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Ple Ordinari 27/06/17
S’aproven per unanimitat les següents propostes de l’equip de
govern:
- PAES per reduir un 20 % les emissions de CO2 d’ara fins el
2020.
- Modificació del reglament per oferir 5 places en el Centre de
Dia (Residència).
- Modificació puntual del POUM pel que fa a la reserva de
places d’aparcament en sòl urbà.
S’anul·len, amb els vots contraris de l’equip de govern, totes les
propostes de Decideix Llorenç:
- Activació directori de comerços locals al web municipal.
- Creació d’un Pla d’Equipaments Local.
- Creació d’un protocol contra les agressions sexistes als actes
festius del poble.

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 ORDINARI DIMARTS 27 DE JUNY DE 2017
Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es.
Assistència de públic: 2 membres de DL.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACTA SESSIÓ 04/04/2017.
•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

2. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTÍCIA, DEL RECURS ORDINARI NÚM. 120/2012 INTERPOSAT
PER JVG.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE

(PAES).

-

-

PDECat argumenta que fa un mes i mig es va fer una reunió informativa
oberta per explicar-ho. Explica que la gran acció que s’hauria de fer en un
principi serà el tema de l’enllumenat. Es tracta d’una inversió molt gran. A
partir d’aquí s’aniran fent coses segons el calendari i la planificació del Pla
d’ara fins el 2020. El Pla l’ha preparat la Diputació.
PSC proposa que tota l’energia elèctrica consumida pels edificis municipals
provingui de fons d’energia renovable.
La secretària respon que una de les condicions del plec de la contractació
de l’electricitat era que fos de fonts sostenibles.
PDECat pregunta si es disposa d’un certificat que en doni fe.
La secretària diu que ho buscarà, ja que ho contracta directament l’ACM
(Associació Catalana de Municipis).
PDECat diu que desconeix si darrere les tarifes que ofereix l’ACM hi ha un
ventilador o una central nuclear.
DL mencionem que la factura ho detalla.
La secretària respon que avisaran el tècnic perquè ho revisi.
DL expliquem els següents tres punts:

1. Felicitem i aplaudim la decisió de l’equip de govern d’adherir-se al
Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses acceptant així la responsabilitat de
combatre l’escalfament des dels governs locals. Un dels requisits
d’aquest pacte és l’elaboració i compliment del Pla d’Acció per l’Energia
Sostenible. Aquest estableix la política local a seguir fins el 2020 per tal
de reduir un mínim d’un 20 % les emissions de CO2. Ens oferim com a
grup per donar un cop de mà en tirar endavant aquest projecte que
consta de 28 propostes d’actuació.
2. Com a grup no hem realitzat cap proposta concreta ja que entenem
que el document recull força mesures a dur a terme d’aquí al 2020. Un
dels temes que sí que considerem imprescindible i que el traslladem al
ple municipal és el replantejament del sistema de recollida de residus.
El sistema actual basat en els contenidors on tothom paga el mateix
independentment del seu grau de compromís amb la reducció i el
reciclatge, el considerem obsolet i àmpliament millorable. Proposem
canviar-lo pel funcionament de recollida porta a porta amb sistema de
pagament per generació.
3. Volem fer un apunt crític sobre la jornada de participació ciutadana per
redactar el PAES organitzada per l’equip de govern. Entenem que la
publicitat de l’acte era enganyosa perquè el document ja estava
redactat prèviament i la trobada va consistir en una exposició pública
amb posterior torn de preguntes i propostes.
•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
REGULADOR DE LES PLACES DEL CENTRE DE DIA.
-

-

-

PDECat explica que el barem actual és l’estàndard de la Generalitat i potser
era molt baix i no estava adaptat a Llorenç. Ara es pretén adequar aquest
barem perquè l’accés a les places del Centre de Dia sigui més just (no
afecta les places de la residència). Si la persona interessada vivia amb un fill,
per exemple, ja no podia tenir accés o aquest estava molt limitat.
DL preguntem si aquestes places abans estaven ocupades, amb les
anteriors restriccions.
La secretària explica que si hi havia una persona amb una prestació de 500€
o més ja no hi podia entrar. Aquestes places són un conveni de
l’Ajuntament amb la Residència i no tenen res a veure amb la Generalitat.
Afegeix que fins ara no hi ha hagut demanda d’aquest servei.
DL preguntem pel fet d’oferir 5 places.
La secretària explica que el número de places es va establir en el conveni
quan es va construir la Residència.
•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2017.

-

-

-

-

-

-

-

Es proposen unes despeses com a destinatàries d’uns suplements de crèdit.
Un parell de subvencions de la Diputació per valor de 19.245€ i 30.000€ i el
romanent de tresoreria de 292.055€.
DL preguntem per l’increment de 12.000€ de la partida de “Laboral cultura
eventual, personal ajut, trasllat i vacances”.
La secretària explica que s’ha allargat el contracte a les dues noies del Pla
d’Ocupació.
DL mencionem l’increment de 4.000€ del manteniment de l’Ajuntament
nou. Preguntem si quan es va fer el pressupost es va tenir en compte
l’increment de despeses de manteniment respecte de l’actual Ajuntament.
La secretària detalla que aquesta partida és exclusivament per als
contractes de manteniment (ascensor, alarma i electricitat), a l’Ajuntament
actual no n’hi ha cap d’aquest tipus.
DL preguntem en què consisteix la “Pavimentació camins (Llobets) i
estudiant altres actuacions” valorada en 20.000€.
PDECat diu que és el camí que baixa davant de la Gallsa cap al torrent. Fins
ara s’hi ha posat grava però la pluja i el vent la desplaça. Es vol posar
formigó perquè no es descarni la terra.
La secretària afegeix que han afegit “altres actuacions” per tenir la partida
oberta en cas de necessitat.
PDECat explica que així es poden fer manteniments de camins i evitar-se
tornar a fer una modificació de crèdit, allò que li sap tant de greu a ERC.
ERC respon que no li sap greu, només que li sorprèn que a cada ple n’hi ha.
PDECat puntualitza que al Consell Comarcal en porten 8.
DL preguntem pels 50.000€ de la partida de “Millora zona esportiva”.
PDECat diu que es tracta de la pavimentació de l’accés a la piscina i als
vestidors. Hi havia grava, no estava net i l’any passat hi va haver un
accident. També servirà per dignificar l’accés.
DL preguntem per les dues partides d’aigua: “Sectorització xarxa d’aigua”
de 27.800€ i “Comptadors i reposició xarxa aigua” de 118.000€.
La secretària diu que la primera partida prové d’una subvenció de la
Diputació. Es tallarà l’aigua en una sèrie de punts per posar-hi uns
comptadors.
PDECat afegeix que han tingut algun problema de fuites importants a
l’Empalme. Aquesta actuació servirà per sectoritzar i saber d’on provenen.
La secretària comenta que la segona partida servirà per reposar
comptadors i canviar un tros de la xarxa de l’Empalme.
PSC argumenta l’abstenció dient que creu que la majoria de les despeses
són necessàries però d’altres haurien d’haver estat ja previstes en el
pressupost.
ERC explica que hi votarà a favor perquè si una despesa és necessària, és
necessària.

•

La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (PDECat i ERC) i 4
abstencions (DL i PSC).

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ENCÀRREC DE GESTIÓ DE LA
LICITACIÓ AGREGADA DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ I POSADA
EN FUNCIONAMENT D’UNA PLATAFORMA DESTINADA A LA
GESTIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS DE L’ACTIVITAT I
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE DIVERSOS AJUNTAMENTS
DE LA COMARCA DEL BAIX PENEDÈS.
-

-

PDECat explica que es tracta d’uns programes necessaris per al
funcionament de l’Ajuntament. L’encàrrec és a petició de 7 municipis de la
comarca. Es proposa que en lloc de licitar individualment es faci de forma
conjunta per aconseguir millors condicions. El Consell Comarcal ja ho està
utilitzant.
DL preguntem per l’import 2017 a Llorenç (implementació aproximada 2
d’octubre) de 2.500€ i per l’estimació del cost total de 30.000€.
La secretària explica que encara s’ha d’establir què acabarem necessitant.
L’import reflecteix la despesa màxima en cas d’utilitzar tots els serveis
oferts. Segurament l’import serà menor.

-

•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, NOMENAR LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
COM A “MARIA RAFECAS”.
-

-

-

PDECat comenta que ha sigut una iniciativa popular. Es volia fer un procés
participatiu, però una sèrie de persones del poble van recollir més de 100
signatures a favor de nomenar la biblioteca “Maria Rafecas”. Les altres
opcions que s’havien pensar eren el Senyor Ràfols i la Rosa Fabregat.
DL pregunta si el procés participatiu es va fer des de l’Ajuntament.
PDECat respon que no. Va ser una iniciativa popular i també es va parlar a
la Taula Cultural.
PSC explica que hi votarà a favor però que hagués estat bé fer un procés
participatiu o consulta des de l’Ajuntament. Va preguntar pel nom triat i no
és al grat de tothom.
PDECat diu que a la Taula Cultural tothom va expressar coses positives.
DL recolzem la proposta del PSC del procés participatiu.
•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS INCLOSA A L’ANNEX
2 DEL POUM DE LLORENÇ DEL PENEDÈS.
-

PDECat argumenta que està relacionada amb El Centre. El POUM que hi

-

-

havia fins ara recollia que segons l’aforament, s’havien de fer unes places
d’aparcament de cotxe i bicicletes (per cada 15 persones, una plaça de
cotxe). Si es volien posar 800 persones es necessitaven moltes places
d’aparcament. Amb les converses que hi ha hagut (amb El Centre), es va
arribar a l’acord que ells reduïen l’aforament per encabir les places
demanades en aquell moment i complir les ràtios, i seguidament des de
l’Ajuntament es canviaria per quan es passés a un major aforament. S’han
fet moltes reunions i encara s’hi està treballant. Des de l’equip de govern
sempre hi ha hagut voluntat de solucionar aquest problema. Els ha arribat
que no estan predisposats a permetre aquest tipus d’actuació. Cada
setmana estan no discutint, sinó parlant i proposant. Han canviat moltes
coses i el procés (modificació POUM) durarà un any i llavors podran tenir la
capacitat que demanaven a l’inici. Informen que tècnicament hi ha hagut
alguna complicació, però la seva predisposició sempre ha sigut de voler
ajudar. A vegades potser hi havia alguna dificultat tècnica però s’estan
arribant a solucions, per exemple ara estan a punt d’obtenir la llicència
d’obres. Des de l’Ajuntament sempre s’han aportat solucions, però a
vegades també s’ha d’entendre i de mirar de col·laborar. Porten més d’un
any fent moltes reunions amb consultes externes amb tècnics d’altres
ajuntaments. Hi ha participat molta gent. Amb això (modificació POUM)
quedarà solucionat el tema de les ràtios.
PDECat explica que s’ha pogut fer perquè es tracta d’un ús cultural, si es
tractés d’un ús d’habitatge no hagués estat tan senzill. Reitera que sempre
hi ha hagut predisposició i disponibilitat, tot i que a vegades no és fàcil, ja
que les posicions a vegades estan enrocades.
DL expliquem que no entrarem a valorar les trobades entre l’Ajuntament i El
Centre. Opinem que el POUM contenia anomalies pel que fa a la reserva de
places d’aparcament i que estem d’acord amb les modificacions.
•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

9. (punt afegit) APROVACIÓ, SI S’ESCAU, NOMENAMENT DELS

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL.
-

PDECat explica que s’han d’aclarir les fites (de delimitació de terme) entre
Sant Jaume – Llorenç i La Bisbal – Llorenç. Amb Banyeres ja està aclarit.

-

•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

10. (PUNT AFEGIT) APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ASSENYALAR FESTES

LOCALS PER L’ANY 2018.
-

PDECat diu que es proposa el 29 de març (Dijous Sant) i el 10 d’agost (Festa
Major).

-

•

La proposta queda aprovada per 11 vots a favor (unanimitat).

11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIONS.

11.1. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PROTOCOL CONTRA EL SEXISME
A LA FESTA MAJOR I ALS ESDEVENIMENTS D’OCI I FESTIUS (DL).
-

-

-

PDECat diuen que no hi estan d’acord i que hi votaran en contra perquè
creuen que aquest tema s’hauria de vehicular a través de la Taula Cultural.
DL argumentem que precisament el primer punt de la moció diu això.
PDECat respon que són les entitats les que han d’expressar si cal posar
cartells o no. Des de l’Ajuntament no es fomenta que la gent vagi fent coses
rares, sempre s’ha respectat el tema de la paritat i de les persones, mai s’ha
fet apologia ni en un costat ni en l’altre.
DL diem que no es tracta d’una moció en contra ni de crítica a l’actuació de
l’equip de govern, sinó d’una proposta en positiu.
PDECat respon que com a Ajuntament ja fan el que han de fer. No es
posaran a fer hashtags (etiquetes en xarxes socials).
DL diem que es tracta d’adoptar un paper actiu i responsable.
PDECat reitera que creuen que és un tema per la Taula de Cultura. Creuen
que no s’han d’implicar amb aquestes coses.
DL llegim la nostra argumentació:
En la passada Festa Major es varen produir una sèrie d’agressions físiques i
verbals algunes d’elles de caire sexista que totes les forces d’aquest
consistori vàrem condemnar unànimement i de forma contundent.
Així doncs, la proposta que presentem és un pas endavant per eradicar les
violències sexistes que es produeixen de manera sistemàtica en els espais
públics i en els esdeveniments d’oci i festius.
PDECat interromp dient que les agressions ocorregudes, més que sexistes,
eren violència en general.
DL responem que evidentment no totes les agressions havien sigut sexistes
però que la proposta que fem se centra en aquest tipus de violència.
Repetim el fragment del text: “es van produir una sèrie d’agressions físiques
i verbals, algunes d’elles de caire sexista”. Reprenem l’argumentació:
“Des de les institucions públiques tenim l’obligació d’elaborar polítiques
d’igualtat i eliminar la violència de gènere. Polítiques de prevenció,
sensibilització, educació i condemna d’aquestes agressions.
Aquesta proposta inclou la sensibilització, comunicació i elaboració d’un
protocol amb la implicació dels joves i totes les entitats, col·lectius i
professionals que lluiten contra les violències masclistes.
No podem donar l’esquena i ignorar el que està passant al nostre voltant.
És el nostre deure lluitar contra comportaments que tots en aquesta taula
vàrem condemnar en el seu moment. No s’hi val a omplir-se la boca de
bones intencions i no passar a l’acció. En molts municipis del nostre voltant
ja fa anys que hi estan treballant i en podem demanar assessorament. No hi
ha excuses possibles quan es tracta de lluitar per la igualtat i la bona

-

-

-

-

-

-

convivència entre veïns i veïnes del nostre poble”.
L’alcalde diu que “més igualtat de la que ja hi ha, no ho sé”.
DL preguntem que com que des de l’equip de govern no es vol fer (el que
proposa la moció), si es traslladarà el debat a la Taula Cultural.
PDECat respon que aquest tema ja s’hi treballa. Si hi ha alguna entitat que
vulgui dir quelcom, que ho digui. Defensen que l’equip de govern no hi ha
d’anar a dir-hi res. A la Nit Jove es munta una carpa de conscienciació i es
fan més coses.
DL repetim que no estem acusant de no fer res, sinó oferint altres recursos.
PDECat respon que sembla que hagin d’estar obligats a estar-hi d’acord.
Afegeixen que el poble està patint moltes coses i el que més voldrien és
que s’acabessin de cop. Per molts cartells que es pengin no s’arreglarà
perquè al darrera hi ha d’haver un treball.
DL diu que exactament és el que estem proposant.
PDECat diu que s’està treballant en buscar un educador de carrer. No se
n’ha fet publicitat perquè no és un tema resolt. Diuen que són sensibles
amb el problema i que han de fer el que toca fer. Si cal es donarà
recolzament a les manifestacions però posar cartells que ho faci qui ho hagi
de fer.
DL diem que posar cartells és el de menys, un exemple com qualsevol altre
per ajudar a comprendre algun punt de la moció que parlava d’una
campanya institucional de sensibilització envers la violència masclista.
PDECat diu que s’està parlant del mateix però cadascú té la seva manera de
fer. Que entenen la posició legítima de DL però ho veuen d’una altra
manera. Refereixen que “no és un no perquè ho presenti DL”.
PSC argumenta que hi votarà a favor perquè qualsevol acció per lluitar
contra el sexisme tindrà el seu suport.
ERC diu que la moció s’assembla molt a altres que estan presentant a altres
municipis. El problema de la violència sexista ens afecta a tots i s’hi han
d’involucrar a totes les forces polítiques, associacionisme i particulars. L’any
passat ERC ja va donar suport al lema “No és No”. És un problema seriós i
s’ha de lluitar des de tots els punts per intentar-ho eradicar. Per desgràcia
no és la única violència, n’hi ha moltes més.
•

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

11.2. MOCIÓ PER A L’ACTIVACIÓ DELS DIRECTORIS DE COMERÇ I
D’EMPRESES EN L’APARTAT DELS SERVEIS MUNICIPALS DEL WEB DE
L’AJUNTAMENT (DL).
-

DL constatem que es tracta d’un apartat ja existent en l’actual web però
que no disposa de cap tipus d’informació ni documentació. Entenem que
compta amb molta informació i s’està actualitzant progressivament. El que

-

-

proposa aquesta moció és la posada en marxa d’aquesta secció, ja que
facilitaria la recerca i donaria visibilitat al teixit comercial i empresarial del
poble, oferint tota la informació de forma centralitzada i de fàcil accés.
També reclamem realitzar, en paral·lel, una campanya en favor del comerç
local i de proximitat.
PDECat argumenta que hi votarà en contra perquè, com es comenta a la
moció, és una proposta que estava al seu programa electoral i per tant ja hi
estan treballant, tot i que de cara enfora encara no es pot veure la feina
feta. Afegeixen que no fa falta que els hi recordin la feina que han de fer,
tot i que agraeixen sorpresos que proposem una iniciativa seva.
PSC argumenta el seu vot favorable perquè creuen que l’activació d’aquest
apartat del web és un fet positiu pel poble.
ERC recolza la moció i agraeix les paraules del PDECat i que s’estiguin fent
passos.
•

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

11.3. MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN PLA LOCAL D’EQUIPAMENTS
(DL).
-

-

-

-

DL expliquem que a Llorenç hi ha molts edificis de titularitat pública que
estan en desús pel seu estat. Aquesta legislatura s’ha fet l’Ajuntament nou,
la gespa artificial i es pensa fer l’entrada a l’Ajuntament actual. Pensem que
no hi ha una previsió de què es pot fer amb els edificis que tenim.
Defensem que cal una planificació a llarg termini.
ERC diu que el seu programa també recollia el fet de treure profit dels
equipaments municipals. Defensa que s’hauria de començar a pensar com
fer aquest procés participatiu perquè el poble pogués dir-hi la seva.
PSC argumenta que s’ha de pensar a llarg termini independentment de qui
governa.
PDECat explica que ja hi estan treballant. Quan es va fer el camp de futbol, i
per poder-se acollir a les subvencions, es va fer contractar un pla de
manteniment i gestió a una empresa. També va fer el MIEM (Mapa
d’Instal·lacions Esportives Municipals), que està pendent de revisió, i farà un
Pla d’Equipaments Local. També és un tema que s’ha debatut a la Taula
Cultural.
La secretària especifica que aquest pla és únicament sobre equipaments
esportius.
PDECat matisa que també se’ls hi ha consultat pels altres equipaments.
Afegeix que són les entitats qui utilitzen aquests equipaments.
ERC detalla que la gent que participa de les entitats potser som un 30 % de
la població i que aquestes no són representació del poble.
PDECat diu que algunes entitats com ara el Ball de Bastons, els Diables o el

-

-

-

Futbol hi ha gent participant que no són de les entitats. Creuen que és la
Taula Cultural qui haurà de conduir aquest pla.
ERC exposa que hauria de ser tot el poble qui hauria de poder opinar.
Proposa convocar el poble a un procés participatiu.
DL pregunta si l’Agrupament Escolta Els Xarel·los podran disposar d’un
espai.
PDECat respon que això ja passarà quan s’alliberi un espai a la Casa de
Cultura. És millor esperar que quedi lliure.
PSC diu que abans de distribuir caldria informar de quins espais hi ha.
PDECat explica que ho traslladarà a la Taula Cultural i que ajudarà a la
implicació dels participants. Aquesta taula va néixer una mica encotillada
però ha evolucionat.
Com que la moció parla de terminis, l’equip de govern no hi entrarà i s’ha
optat per la solució explicada
DL preguntem si es té pensat quelcom en els edificis actualment
desocupats: El Nieró vell i la caserna de la guàrdia civil (en la legislatura
actual).
PDECat diu que hi ha d’haver una rehabilitació però no aquesta legislatura.
Estan treballant en una modificació del pressupost a través d’un annex per
a inversions amb memòries tècniques per aquestes instal·lacions. A part
dels edificis mencionats també hi inclourà les pluvials de la Rambla,
l’adequació de la Casa de Cultura, adequar l’Ajuntament actual a pisos
d’emergència social, cobrir la pista, enllumenat públic, etc.
•

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

11.4. MOCIÓ PER DECLARAR LA CAPITALITAT COMPARTIDA A LA
VEGUERIA PENEDÈS (PDECAT).
-

-

-

PDECat explica que és una moció que s’està presentant a tot arreu, tant als
consells comarcals com als ajuntaments de la nova Vegueria. Defensa la
capitalitat compartida i servirà per apropar el tema administratiu a totes les
comarques.
DL argumentem la nostra abstenció ja que estem a favor d’una part
important de la moció, ja que descentralitzar serveis sempre és positiu,
però ens hauria agradat que abans s’hagués obert un debat entre tots els
municipis implicats per arribar a un consens.
ERC comenta que hi votarà en contra perquè s’hauria d’obrir un procés de
consulta amb tots els pobles i que és prematur. No es tracta de fer un
repartiment de cadires entre les quatre capitals. Avui en dia la proximitat és
online, el lloc físic hauria de ser centralitzat. Defensen una sola capital.
•

La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (PDECat i PSC), 3
abstencions (DL) i 1 vot en contra (ERC).

12. PRECS I PREGUNTES.
-

-

-

-

-

-

-

DL comentem que ens han enviat una fotografia de l’aparcament de
l’ajuntament nou, on es veu una anomalia amb la rampa d’accés a l’edifici.
Aquesta va a parar directament a la línia que delimita la plaça d’aparcament
reservada a les persones de mobilitat reduïda. Sembla que no queda espai
per poder maniobrar.
PDECat s’ho anota.
DL preguntem si hi haurà reserva de places d’aparcament per a bicicleta.
PDECat respon que ja hi ha instal·lada una estructura metàl·lica per posar-hi
la roda.
DL preguntem per l’Ordenança de Civisme que estava en període
d’al·legacions dels grups polítics. Ens van dir que faríem una reunió el
novembre per parlar-ne i estem a juny.
PDECat respon que està als serveis jurídics de la Diputació. Estaven mal
fixats i es va presentar una còpia de l’ordenança de l’Hospitalet de
Llobregat. S’han reunit amb la Diputació i els hi recomanen fer-ne una més
adaptada i propera a les dimensions del poble. Quan la tinguin es
convocarà una reunió amb els grups.
DL preguntem si la vigilància contractada per la Festa Major és per a tots els
dies o només per a la Nit Jove.
PDECat diu que per a tots els dies, igual que l’any passat: Bastoner Rock, Nit
de Foc i Rock, Sant Joan i Festa Major. Aquest servei es situarà en els
equipaments municipals amb un cotxe que s’anirà movent.
PSC i ERC pregunten quina valoració se’n fa.
PDECat diu que és un balanç positiu. El problema es centra en els dies
posteriors, quan ja no hi ha vigilància. Detallen alguns problemes a la
piscina, a l’escola i en algunes parets.
PSC comenta que a Bellvei van instal·lar càmeres dissuasives a la piscina.
PDECat respon que és problemàtic pels drets d’imatge. Afegeixen que
durant tots els dies de Festa Major de 23 h a 4 h hi ha vigilància.
PSC pregunta si es farà alguna circular informativa.
PDECat respon que ja es fa. També s’avisa els propietaris de solars sense
netejar.
PSC pregunta si s’ha arribat a sancionar qui no fa la neteja.
PDECat respon que és molt complicat. A vegades tens la despesa de la
denúncia i igualment no acabes cobrant.
ERC comenta una incidència amb un extintor al Carrer de Les Escoles durant
la Nit de Fock i Rock. El van accionar i després el van tirar a una propietat
fugint corrents. Comenta que la gent que ho va fer anava a fer mal i posa
en dubte que l’equip de vigilància hi pugui fer res.
PDECat explica que si hi ha l’equip de seguretat present no ho faran i aniran
a un altre lloc. És l’únic que es pot evitar. ERC menciona el tema dels
incendis dient que hi ha una sequera molt severa. Pregunta què passa si

-

-

-

-

-

alguna parcel·la crema i afecta a un habitatge veí i si podria afectar
indirectament l’Ajuntament.
La secretària explica que l’Ajuntament ha d’enviar un requeriment de neteja
per complir amb les seves obligacions.
DL preguntem com està el tema de l’edifici de l’Avitec abandonat.
PDECat diu que estan en un concurs de creditors i s’han enviat moltes
cartes.
La secretària afegeix que se’ls hi ha requerit amb una advertència i que
Medi Ambient els hi ha obert un expedient.
ERC explica que l’edifici de color groc hi han aparegut pintades a dalt de tot
i si l’Ajuntament hi té alguna responsabilitat.
PDECat respon que en principi no. Menciona que va demanar preus a la
Sareb (propietari) però a dia d’avui no han rebut res.
DL preguntem quina llei prohibeix que les barres de la Festa Major no les
puguin portar les entitats.
PDECat respon que aquest tema l’han consultat a l’Ajuntament de Valls
perquè hi fan barraques. La resposta va ser que miren cap a un altre costat.
A Llorenç, tot i que els hi sap greu, no es vol córrer aquest risc perquè
poden passar moltes coses. Als ajuntaments grans disposen de policia que
pot actuar en cas de qualsevol problema.
DL preguntem què passaria si fos el revés, si l’organització la portessin les
mateixes entitats. Com en el Bastoner Rock i la Nit de Foc i Rock que es
posen barres.
La secretària diu que són barres il·legals a les quals ningú ha donat cap
permís.
PDECat afegeix que si passa alguna inspecció et poden multar.
ERC comenta que al passejar pel carrer se n’ha adonat d’una sèrie de
problemes amb obstacles a les voreres. Pregunta si es poden anar arreglant
de mica en mica.
PSC diu que està preparant un escrit amb fotografies respecte d’això.
PDECat respon que n’han arreglat algunes. Expliquen que per exemple les
voreres que porten a l’ambulatori estan força malament. Afegeixen que
moltes vegades hi ha problemes amb els arbres que es troben a sobre i que
si fos per ells ja no en quedaria cap. També s’està plantejant que es facin les
voreres dels solars que no estan edificats i que estiguin tancats amb una
paret. Però sempre es trobarà gent que ho voldrà fer i d’altra que no.
ERC demana la retirada immediata del “badén” del Carrer de les Escoles ja
que hi ha massa risc d’accident.
PDECat explica que si no hi fos encara es correria més.
DL estem d’acord que és un carrer que es corria massa.

