amb la llei. 

-  

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

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ RENÚNCIES CÀRRECS 
REGIDORS SRA. E. JANÉ, SR. A. BORRELL I SR. J. SICART. 
 

- Els regidors esmentats (regidor d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient, 



 

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

#PleLlorenc 

regidor de Governació i Serveis i regidora a l’oposició per ERC) declaren 
que es ratifiquen. El regidor de governació i serveis explica que el seu 
motiu és la incompatibilitat laboral.  

- La secretària explica que aquesta ratificació s’envia a la Junta Electoral 
Central de Madrid i després aquesta nombra els següents candidats de la 
llista. Explica que aquest procés dura un mes.  

- CDC explica que els dos regidors de govern entrants seran la Susanna Picó 
i l’Ignasi Saura, i que el regidor d’ERC serà el Josep Figueras. 

 
8. PRECS I PREGUNTES. 

 

- DL preguntem sobre l’estat de les mocions aprovades fins ara en els plens. 
- CDC respon que ja estan enviades les mocions a les respectives 

destinacions.  
- DL preguntem sobre el criteri que s’aplica per a les subvencions destinades 

a cada entitat.  
- CDC respon que no hi ha cap criteri subjectiu, que la subvenció de l’any 

2015 va d’acord amb un reglament del 2004. Explica que l’any que ve se 
signaran convenis per cada entitat els quals especificaran quina 
documentació es demana a cadascuna.  

- DL diem que el reglament 2004 no estableix criteris quantitatius.  
- CDC respon que s’atorga la subvenció en funció del que les entitats 

demanen i justifiquen. Diu que s’ha respectat el que s’ha vingut fent fins 
ara. 
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