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S’aprova l’adjudicació definitiva de les obres de la gespa 
artificial del camp de futbol 

 
 

S’aprova l’increment d’un 3,5% de l’Impost sobre béns 
immobles i l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

S’incrementen també altres taxes i preus públics. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es menys una de CDC. 
Assistència de públic: 1 membre de Decideix Llorenç i 4 ciutadans. 
 
1. RATIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 

 

- CDC explica que el motiu de convocar un ple d’urgència és perquè cal 
adjudicar el projecte de la gespa del camp de futbol a una empresa. 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC i ERC) i 4 
abstencions (DL i PSC). 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROPOSTA ALCALDIA MODIFICACIÓ 

ORDENANÇA FISCAL 11, REGULADORA DE LA TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 

- DL demanem que expliquin la taxa. 
- CDC respon que hi ha propostes de negocis al poble (empresa de 

rentat de cotxes) que comporten una despesa important d’aigua i que 
han volgut limitar el fet de poder fer pous d’aigua.  

- La secretària llegeix la modificació: “Totes les finques / solars / 
construccions que estiguin situats en sol urbà o en altres sols però que 
tinguin xarxa, hauran de connectar-se obligatòriament a la xarxa de 
subministrament domiciliari d’aigua del municipi, no s’autoritzaran la 
construcció de pous en finques particulars dels sectors de sol urbà del 
municipi, ni en altres sols que tinguin possibilitat de connexió a la xarxa 
de subministrament.” 
Afegeix que la gent que vulgui aigua en sol urbà, s’haurà de connectar 
obligadament a la xarxa i no hi haurà la possibilitat de fer pous. 

- El PSC diu que no li agrada que s’utilitzi la paraula “obligatòriament”. 

 

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 EXTRAORDINARI DIVENDRES 12 D’AGOST DE 2016 



- DL comenta que cada vegada hi ha més gent que s’està instal·lant 
sistemes de reutilització de les aigües pluvials per l’autoconsum. 

- La secretària diu que no hi ha cap problema en aquest autoconsum, ja 
que si no demanes l’alta de l’aigua municipal, no estàs obligat a 
connectar-te. 

- El PSC pregunta si s’han previst sancions amb gent que està 
connectada il·legalment. 

- CDC diu que ja es tracten aquest casos i que no té res a veure amb 
aquesta taxa. 

- DL diem que creiem que no hi ha una definició d’una política de la 
gestió de l’aigua al poble i que creiem que s’ha de fer un estudi rigorós 
de la situació. Mostrem que estem absolutament en contra de que a 
Llorenç espoliem aigua de l’Ebre, mentre ens queixem del 
transvasament cap a altres territoris. Ens cal saber la situació dels 
pobles veïns perquè si aquí fixem aquesta taxa i a altres pobles no, 
potser aconseguirem que l’empresa de rentat de cotxes s’instal·li a un 
altre municipi, però tampoc disposem de dades de promoció 
econòmica per saber si ens convé tenir o no aquesta empresa al poble. 
Demanem que es faci un ple monogràfic de medi ambient per poder 
parlar de manera àmplia i detallada. No tenim capacitat ni dades per 
valorar si la proposta és positiva o no. 
 

 La proposta queda aprovada per 5 vots a favor (CDC), 1 abstenció 
(ERC) i 3 en contra (DL i PSC). 

  
3. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DE LES OBRES DEL 

“PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE 
FUTBOL A L’AV. DE L’ESTRELLA S/N”, A L’EMPRESA “AUXILIAR DE 
FIRMES I CARRETERAS S.A.” 
 

- CDC explica que l’empresa que adjudicatària del projecte ha tret la 
màxima puntuació al concurs. La urgència del ple és degut al malentès 
en l’anterior concurs. La intenció és que el dia 1 de setembre puguin 
començar les obres. 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC i ERC) i 4 
abstencions (DL i PSC). 
 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es (després del primer 
punt marxa un regidor de DL). 
Assistència de públic: 1 membre de CDC, 1 ciutadà i 4 membres de DL. 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, RATIFICACIÓ RENUNCIA CÀRREC 

REGIDOR SR ARNAU GÓMEZ. 
 

- El regidor Arnau Gómez renuncia per motius personals al seu càrrec de 
regidor i l’Eugènia Guasch passarà a ocupar el seu lloc. 
 

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

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTES SESSIONS DEL 27/06/16 I 

12/08/16 
 

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

 
3. DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

- La secretària dóna compte dels acords que s’han pres en les diverses 
sessions de la Junta de Govern Local. Podeu trobar les actes al link 
http://llorenc.cat/index.php/informacio-oficial/actes-junta-de-govern. 
Fem un breu resum: 
1. Personació de l’ajuntament un recurs de cassació davant el Tribunal 

Suprem per un expedient judicial que es va presentar en via 
administrativa contra el POUM. 

2. Personació de l’ajuntament en un procediment administratiu d’un 
ciutadà per una reclamació patrimonial provinent d’una 
expropiació relativa al POUM. 

3. Aprovació de l’adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Tarragona, pel qual la Diputació 
avançarà 58.805,24€ del deute que la Generalitat té amb 
l’ajuntament de Llorenç. 

4. Aprovació de les línies fonamentals pel pressupost de 2017, que 
compleixen l’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa, 
l’equilibri pressupostari, l’anivellament pressupostari i l’objectiu del 
deute, malgrat una disminució dels ingressos. 

 

PLE ORDINARI DILLUNS 3 D’OCTUBRE DE 2016 



4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I 
SUBSTITUT 
 

- Es proposa, per una durada de 4 anys, com a Jutge de Pau titular al Sr. 
Josep Maria Camell Ràfols i com a Jutge de Pau substitut al Sr. Josep 
Sicart Baqués. 

- DL proposem que es faci algun tipus de campanya de difusió perquè es 
conegui la figura del Jutge de Pau al poble. 

- CDC recull la proposta i diu que potser farà un acte de presentació. 
 

 La proposta queda aprovada per 9 vots a favor (CDC, DL, PSC i ERC) 
i 1 abstenció (DL, regidor amb lligam familiar directe). 

 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CESSIÓ ESPAI TRANSFORMADOR A 

ENDESA 
 

- PSC recrimina que la única informació que s’ha rebut és el contracte i 
que caldria veure l’informe tècnic. 

- La secretària respon que la documentació és correcte i que si es vol 
quelcom més s’ha d’adreçar al tècnic. 

- DL diem que el projecte el va decidir l’antic equip de govern, però 
tornem a recordar la perillositat dels camps electromagnètics per les 
persones que es troben dins d’un radi proper. Preguntem com és que 
el transformador s’ha situat tocant al consultori mèdic i al costat de la 
zona d’oficines de la planta baixa de l’Ajuntament nou. També 
plantegem si era possible situar-lo a algun altre terreny de propietat 
municipal. 

- La secretària respon que el transformador havia d’anar al mateix sector 
on estava i que no hi havia la possibilitat d’un emplaçament diferent. 
 

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

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, SERVEI DE TELEFONIA NOU 

AJUNTAMENT 
 

- CDC proposa la contractació del servei de telefonia amb centraleta en 
el núvol i servei d’Internet a l’empresa Oigaa360 per recomanació del 
Consell Comarcal. 

- DL preguntem si s’han tingut en compte que les empreses fossin 
cooperatives o similars. 

- La secretària i CDC responen que la comparativa d’empreses i preus ja 
l’havia realitzat el Consell Comarcal quan va contractar els serveis. 



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

 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, CESSIÓ EN COMODAT ARXIU HISTÒRIC 

LLORENÇ DEL PENEDÈS. 
 

- CDC proposa fer una cessió en comodat de l’arxiu històric de 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès, la documentació fins l’any 1980,  
al Consell Comarcal. Allà l’ordenaran i el digitalitzaran. 

- ERC comenta que li sembla bé la proposta ja que el fet de tenir-ho 
centralitzat facilita l’accés per poder ser consultat. 

- DL diem que la responsabilitat de mantenir l’arxiu històric és de 
l’Ajuntament, però no obligatori en municipis de menys de 10.000 
habitants. Posem l’exemple de l’Alt Penedès on 20 municipis de menys 
de 10.000 habitants tenen el seu arxiu endreçat i apte per desenvolupar 
el servei de consultes, amb condicions, gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. Preguntem se la Diputació de Tarragona 
ofereix alguna subvenció similar. Afegim que un cop acabat el ple 
enviarem un correu electrònic a tots als grups amb una proposta de 
conveni amb el Consell Comarcal.  

- La secretària respon que no existeix una subvenció similar i que no es 
tracta de fer cap conveni sinó de fer una cessió en comodat. Afegeix 
que l’arxiu de Llorenç està endreçat i es pot consultar sense problemes. 
 

 La proposta queda aprovada per 8 vots a favor (CDC, ERC i PSC)  i 2 
abstencions (DL). 

 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, COMPTE GENERAL 2015 

 

- CDC explica que no s’ha enviat cap tipus de documentació relacionada 
perquè és un tema que ja es va treballar a la comissió de comptes. 

- DL diem que ens hi abstindrem perquè no vam participar en la 
preparació dels pressupostos del 2015. 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC)  i 4 
abstencions (DL, ERC i PSC). 

 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ ORDENANCES PER 

L’EXERCICI 2017 
 

- L’equip de govern proposa diverses modificacions de les ordenances 
municipals. Podeu trobar-les totes al següent enllaç: 



https://decideixllorenc.files.wordpress.com/2016/10/8-proposta-
modificacic3b3-ordenances-municipals-2017.pdf.  
Senyalem les més rellevants: 
1. Augmentar un 3,5% l’IBI (bonificació per no ser propietari d’un 

immoble de valor superior a 50.000€). 
2. Augmentar un 3,5% l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 

(bonificació del 50% per vehicles elèctrics o híbrids, o per vehicles 
bi- o tri-combustibles). 

3. Els certificats d’empadronament, convivència, etc. estaran exempts 
de pagament de la taxa quan se sol·licitin electrònicament. 

4. Estaran exempts de pagament de la taxa i el dipòsit de fiança per la 
utilització d’instal·lacions municipals, serveis complementaris i 
cessió de mobilitat, els centres educatius, entitats i particulars 
empadronats a Llorenç. 

5. Els propietaris d’habitatges o solars hauran de mantenir les 
instal·lacions d’aigua en condicions de seguretat, salubritat i ornat 
públic, i complir la normativa. 

6. Augmentar un 10% la taxa d’ocupació de via pública de les parades 
de festa major. 

7. Augmentar un 5% el preu públic per a la utilització de la piscina. 
8. Modificar el preu públic per assistència a cursos, jornades, tallers, 

casals... i afegir cursos. 
- El PSC pregunta en què s’han basat per apujar-los. 
- DL diem que entenem que s’han de pujar els impostos si realment és 

necessari, però senyalem que per justificar l’augment de les taxes cal 
un informe tècnic que ho justifiqui i no se’ns ha entregat. 

- ERC diu que no està d’acord en augmentar la pressió fiscal sense 
motius. 

- CDC respon que com que s’han incrementat la despesa dels serveis cal 
augmentar-ne els ingressos. Afegeixen que ja ho contemplava el pla 
econòmic financer aprovat anteriorment. També expliquen que fa 
molts anys que no sofreixen cap augment i que cal fer un actualització. 

- La secretària explica que no s’ha entregat l’informe per escrit, però el fa 
verbalment i garanteix que l’augment de taxes i impostos és degut a 
criteris tècnics. 

- ERC comenta que troba molt encertada la bonificació per cotxes 
elèctrics. En relació a la piscina, menciona que ha rebut alguna queixa 
ciutadana perquè els bons mensuals són per mesos naturals, no es 
poden gaudir escollint 30 dies seguits, sense coincidir que comencin l’1 
i acabin el 30 o 31. CDC respon que sempre ha estat així i no ho 
consideren un problema, ja que ja existeixen els abonaments de 10 



dies. 
- DL expliquem que a altres municipis han modificat la tarifa de l’aigua 

partint el primer tram en dos. D’aquesta manera es premia qui 
realment realitza un esforç d’estalvi, ja que tal com està ara creiem que 
el tram engloba una forquilla massa àmplia. 

- CDC escolta la proposta i contesta que es podrà tenir en compte si es 
modifica la tarificació de l’aigua. 

- ERC pregunta si les activitats que es realitzen a la Casa de Cultura es 
consideren preu públic o taxa. 

- CDC respon que preu públic i per tant els preus que paguen els usuaris 
cobreixen la despesa directa, no la indirecta (com l’electricitat, la 
calefacció de l’espai on es fan les classes, etc.) 

- DL preguntem si han tingut en compte fer una ordenança que permeti 
multar els grans tenidors propietaris de pisos buits (entitats bancàries). 
Com és el cas de l’Ajuntament de Sabadell, que l’està aplicant amb èxit. 

- CDC contesta que els hi van recomanar que no ho fessin perquè 
embrancar-se en processos judicials contra entitats bancàries no 
garanteix poder cobrar. Afegeixen que tenen pensat posar en marxa 
una ordenança de civisme per solucionar el tema de l’ocupació dels 
pisos del Carrer Marcel·lí Jané. La propietat, La Caixa, no se’n vol fer 
responsable i cal regularitzar aquests habitatges com a lloguer social. 

- DL responem que creiem que no té res a veure multar als propietaris 
gran tenidors de pisos buits amb el tema de l’ocupació per part de 
famílies. Són temes que s’han d’abordar des d’una òptica molt diferent. 
 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (CDC) i 4 vots en 
contra (DL, ERC i PSC). 

 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIONS 
 
10.1 MOCIÓ PER APROVAR UN MECANISME DE PRESSUPOSTOS 
PARTICIPATIUS (DL) 

 

- CDC argumenta el seu vot contrari a la moció. Mostren el seu malestar 
per un text publicat per DL després de que CDC votés en contra de 
realitzar consultes ciutadanes per aquelles inversions que superessin 
els 100.00€ (a l’inici de legislatura). Recriminen que se’ls hagi titllat de 
tenir una doble moral. Ens acusen de no entendre les normes del joc 
democràtic presentant una altre moció de participació ciutadana quan 
en l’anterior ja havia quedat prou clara la intenció de l’equip de govern 
al respecte. Afegeixen que no hi votaran a favor perquè és una 
proposta que sortia al programa de DL i no al de CDC. 



- ERC diu que està a favor de la participació ciutadana però que aquest 
és un camí més llarg del que es proposa a la moció. Proposa a l’equip 
de govern formar un grup per poder començar a treballar per uns 
futurs pressupostos participatius. També explica que no es detecta la 
necessitat al carrer. 

- DL expliquem que en el text del que parla CDC parlem de la doble 
moral fent referència que per una banda voten a favor del dret a 
decidir l’autodeterminació de Catalunya però en canvi voten en contra 
del dret a decidir altres aspectes de la vida quotidiana (dret a votar 
inversions municipals de més de 100.000€). Diem que dels quatre 
partits que ens vam presentar a les eleccions, tres (DL, PSC i ERC) 
dúiem la realització de pressupostos participatius en els nostres 
programes (això representa pràcticament a la meitat de la ciutadania 
que va exercir el seu dret a vot) i que no tenim cap problema en 
modificar els terminis que especifica la moció si serveix per arribar a 
algun consens entre tots els grups. Pel que fa a l’acusació de que no 
entenem el joc democràtic, entenem que per l’Ajuntament és positiu 
tenir una oposició activa, que es preocupa i formula propostes, enlloc 
d’escalfar cadira i limitar-se a aixecar la mà a l’hora de votar. També 
expliquem que a Llorenç ja es realitza un procés participatiu molt 
positiu amb el jovent per organitzar la nit jove de la Festa Major. No 
entenem per què la participació ciutadana es limita a aquesta franja 
d’edat i no es trasllada a totes les edats. Finalment assegurem que si 
l’equip de govern, o qualsevol altre grup, realitza una proposta 
d’actuació que DL no portem en el programa però que ens sembla 
positiva pel poble, evidentment que hi votarem a favor. Seria absurd no 
fer-ho. 
 

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

 
10.2 MOCIÓ PER UN SEGUIMENT I CONTROL EFECTIUS DEL 
COMPLIMENT DE LES MOCIONS APROVADES PEL PLA (DL) 

 

- CDC argumenta el seu vot contrari a la moció. Argumenten que amb 
l’actualització del web ja es posen al dia amb temes de transparència. 
La única moció aprovada pendent de poder fer alguna actuació és la 
d’acollida de refugiats però tal i com evoluciona tot el tema queda 
aturat. Proposen fer un resum de l’estat de les mocions i enviar-ho a 
cada grup de forma privada, cada grup veurà l’estat de les seves 
mocions aprovades. 

- ERC mostra la seva sorpresa perquè creia que aquesta moció 



s’aprovaria per unanimitat. Argumenta que mantenir informada a la 
ciutadania és bàsic i és la nostra feina. Proposa modificacions en els 
terminis que proposa la moció perquè CDC canviï la intenció del seu 
vot. 

- DL diem que no tenim cap problema en modificar els terminis 
d’aplicació de la moció si així s’aconsegueix que s’aprovi. 

- CDC respon que fins que no tinguin el web del tot actualitzat 
prefereixen no aprovar aquesta moció. 

- DL proposem posposar la votació de la moció per més endavant. Quan 
el web estigui llest llavors la tornarem a presentar. 

 
10.3 MOCIÓ PER LA TARIFICACIÓ SOCIAL DE LES QUOTES DE LA LLAR 
D’INFANTS MUNICIPAL (DL) 

 

- CDC argumenta el seu vot contrari a la moció. Explica que ja existeixen 
les ajudes dels Serveis Socials del Consell Comarcal que cobreixen amb 
aquestes necessitats. Si hi ha alguna família que no pot assumir el cost 
s’ha d’adreçar a l’assistent social. Asseguren que calcular la renda de 
cada família suposaria massa feina. Actualment ja s’estudia cada cas i si 
hi ha alguna necessitat s’adapta. 

- DL explica que en cap cas es dubta de les ajudes que es puguin oferir 
des de l’ajuntament, però el que es pretén és un canvi de sistema. 
Deixar de dependre de les ajudes per passar a marcar uns preus justos 
adequats a la renda familiar. Qui més té, més paga. No suposaria gaire 
feina afegida perquè per veure el nivell de renda només s’haurien de 
demanar les declaracions de la renda a les famílies en el moment 
d’inscriure’s. 

- ERC diu que hi votarà a favor tot i no estar del tot d’acord amb els 
punts 2 (ajudes a autònoms) i 3 (ajudes famílies monoparentals), ja que 
han detectat que en alguns casos es fan trampes amb aquests temes. 
 

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

 
11. PRECS I PREGUNTES 
 

Entitats: 
- ERC pregunta per les subvencions i els convenis amb les entitats. 
- CDC respon que ja s’han enviat convenis i alguns ja estan signats. A 

algunes associacions encara els falta alguna documentació per 
presentar. 

- ERC mostra interès per les obres de El Centre nou, si hi ha algun tràmit 
pendent per part de l’Ajuntament. 



- CDC explica que tot està en marxa. L’inici d’obres ara depèn de El 
Centre. 

Violència Festa Major: 
- ERC pregunta si s’ha fet algun pas al respecte. 
- CDC diu que mantenen contacte amb els mossos d’esquadra però al 

Consell Comarcal no s’ha tractat el tema. També expliquen que han 
rebut peticions perquè l’ajuntament es personés com acusació 
particular contra els agressors, però han considerat que no era 
convenient, doncs les denúncies ja estan posades. 

Llar d’Infants El Nieró: 
- PSC demana informació de per què s’ha reduït les hores del personal i 

per què s’ha acomiadat a una treballadora. 
- CDC respon que la decisió la pren l’equip de govern a partir d’un 

informe de la directora. Argumenten que al tenir menys alumnes calia 
adaptar la situació. 

- PSC explica que no s’està complint amb la ratio legal d’alumnes per 
professora. 

- CDC respon que el Departament d’Educació els ha permès fer un 
increment del 10%. 

Habitatge: 
- PSC pregunta per la situació de l’edifici abandonat al carrer Josep 

Cañas (l’edifici groc). 
- CDC respon que tot està igual. El senyor que l’ocupa té hora per anar 

als serveis socials. S’hi ha intentat contactar però no en saben res més. 
També hi ha pendent organitzar una xerrada de la PAH de El Vendrell a 
Llorenç. 

Ajuntament nou: 
- DL preguntem si hi ha servei de vigilància a l’Ajuntament nou, alguns 

veïns ens han informat que hi ha els llums oberts tota la nit i a vegades 
hi han observat persones a l’interior. 

- CDC diu que hi ha un vigilant de la pròpia empresa constructora. La 
il·luminació també va a càrrec de l’empresa a través del comptador 
d’obres. 

- DL preguntem si hi ha un estudi amb la despesa energètica que tindrà 
el nou edifici. 

- CDC respon que no. La secretària diu que el que no hi haurà serà aigua 
calenta. 

- PSC pregunta si hi haurà sales a disposició de l’oposició. I si en 
aquestes hi haurà algun ordinador. 

- CDC respon que sí, però no poden afirmar el tema dels ordinadors. 
- DL preguntem si ja hi ha una data d’entrega. 



- CDC explica que ja hauria d’haver estat, tot i que estan dins de termini, 
però l’empresa constructora ha presentat unes despeses que 
l’Ajuntament no volem assumir. 

Altres temes: 
- PSC pregunta per la situació del projecte d’instal·lació de gespa 

artificial al camp de futbol. 
- CDC diu que tota la documentació està presentada i signada i només 

falta començar les obres. Detallen que l’execució és bastant ràpida. 
- PSC reclama que al portal de transparència del web municipal hi falten 

documents, concretament les actes de les juntes de govern. 
- La secretària contesta que les pengen la Generalitat després de revisar-

les. 
- PSC pregunta la finalitat de l’enquesta que s’ha fet sobre residus. 
- CDC explica que és una campanya d’ECOBP (empresa responsable de la 

recollida de residus) per sensibilitzar a la població. L’equip de govern 
està estudiant la possibilitat d’engegar una campanya que consisteix en 
senyalitzar les infraccions o equivocacions a l’hora de reciclar. 

- PSC pregunta per què no s’ha renovat el contracte a l’agutzil. 
- CDC respon que és un tema delicat i personal però que ha estat per 

motius professionals. Ja s’ha trobat un substitut a través de la borsa de 
treball. 

- DL expliquem que algun dia s’han sentit males olors poc habituals a 
algunes zones de poble. Preguntem si se’n saben els motius, 

- CDC diuen que no en sabien res però que ho intentaran esbrinar. 
- DL diem que des de fa un temps la Rambla i els Jardins Oriol Martorell 

estan molt bruts. Preguntem si s’ha produït algun canvi d’equip de 
neteja o si simplement hi ha més actes incívics. 

- CDC diu que hi ha problemes amb alguns ciutadans que es dediquen a 
embrutar. També s’està mirant de coordinar l’empresa de jardineria 
amb la de neteja. 

- Pregunta membre DL públic: Els actes de la Festa Major són gratuïts 
menys el dia dels inflables a la piscina. No es podria deixar entrar 
gratuïtament els nens de Llorenç? Hi ha famílies que no hi van perquè 
no poden pagar l’entrada. 

- CDC respon que si hi ha algú que no pot entrar per motius econòmics 
que ho comuniquin a l’equip de govern i es buscarà una solució. 

 
 
 


