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Ple Extraordinari 01/02/16 i 
Ple Ordinari 11/04/16 

 
 

S’aprova la creació de la Taula Cultural amb  
només 3 entitats com a membres i amb un  

funcionament no vinculant. 

 

L’equip de govern vota en contra de començar a  
construir el Projecte Educatiu de Poble. 

El Ple al Carrer i 

molta més informació a

 

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. 



 
 

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. PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS REGIDORS. 
- Prenen possessió com a nous regidors de l’Ajuntament la Susanna Picó i l’Ignasi 

Saura per CDC i el Josep Figueres per ERC. 
 

2. DONAR COMPTE DE NOMENAMENT DE TINENT D’ALCALDE, REGIDORS 
DELEGATS I MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

- La nova distribució de regidories queda de la següent manera: 
o Jordi Marlès: Alcaldia, Hisenda i Urbanisme. 
o Maria Ferrer (1a tinenta d’alcalde): Ensenyament i Benestar Social. 
o Montserrat Sánchez (2a tinenta d’alcalde): Governació i Serveis. 
o Ignasi Saura (3r tinent d’alcalde): Personal i Desenvolupament Econòmic. 
o Neus Camps: Cultura, Festes i Medi Ambient. 
o Susanna Picó: Esports i Joventut. 

- La Junta de Govern Local està formada per: 
o Jordi Marlès. 
o Maria Ferrer. 
o Montserrat Sánchez. 
o Ignasi Saura 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE REPRESENTAT A LA JUNTA 

DE COMPENSACIÓ “L’EMPALME”. 
 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC).  

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE D’EXECUCIÓ 

PRESSUPOST, RÈGIM DE RETRIBUCIONS, DEDICACIÓ MÍNIMA I 
INDEMNITZACIONS MEMBRES ELECTES.  
 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i PSC), una abstenció 

(ERC) i 3 vots en contra (DL).  

 

- DL justifiquem el vot contrari dient que, tal com hem reiterat nombroses vegades, 
no podem acceptar un augment de les retribucions polítiques de més d’un 15 %. La 
variació hauria de ser equivalent a la variació dels sous dels treballadors de 
l’Ajuntament. No compartim que als treballadors es congeli el sou durant 4 anys, i 
per contra s’apugi un 15,4 % en sou de l’equip de govern. En cap cas la variació 
dels sous dels regidors hauria de ser superior a l’augment de l’IPC 2011-15, que ha 
estat d’un 3,7 %. 

- Abans de finalitzar el Ple Municipal, el regidor entrant d’ERC Josep Figueres adreça 
unes paraules als assistents oferint una mà estesa a l’equip de govern. També 
recorda als independentistes que han precedit la lluita als ajuntaments i convida els 
regidors a donar suport a la declaració del Parlament en suport de la 
independència de Catalunya.  

- CDC explica que vol convocar una reunió per parlar de les mocions que s’han 
presentat i que es votaran en el proper ple.  

 

Es dóna per finalitzat el Ple.  

 

- DL preguntem per què encara no se’ns ha enviat cap de les actes de les Juntes de 
Govern des de l’inici d’aquesta legislatura.   

- La secretària respon que en un parell de setmanes entrarà en funcionament el 
portal de transparència i allà es podran consultar totes.  

PLE EXTRAORDINARI DILLUNS 1 DE FEBRER DE 2016 



- DL demanem informació sobre la Taula Cultural (recordem que és una proposta 
que CDC portava en el seu programa electoral: Impulsar la creació de la Taula de 
Cultura per tal de fomentar la col·laboració entre entitats de diferents àmbits i 
establir un vincle de comunicació directe entre Ajuntament i entitats, així com per a 
la presa de decisions en les matèries en què es vegin afectades. 

- Quan entrarà en funcionament? El fet de dir-se Taula Cultural vol dir que només 
estarà formada per entitats de l’àmbit cultural? El redactat dels estatuts el farà la 
pròpia Taula Cultural? Hi haurà representació política? 

- CDC respon que ja s’hi ha començat a treballar i que ja ho veurem quan estigui en 
marxa. Els estatuts ja els ha redactat el propi equip de govern i en ells es concretarà 
quines entitats hi participaran. Afegeixen que a la Taula Cultural no hi haurà 
representació política. 

- DL preguntem si tampoc no hi haurà representat cap membre de l’equip de govern. 
- CDC respon que sí però que és preferible que no hi hagi representada l’oposició. 
- Davant d’aquesta negativa tant DL com ERC convidem CDC a repensar 

l’organització de la Taula Cultural. 
- DL pregunta per l’estat de les negociacions del conveni col·lectiu dels treballadors 

de l’Ajuntament  
- La secretària explica que són secretes i que el resultat es votarà en el ple que 

correspongui. 
- DL preguntem pels nous criteris de subvencions a les entitats. 
- CDC respon que a partir d’ara es regularan mitjançant convenis entre cada entitat i 

l’Ajuntament. 
- DL informem que no s’està complint la normativa sobre l’aplicació de productes 

fitosanitaris (glifosat). Aquesta exigeix penjar cartells amb un seguit d’informació 
detallada i realitzar avisos a veïns i a responsables d’edificis utilitzats per a grups 
vulnerables (escola, llar d’infants, residència de gent gran, etc.) entre moltes altres 
mesures.  

- CDC respon que l’empresa encarregada de la jardineria té un tècnic encarregat de 
fer complir el protocol. 

- DL demanem per consultar el registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament. 
- CDC respon que no podem accedir al registre i que si tenim alguna consulta 

concreta els hi traslladem. 
- DL mostrem la nostra disconformitat i expliquem que tenim constància que en 

altres poblacions sí que es permet l’accés. És impossible que sol·licitem informació 
concreta si desconeixem el contingut del registre.  

- ERC recorda que en anteriors legislatures sí que es podia consultar el registre, i 
pregunta si es poden consultar les factures. 

- La secretària respon que sí. 
- DL recorda que la moció per adherir-se a la Xarxa de Municipis Acollidors va ser 

aprovada i demana si s’han dut a terme els acords aprovats, entre els quals hi havia 
la redacció d’un Pla d’Acollida. 

- CDC explica que s’han enviat les cartes corresponents però que no s’ha realitzat 
cap més feina.  

 

Per acabar DL convidem tots els regidors, i en especial la Regidora d’Educació 
Maria Ferrer, a la xerrada del Carles Parellada, relacionada amb la moció per a la 
creació d’un Projecte Educatiu de Poble. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es menys una regidora de DL 
que es va incorporar al punt 12 per motius personals. 
Assistència de públic: 8 membres de Decideix Llorenç i 14 ciutadans. 

 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES DELS DIES 28-12-15 I 01-02-16. 
 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC) 

 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 4.2016. 
- En aquest punt s’informa que l’alcalde a delegat la potestat de celebrar matrimonis 

civils a tots els regidors. 
 

3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015. 
- DL expliquem que tot i que aquest punt només és de donar compte, volem posar 

sobre de la taula que rebre tota aquesta informació dos dies abans del ple és legal 
però no és legítim. Per poder complir amb garanties amb les responsabilitats com 
a regidors de l’Ajuntament necessitem disposar de la informació amb un mínim de 
temps. 
Afegim a l’argument que l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la 
corporació correspon a la Comissió Especial de Comptes, de caràcter obligatori a 
tots els ajuntaments. És un òrgan polític intern de control de la gestió econòmica 
municipal. La llei acorda que aquesta comissió es reunirà abans de l’1 de juny, no 
obstant això, pot tenir reunions preparatòries si el seu president ho acorda o si ho 
demana una quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la comissió. A 
dia d’avui encara no s’ha reunit a l’Ajuntament de Llorenç. 

 
4. DONAR COMPTE DE L’INFORME D’INTERVENCIÓ COMPLEMENTARI A 

L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT, DEL 
DEUTE PÚBLIC I DE LA REGLA DE LA DESPESA, DE L’EXPEDIENT 
D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016. 

- La secretària explica que a partir de les dades de la liquidació de l’exercici 2015 
s’han tornat a calcular el compliment dels objectius d’estabilitat, la regla de la 
despesa i el deute. 

- PSC demana que la documentació dels plens es faciliti amb més antelació. 
 
5. DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JGL 29.02.2016 DEL PLA 

PRESSUPOSTARI A MITJÀ TERMINI 2017-2019. 
- La secretària explica que la llei d’estabilitat pressupostària estableix que les 

administracions públiques han d’elaborar un pla pressupostari a mitjà termini en el 
qual s’emmarqui l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a partir del qual es 
garanteixi una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat, 
deute públic i regla de despesa. 

- ERC pregunta com compromet a l’Ajuntament aquest pla. 
- La secretària respon que simplement és un marc i que es pot modificar. 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PLA ECONÒMIC FINANCER. 
- La secretària informa que la Diputació de Tarragona ha elaborat aquest Pla 

Econòmic Financer per a la correcció de la situació d’inestabilitat pressupostària 
posada de manifest amb motiu de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2016. 

- DL preguntem si aquest pla invalida fer qualsevol inversió fins a finals del 2017. 
- La secretària respon que si es rep alguna subvenció o es segueix amb el mateix 

percentatge d’endeutament, no. 

PLE ORDINARI DILLUNS 11 D’ABRIL DE 2016 



- DL argumentem que hi votem en contra perquè no compartim les prioritats 
d’actuació de l’equip de govern a l’hora d’endeutar-nos com a poble. El rati de 
deute viu del 2015 era d’un 27,63 % i ara passa a ser d’un 46,82 % aquest 2016. No 
estem en contra d’incrementar, raonablement, el deute si és per beneficiar les 
classes populars combatent les desigualtats i les injustícies. No és el cas de 
l’endeutament actual que es proposa. Les nostres prioritats són afrontar les 
emergències socials que pateixen molts ciutadans del nostre municipi. I parlem 
concretament de la innegable necessitat històrica d’habitatge social que tenim a 
Llorenç. 

- PSC diu que hi votarà en contra perquè es duplica l’endeutament municipal i 
perquè amb 48 h no s’ha tingut temps suficient per estudiar tota la documentació. 

 

 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i ERC) i 3 en contra (DL i 
PSC). 

 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT 2015. 

 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i ERC) i 2 abstencions 
(DL) i 1 en contra (PSC). 

 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INCORPORACIÓ ROMANENTS. 
 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i ERC) i 3 abstencions 

(DL i PSC). 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/2016. 

 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i ERC) i 3 abstencions 
(DL i PSC). 

 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS 

1/2016. 
- La secretària informa que es tracta d’aprovar el pagament de factures presentades 

fora de temps. 
 

 La proposta queda aprovada per 10 vots a favor (DL, PSC, CDC i ERC). 
 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONTRACTACIÓ PRÉSTECS PER REFINANÇAMENT I 

PER INVERSIONS. 
- DL preguntem per què només s’han sol·licitat ofertes per a la formalització de 

préstecs al Banc Sabadell, a Catalunya Caixa i al CaixaBank (La Caixa) i si els criteris 
per seleccionar la millor oferta són exclusivament condicions econòmiques sense 
valorar aspectes ètics. 

- CDC respon que s’ha demanat a aquestes entitats bancàries perquè són les que 
tenen seu a Llorenç. 

- La secretària diu que el criteri d’elecció, per llei, és únicament econòmic. 
- ERC comenta que hagués estat bé consultar a entitats de banca ètica. 
- DL argumentem que votem en contra perquè no estem a favor de l’endeutament 

de l’Ajuntament únicament amb entitats bancàries no ètiques sense tenir en 
compte la possibilitat de realitzar aquestes gestions amb altres tipus d’entitats 
bancàries alternatives. 
I com hem dit anteriorment, tot i que respectem la demanda aprovada del futbol 
de Llorenç d’instal·lar gespa artificial al camp de futbol, creiem que a Llorenç hi ha 
altres necessitats no cobertes d’urgència social que passen per davant de qualsevol 
altre projecte. 

- El PSC llegeix un text on explica que no està a favor de que el poble s’endeuti 
durant els propers 10 anys. 



 

 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (CDC i ERC) i 3 en contra (DL i 
PSC). 

 

12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, TAULA DE CULTURA I LA SEVA CREACIÓ. 
- CDC explica que els estatuts de la Taula Cultural no són estatuts tancats. De 

moment ho volen començar així per veure com evoluciona aquesta nova eina per 
al poble. Quan es vegi la participació i l’acollida podrà evolucionar. 

- PSC explica que la Junta de la Cumprativa no sabia que en aquest ple es tractaria 
aquest punt. Que ningú de l’equip de govern els hi ha dit res. 

- ERC comenta que al poble li cal una taula més oberta que la que es presenta. 
Proposa un procés participatiu per tractar el tema. 

- CDC contesta que per ara servirà per organitzar la Festa Major. I també pot servir 
per coordinar el Bastoner Rock, la Nit de Foc i Rock, l’11 de setembre, etc. 

- DL comentem que segons els estatuts les entitats presents a la Taula Cultural són: 2 
membres de La Cumprativa, dos membres del Centre i un membre que s’anirà 
alternant de la Coral Rossinyols i de la Coral Harmonia. Preguntem per què en 
queden excloses aquestes entitats culturals: Cor Itzi, Cor el Gotim, AMPA Les 
Cometes, Tres Tombs, Escola de Música Contrapunt, AEM, Portal Nou, Aficionats de 
Llorenç, Col·lectiu de la Gent Gran, Patuleia, La Mulassa, La Ruda, Els Xarel·los i 
representants del grups musicals. I com és que no s’ha consensuat amb elles els 
estatuts. 

- CDC contesta que la Taula Cultural ja s’ha demorat prou i que per ara ho 
prefereixen arrencar així. Expliquen que han preferit posar-hi les entitats que tenen 
més pes en la Festa Major. 

- DL remarquem que no entenem aquest argument ja que les corals no participen de 
la Festa Major i altres entitats hi tenen un paper actiu molt important. 

- CDC diu que posar en una taula a 16 associacions faria molt difícil l’entesa. 
Començarà així i tant de bo es puguin anar incorporant més entitats. 

- DL preguntem per què aquesta taula és únicament consultiva i informativa i no 
vinculant. La taula estarà destinada al fracàs si no té poder de decisió real. 

- CDC diu que potser es prenen algunes decisions que comprometen l’Ajuntament i 
que cal tenir-ho controlat. 

- DL diem que a la taula hi ha representació política amb dos representants de CDC. 
Per què s’ignora l’oposició quan representem al 48 % dels votants? 

- CDC respon que ho han decidit així. 
- DL demanem que pel bé de la Taula Cultural es paralitzi la seva creació i que es 

convoquin totes les entitats culturals del poble a participar-hi. Amb tot, aplaudim 
aquest primer pas cap a la participació ciutadana. 

 

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

 
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES 

ADMINISTRATIVES, TÈCNIQUES I PARTICULARS REGULADORES PEL 
PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA I DIVERSOS CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DEL 
“PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL A 
L’AVINGUDA DE L’ESTRELLA, S/N”, I LA SEVA CONTRACTACIÓ. 

- La secretària informa que són les bases per sotmetre el projecte a concurs públic. 
- DL preguntem si s’ha valorat cada quant s’ha de canviar la gespa i quin cost té. 
- CDC contesta que la garantia és de 5 anys. S’ha afegit una clàusula que bonifica 

l’augment d’aquesta garantia. No saben quin cost suposarà la renovació de la 
gespa. 



- DL evidenciem que el cost total de la instal·lació es veurà incrementat pels 
interessos del crèdit. 

- CDC respon que fins que no es contracti no es podrà calcular. 
- ERC pregunta si l’empresa instal·ladora s’encarregarà del manteniment. 
- CDC respon que no. Aquesta tasca serà responsabilitat dels treballadors de 

l’Ajuntament. 
- PSC reitera que no ha tingut suficient temps per llegir la documentació. 
- DL argumentem que respectem i defensem que qualsevol entitat pugui formular 

les seves demandes a l’Ajuntament per cobrir les seves necessitats, com és el cas 
del futbol i el camp de gespa artificial. Ara bé, com a partit que defensem la 
implementació de la democràcia directa creiem que per tirar endavant una 
infraestructura d’aquesta magnitud cal consultar-ho prèviament al poble de forma 
vinculant. 

 

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

 
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 

FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
- ERC pregunta si es tracta del mateix reglament que es va aprovar l’any 2004.  
- La secretària respon que sí, i que l’única modificació substancial és la contractació 

d’una empresa que en fa la maquetació. 
- PSC pregunta qui forma part del consell de redacció. 
- CDC respon que l’equip de govern. 
- DL mostrem la nostra disconformitat, ja que hem tingut constància d’aquest butlletí 

perquè l’empresa encarregada de la seva edició ens va enviar un correu electrònic. 
Com és que en la reunió que vam tenir el dijous anterior al ple no se’ns va explicar 
res? 

- CDC respon que no hi van pensar. 
- DL preguntem amb qui s’ha consensuat la creació d’aquest butlletí. 
- CDC respon que els sembla una bona eina per informar el poble. S’ha valorat la 

possibilitat de fer-ho a través de Ràdio Sant Jaume o Televisió del Vendrell, però 
s’ha descartat. 

- DL fem la reflexió que cada vegada que es pensa en un òrgan participatiu, 
l’oposició és sistemàticament exclosa. Creiem en la necessitat de cercar consens.   

- PSC mostra la seva disconformitat en què l’idioma del butlletí sigui únicament el 
català. 

- DL preguntem si els textos publicats poden ser en altres idiomes. 
- CDC respon que l’oposició pot publicar en l’idioma que vulgui. 

 

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

 
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CONTRACTACIÓ EMPRESA DE REDACCIÓ I EDICIÓ 

DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
- DL preguntem per què no s’ha fet una contractació directa oferint la feina a algú 

del poble. També assenyalem que s'exclouen els grups de l'oposició del consell de 
redacció i recordem per enèsima vegada que representem el 48 % del poble. 

- La secretària respon que s’ha fet així i que ja es tracta d’una contractació directa. 
- PSC pregunta quins criteris s’han utilitzat per escollir l’empresa. 
- CDC respon que s’ha escollit aquesta empresa perquè en té referències molt 

positives d’altres municipis. 
 



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

 
16. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIONS. 

 
16.1. MOCIÓ PER CONSTRUIR UN PROJECTE EDUCATIU DE POBLE (DL). 
- DL llegeix un text. El podeu trobar a: https://goo.gl/mQwtTZ. 
- CDC argumenta que hi votarà en contra perquè la competència d’educació és de la 

Generalitat de Catalunya. A més, la llei dóna autonomia als centres educatius i no 
estan a favor de realitzar aquest tipus de projectes. 

- DL anomenem la llei catalana que regula les competències municipals: 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, article 84.2 g) estableix que els 
governs locals, en els termes que prevegin les lleis sectorials, tindran en tot cas 
competències sobre “la planificació, l’ordenació i la gestió de l’educació infantil i la 
participació en el procés de matriculació en els centres públics i concertats del 
terme municipal, el manteniment i l’aprofitament, fora de l’horari escolar, dels 
centres públics i el calendari escolar”. El que fa aquest article és establir un règim 
mínim garantit d’autonomia local en matèria d’educació. 
La Llei d’Educació de Catalunya del 2003 (LEC) no impedeix el fet que els 
ajuntaments desenvolupin determinades competències educatives (o serveis 
educatius) amb caràcter complementari o, fins i tot, substitutiu a les competències 
de la pròpia Generalitat de Catalunya. De conformitat amb el que estableix aquesta 
llei, els municipis catalans poden disposar de competències pròpies en matèria 
educativa. 

- CDC argumenta que LRSAL (llei espanyola) està per sobre de la mencionada i que 
no s’hi pot fer res. 

- DL expliquem que entenem que LRSAL no anul·la la llei catalana i que en ple 
procés d’independència també en els municipis s’ha de començar a no acatar les 
lleis injustes que ens arriben des de Madrid. Afegim que el Baix Penedès és la 
comarca catalana amb més fracàs escolar i que l’administració tenim l’obligació 
moral i ètica de corregir aquesta situació. Cal tenir present l’escola Les Cometes i 
l’institut de La Bisbal. 

- CDC respon que han consultat el fracàs escolar a Llorenç, que aquest és molt baix i 
que l’institut està situat a la Bisbal. Que la LEC diu que no tenim competència en 
educació i ja els sembla suficient. Afegeixen que faciliten suport a l’escola fins on 
poden. 

- ERC explica que és un projecte il·lusionant i que no sap si l’equip de govern l’ha 
acabat d’entendre bé. Si les lleis són injustes no s’han d’acatar. 

- CDC demana explicacions a DL sobre el lloc d’on hem tret la informació de que el 
Baix Penedès és la comarca amb la formació més baixa. 

- DL expliquem que l’Idescat ofereix estadístiques per comarques sobre el nivell 
educatiu. Es demostra que el fracàs escolar va relacionat amb l’atur. 

- CDC diu que DL està criticant el sistema només perquè no funciona una peça, fent 
un símil amb una moto que funciona bé. 

- DL contestem que és exactament això, peces defectuoses que s’han de canviar. 
- PSC comenta que ha parlat amb els docents del poble i que han valorat 

positivament el Projecte Educatiu de Poble. 
 

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



16.2. MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA BANCA ÈTICA (DL). 
- CDC explica que la logística de l’Ajuntament no permet tenir els interlocutors 

bancaris fora del poble. Les oficines d’entitats bancaries ètiques es troben a 
Barcelona. 

- DL defensem que és perfectament possible treballar a distància amb aquestes 
entitats. I encara més ara, que hi ha l’oportunitat del refinançament del crèdit. 
Invitem els regidors a entrar al web de Justícia i Pau, entitat cristiana, per veure les 
inversions que fan en armament les entitats contractades per l’equip de govern. 

- CDC argumenta que és més pràctic com s’ha fet i que aquestes entitats 
contractades destinen recursos a obres socials. 

- DL responem que no cal respondre a aquest argument. 
- ERC diu que la moció és interessant però que en el marc del municipi no és 

possible. Cal facilitar la relació directa entre les entitats i els ciutadans. Proposa 
votar les mocions per punts. 

- DL ho acceptem. 
 

 Punts 1, 4 i 5 anul·lats per 5 vots a favor (DL, PSC i ERC) i 6 vots en contra 
(CDC). 
Punts 2 i 5 anul·lats per 3 vots a favor (DL), 2 abstencions (ERC i PSC) i 6 vots 
en contra (CDC). 

 
16.3. MOCIÓ EN CONTRA DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE  (PSC, 

DL, ERC i CDC). 
- DL votem a favor ja que aquest pla hidrològic és una aberració ambiental, 

econòmica i territorial. 
 

 La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC) 
 
16.4. MOCIÓ DE SUPORT TREBALLADORS ACOMIADATS “REVERTÉ” (DL). 
- DL oferim el nostre torn de paraula a un del treballadors acomiadats de Reverté 

perquè faci la defensa de la moció. 
- CDC diu que no és possible i que en tot cas ho podrà fer un cop acabat el ple. 
- DL llegim el text que havia de llegir el treballador, on s’explica el cas. Podeu trobar-

lo a: http://ccoo-reverte.webnode.es/. 
- PSC explica que hi treballen 4 persones de Llorenç i que al Vendrell, a l’Arboç i a 

Santa Oliva ja han aprovat la moció. 
- ERC es disculpa per no haver pogut informar-se abans del cas. Afegeix que no té 

constància que el comitè d’empresa s’hagi manifestat i que li sembla una lluita 
entre sindicats. 

- CDC argumenta que hi votarà en contra perquè des de l’Ajuntament només es pot 
donar solució a les problemàtiques del municipi. 

- DL rebatem l’argument dient que des dels ajuntaments s’ha de lluitar perquè es 
compleixin els drets dels treballadors. Expliquem també que CDC ha presentat 
mocions que no tenen res a veure amb el municipi, com la de suport al president 
Mas o la de destinar ajuda als Camps de Refugiats Sahrauís. 

 

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

 

16.5. MOCIÓ SUPORT INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL 
SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA (DL) 

- DL defensem aquesta ILP perquè entenem que és urgent debatre i reformular a 
fons l'actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC), la qual segrega els infants catalans 
menystenint el principi d'igualtat. 

http://ccoo-reverte.webnode.es/


- ERC diu que la moció barreja la LOMCE amb la LEC i que no és el moment de 
promoure una nova llei d’educació ja que estem en ple procés d’independència. 
Defensen que la LEC encara els hi sembla vàlida i s’ha de cercar el consens. 

- CDC diu que aquesta ILP l’ha presentat un col·lectiu però que n’hi ha d’altres que 
defensen altres models, com és el cas de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya. 

 

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

 

16.6. MOCIÓ AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA TREBALLADORA 
(PSC). 

- DL diem que hi votarem a favor i fem la següent reflexió: Actualment, i també a 
Llorenç del Penedès, segueixen existint greus desigualtats que pateixen les 
diferents identitats de gènere. Cal parar especial atenció a la realitat diferenciada 
de les dones, transsexuals, gais, lesbianes i intersex i a la lacra de la violència de 
gènere. Des de DL creiem que hem de fugir de les obligacions i estereotips 
imposats per una societat masclista i que cal impulsar polítiques municipals que 
assegurin la dignitat de les persones independentment del seu sexe i de les seves 
preferències sexuals i de gènere. 

 

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

16.7. MOCIÓ PER RECLAMAR A LA GENERALITAT EL DEUTE AMB L’AJUNTAMENT 
DE LLORENÇ (PSC). 

- ERC diu que actualment Esquerra és l’encarregada de la conselleria d’hisenda. 
Argumenta que no es pot exigir a la Generalitat que pagui el deute amb els 
municipis quan el Govern Central no paga a la Generalitat. 

- PSC argumenta que li dol que els regidors pensin més en els seus partits que no 
pas amb els llorencencs. Afegeix que si disposéssim d’aquests diners no ens 
haguéssim endeutat tant. 

- DL ens abstenim en aquesta moció, identificant tant el Govern de Madrid, que 
manté un dèficit fiscal inadmissible amb Catalunya, com el de la Generalitat, que 
prioritza el pagament del deute il·legítim per sobre de les necessitats socials, com a 
responsables d'aquesta situació. 
-  

 La proposta queda anul·lada per 1 vots a favor (PSC), 3 abstencions (DL) i 4 
vots en contra (CDC i ERC). 

 
17. PRECS I PREGUNTES. 
 

18. PREC PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE TRACTAMENT 
FITOSANITARI (GLIFOSAT) (DL) 

- CDC reparteix el document d’assessorament d’aplicació de productes fitosanitaris 
(l’empresa contractada és Urbaser, filial d’ACS, presidida per Florentino Pérez). 

- DL expliquem que després de presentar la moció en contra de l’ús de productes 
tòxics i cancerígens en la jardineria municipal, molts altres pobles de Catalunya van 
seguir els mateixos passos amb la diferència que la majoria d’ells van aprovar la 
moció. Animem l’equip de govern a rectificar la decisió per avançar cap a una 
jardineria ecològica. 

- CDC justifica que es compleix amb la normativa. 
- DL comentem que no es pengen els cartells informatius a tots els llocs on 

s’apliquen productes tòxics i que aquests no contenen tota la informació requerida 
per la llei, entre d’altres aspectes, mencionar el nom del producte utilitzat. S’ha de 



tenir present que cada vegada hi ha més persones amb sensibilitat química que 
necessiten saber el nom exacte dels productes utilitzats. 
Afegim que a Llorenç hi ha el problema afegit de la ramaderia. Si el bestiari es 
contamina perillen les vendes del seu producte. Ens hi juguem el salari d’un 
llorencenc. 

- CDC diu que normalment és l’Ajuntament qui va al darrere del pastor de Llorenç 
per avisar-lo. També diuen que la ramaderia en aquest poble ha causat molts 
problemes. Conclouen que no han tingut cap queixa de cap pastor i que sempre 
avisen quan herbiciden els camins. 

 
18.1. PREC PER ACCEDIR AL REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES DE 

L’AJUNTAMENT (DL) 
- La secretària i CDC comenten que l’oposició no té accés a aquesta documentació. 

Si algun regidor necessita alguna informació en concret que demani exactament 
quina vol. 

- DL declarem que com a regidors tenim dret a saber tot el que passa a l’Ajuntament. 
Afegim que ens trobem en una paradoxa, no podem demanar informació d’una 
cosa que no sabem que existeix. 

- La secretària explica que es funciona igual que en el Consell Comarcal o la 
Diputació pel que fa a l’accés a la informació. 

- Un cop acabat el Ple el regidor d’ERC ens comunica que en anteriors legislatures no 
hi havia cap problema per accedir a aquest registre.  

 
18.2. PREC PER SABER L’ESTAT DE LES GESTIONS DERIVADES DE L’APROVACIÓ 

DE LA MOCIÓ DELS REFUGIATS (DL) 
- CDC apunta que ja van enviar una circular a totes les cases posant un número de 

compte corrent per fer donacions i la possibilitat d’apuntar-se a una llista per oferir 
la pròpia casa com a possible espai d’acollida. Fins ara ningú ha demostrat cap 
interès per acollir ningú. 

- DL recordem que es va aprovar una moció que incloïa diversos acords i gestions a 
realitzar, entre els quals la redacció d’un pla d’acollida. Preguntem si s’han fet. 

- CDC respon que encara no i que no hi ha data prevista perquè es faci. És 
competència del Consell Comarcal i no insistiran, perquè hi han altres prioritats. 

 
18.3. PREC PER CONÈIXER INFORMACIÓ RELATIVA A LA GESTIÓ DE L’AIGUA 

PROVINENT DEL RIU EBRE (DL) 
- La secretària informa que l’aigua a Llorenç arriba mitjançant gestió directa, no 

existeix concessió. Hi ha una quantitat de litres assignats, cada any arriben els 
mateixos, i es paguen.  

- DL preguntem si es consumeix la totalitat dels litres pagats. 
- CDC respon que sí, que està calculat perquè no hi hagi cap punta en negatiu, però 

que sempre s’afegeix aigua pròpia del municipi. 
 

18.4. PREC PER CONÈIXER LES MESURES PRESES EN RELACIÓ A L’HABITATGE 
(DL) 

- CDC informa que ha estat mantenint converses amb La Caixa per aconseguir pisos 
d’emergència social en casos de desnonaments. Actualment no n’hi han i 
s’ofereixen pisos a altres pobles des del Departament de Benestar Social. 
Expliquen també que s’ha fet una oferta al SAREB per adquirir l’edifici deshabitat 
del carrer Josep Cañas on hi han 10 habitatges, però encara no tenen resposta. 
Aquest bloc no té cèdules d’habitabilitat i s’hauria de reformar per complet. 
També s’estan tenint converses amb la PAH. 



 

- DL preguntem la quantitat de pisos que hi ha a Llorenç propietat d’entitats 
bancàries i en quina situació es troben. 

- CDC respon que n’hi ha uns dotze, la majoria no estan en condicions d’habitabilitat 
immediata. 

- DL preguntem quins són els requisits d’empadronament a Llorenç. 
- La secretària ens respon que es demana la cèdula d’habitabilitat de l’habitatge 

habitual per assegurar-se que els lloguers no són fraudulents. 
- DL preguntem els requisits en casos que no hi hagi lloguer. 
- La secretària respon que s’ha de demostrar que es viu en algun habitatge del 

poble. 
- DL felicitem l’equip de govern pel canvi de mentalitat en relació amb l’habitatge, ja 

que fa uns mesos se’ns deia que no era prioritari i ara veiem que s’estan realitzant 
actuacions. Així mateix, considerem que dos habitatges d’emergència no són 
suficients al municipi i cal posar èmfasi en l’habitatge social. Els encoratgem a 
seguir insistint. 
 

18.5. ALTRES PRECS NO PRESENTATS PER ESCRIT 
- PSC pregunta per la subvenció de l’escola de música Contrapunt. 
- CDC respon que ja ha presentat tota la documentació i els convocaran a una 

reunió. 
- PSC sol·licita que s’enviï la documentació dels plens amb més de 48 hores 

d’antelació i interpel·la directament la secretària. 
- La secretària respon que envia la documentació quan l’alcalde li ho demana. 
- DL recordem que no és un tema que s’hagi de tractar amb la secretària, ja que és 

voluntat política enviar la documentació abans o no. 
- CDC respon que es compleix amb la llei i que ja es va prou endarrerit com per 

esperar més dies. 
- DL argumentem que no té cap sentit realitzar plens si no s’ha pogut estudiar la 

documentació amb deteniment. 
 
Es dóna per finalitzat el Ple.  

 
 
 

 

i


