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2017 

Ple Ordinari 23/11/17 
Ple Extraordinari 28/11/17 

 

- Canvis de regidories: Susanna Picó a Medi Ambient  
i Neus Camps a Joventut. 

- S’aprova l’enèsima modificació de crèdit del pressupost 
municipal pel valor de 292,150€,  
un 12,35% de les despeses totals. 

- Es tornen a aprovar uns pressupostos municipals sense 
partides definides per a les diferents regidories. 

- Es modifiquen les reserves de  
places de bicicleta del POUM. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es excepte el regidor 
d’ERC Josep Figueras i el regidor del PSC Juan G. Callejón. 
Assistència de públic: No hi ha públic. 
 
1. SORTEIG MEMBRES TAULES PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE 

CATALUNYA DEL DIA 21 DE DESEMBRE 
 

2. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4/2017 
 

S’informa del canvi de les regidories de Medi Ambient i Joventut: la 
regidora Susanna Picó passarà a fer-se càrrec de la regidoria de Medi 
ambient i la regidora Neus Camps de la regidoria de Joventut. 
 

 
 

 

 
 
 

Assistència de regidors/es: Tots/es els/les regidors/es excepte el regidor 
d’ERC Josep Figueras i la regidora de DL Irene Sardà. 
Assistència de públic: 1 ciutadà. 
 
1. APROVACIÓ SI S’ESCAU MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2018 
 

- PDeCAT explica quines són les diferents inversions incloses en aquesta 
modificació de crèdit. La despesa principal és per a l’execució de les 
obres dels pisos d’emergència social, el fet de construir aquest 
habitatge allibera l’ajuntament del pagament d’una quota al consell 
comarcal, i això implica tirar endavant el projecte, que té un cost de 
150.000€. En aquesta modificació també hi ha una pista de skateboard 

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 DIJOUS 23 DE NOVEMBRE DE 2017 

PLE EXTRAORDINARI DIMARTS 28 DE NOVEMBRE DE 2017 



que es farà als jardins de la bohèmia atesa la demanda d’alguns nens 
del poble que han recollit firmes, l’aire condicionat del Nieró, els 
semàfors que regularan la velocitat a la carretera del Vendrell, la 
repintada dels passos de vianants de la rambla en la posició correcta, 
els baixadors de les voreres i la il·luminació canviada a leds. 

- PSC pregunta si es té en compte el pas alçat del carrer Escoles, que no 
cobreix tota l’amplada del carrer. 

- PDeCAT diu que això no està inclòs en aquesta modificació però que 
s’està pensant en posar pilones per impedir el pas pel lateral del carrer. 

- La secretària explica que la incorporació d’aquesta modificació al capítol 
8 implica incomplir la regla de la despesa, però que és l’única fórmula 
per poder fer aquestes inversions ara i no haver d’esperar a l’any vinent. 
Com que tenim romanent de l’any passat ho posem a càrrec d’aquest i 
després s’incorporaran al pressupost de l’any que ve. 

- DL excusa l’absència de la regidora Irene Sardà per una reunió laboral. 
En referència a la modificació de crèdit constata que durant aquesta 
legislatura s’han aprovat moltes modificacions de crèdit, i en la majoria 
dels casos s’ha entès que eren necessàries perquè evidentment poden 
sortir imprevistos en un pressupost, sobretot quan s’estan realitzant 
obres de gran magnitud, però aquesta última els hi sembla desorbitada. 
S’està parlant d’un import que suposa el 12,35% del pressupost de l’any 
2017. La modificació és de 292.150€, i el tipus de partides que s’hi 
contemplen no apareixen d’un dia per l’altre, ni sorgeixen d’imprevist. 
Les dues partides amb imports més elevats, els pisos d’emergència 
social i la millora de la senyalització de la rambla, són accions que 
estaven previstes des de fa temps (o això pensen, pel que han anat 
sabent). Celebren que s’aposti per la construcció d’aquests espais, però 
fer-ho fent aquestes modificacions de crèdit, fa pensar que no hi ha una 
projecció de futur a mitjà o llarg termini, i que s’estan fent inversions 
sense un estudi previ de la necessitat. 

- La secretària reitera que hauria d’haver anat al romanent de l’any vinent 
però que això implicaria haver d’esperar al setembre de l’any vinent per 
començar a fer aquestes inversions. Una solució tècnica possible és 
entrar-ho ara com a modificació de crèdit. 

- DL planteja que, si cada any tenim romanents positius, una part es 
podria incorporar al pressupost. 

- La secretària diu que la llei no ho permet, que si es pogués fer seria 
molt millor. 

 
 La proposta queda aprovada per 7 vots a favor (5 regidors PDeCAT i 

PSC) i 2 abstencions (2 regidors DL).  



2. APROVACIÓ SI S’ESCAU EL PRESSUPOST, BASE D’EXECUCIÓ, 
PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER 
L’EXERCICI 2018 
 

- PDeCAT explica que els canvis importants en aquest pressupost són el 
pas dels tècnics del capítol 2 a l’1, la creació d’una nova plaça que és el 
cap de brigada que també s’incorpora al capítol 1 i la inversió de 
l’entrada de Llorenç (accés Plaça de la Vila). 

- PSC pregunta per les aportacions d’altres entitats. 
- PDeCAT explica que en una reunió de l’alcalde de Llorenç amb en Sergi 

Vallès, alcalde de Torrelles de Foix i president d’enoturisme Penedès, es 
va decidir poder col·laborar amb aquesta difusió i promoció del territori 
i la marca Penedès a través, bàsicament, de l’enoturisme. Entrar a formar 
part d’aquest consorci ens donarà la possibilitat de poder promocionar 
més Llorenç dins d’aquest marc.  

- Des de DL es trasllada l’opinió general dels pressupostos i de la votació 
que és farà. DL diu que no pot aprovar uns pressupostos on no s’ha 
tingut en compte la meitat de la representació política d’aquest 
ajuntament. Se’ls va convocar fa només 2 dies per donar uns 
pressupostos tancats, sense cap possibilitat de canvi i per explicar 
algunes partides concretes i les modificacions de crèdit. S’entén que la 
informació sobre aquesta documentació és important però insuficient. 
DL aposta per un model on totes les forces polítiques tinguin un paper 
actiu en l’elaboració dels pressupostos. Es proposen i es demanen 
trobades amb tots els grups polítics abans de començar-ne l’elaboració, 
per tal de parlar de propostes o actuacions, i considerar-ne la 
incorporació. 
Els pressupostos municipals són l’eina que estableix el pla de treball 
d’un any al municipi. Aprovar uns pressupostos ordinaris, sense partides 
per a inversions, ni cap canvi substancial, demostra que no es té una 
projecció a llarg termini. I és un contrasentit tenint en compte que 
aquesta legislatura s’han realitzat dues obres importants. 
Si es té un pla d’inversions, s’hauria de reflectir en els pressupostos, 
encara que després es puguin produir canvis o s’hagin de fer 
modificacions perquè sorgeixin imprevistos. I si aquest pla no es té, els 
hi sembla absolutament imprescindible començar-hi a treballar. 
DL diu que quan parla d’inversions, no es refereix només a obres 
materials. No es veuen canvis substancials en partides com cultura, 
medi ambient, joventut, benestar social... Els agradaria que els hi 
expliquessin quines activitats, projectes, o accions s'estan treballant 
aquest any, ja que no estan reflectides i, per tant, és impossible veure 
quina és la voluntat d’aquests pressupostos.  



DL insisteix en el que han dit moltes vegades: no es qüestiona que els 
comptes siguin correctes o que s’estigui fent una mala gestió dels 
recursos, però copiar els pressupostos any rere any demostra una falta 
de projecció i previsió econòmiques. 

- DL pregunta també per la subvenció de l’AEM i l’Associació St. Llorenç. 
- PDeCAT respon que l’Associació St. Llorenç ja no existeix com a tal. Els 

actes que es feien els assumeix l’Ajuntament a l’espera que torni a 
arrencar una nova junta. Pel que fa l’AEM es va arribar a un acord fa un 
temps, en què enlloc de signar un conveni es decideix pagar 
directament factures relacionades amb la seva activitat, com poden ser 
autocars per fer sortides o xerrades del cicle d’audiovisuals de 
muntanya. Des de l’ajuntament també es col·labora amb la caminada i 
la pedalada mediambiental i també se’ls hi ha demanat col·laboració 
amb l’execució del pla de camins que es farà en un futur proper. 

- DL pregunta per l’increment de la subvenció de la Coral Harmonia de 
800 a 1.800€. 

- PDeCAT respon que és per igualar, ja que la Coral Infantil Rossinyols té 
una subvenció de 1.800€. De fet, la subvenció de les corals sempre havia 
estat de 1.500 però per l’aniversari s’ha incrementat l’aportació en 300€. 
Aquesta equiparació també es fa amb el bàsquet i el patinatge.  

- PDeCAT també comenta que es va consultar la possibilitat de bonificar 
l’IBI a les entitats, però ara amb la modificació de la llei estatal 
d’hisendes locals no és possible. 

- DL pregunta per l’augment de la despesa de recollida de residus. 
- La secretària respon que s’ha augmentat la freqüència de recollida a 

l’estiu i s’ha incorporat la recollida posterior.  
- DL pregunta pel tema PAES, no s’especifica cap partida en concret. 
- La secretària respon que s’està a l’espera de rebre la subvenció que ja 

s’ha sol·licitat i llavors es podrà incorporar la partida. 
- DL respon que entén que algunes partides més importants estiguin a 

l’espera de la subvenció però que en el pressupost propi, en una partida 
de medi ambient ara inexistent, es podrien incloure actuacions pròpies. 

- La secretària explica que un cop es tingui la subvenció i conjuntament 
amb el romanent de tresoreria es farà una modificació de crèdit per 
incorporar tot el del PAES. En aquest pressupost ha estat impossible 
incorporar-ho. 

- DL entén que amb la referència del pressupost anterior no hi ha cabuda 
pel PAES però sí que s’estudia regidoria per regidoria es podria 
modificar el pressupost. Tenint en compte que hi ha temps fins el 2020, 
proposen que es comencin a fer actuacions ja perquè si no serà difícil 
fer-ho tot els últims anys. 

- La secretària diu que a part de les subvencions, que és una voluntat 



política, la resta del pressupost és despesa ordinària no modificable. El 
marge de maniobra és molt petit.  

- PDeCAT diu que contemplen posar llums leds com a primera actuació, 
que estan a l’espera de subvencions i que també a través del Consell 
Comarcal conjuntament amb altres municipis s’està mirant la possibilitat 
d’entrar en algun projecte d’ajuts europeus. 

- DL comenta que en l’àmbit d’habitatge sí que hi ha la construcció de 
l’habitatge d’emergència social, que és una actuació positiva però 
insuficient. Aquests habitatges d’emergència són una solució temporal 
al problema i comenta que troba a faltar una partida d’habitatge, 
pregunta si està inclosa en un altre punt del pressupost, si està previst 
d’alguna manera l’habitatge social ara inexistent a Llorenç. Per altra 
banda DL pregunta quin és el pla d’equipaments previst tenint en 
compte els equipaments municipals en desús actualment, si es preveu 
alguna rehabilitació. 

- PDeCAT respon que es farà una consulta al poble per escollir entre 
cobrir la pista poliesportiva i rehabilitar el Nieró vell per utilitzar-ho com 
a sala polivalent. Aquesta consulta està prevista per l’any vinent. 

- DL opina que fer una consulta sempre és una bona idea però que enlloc 
de ser tancat a dues propostes hauria de ser més ampli, obrint primer 
un espai d’informació al poble, després un altre de recollida de 
propostes i fent un estudi de la viabilitat d’aquestes propostes 
mitjançant dinàmiques participatives, i si cal, amb la participació d’un 
tècnic especialista. 

- Per altra banda, DL, comenta que a part d’inversions d’obra nova també 
estaria bé tenir en compte l’arranjament de les voreres, que fa temps 
que està pendent. 

- PDeCAT respon que en una part de la despesa de manteniment de 
carrers està inclòs part d’aquest arranjament, tot i que segurament és 
insuficient per deixar-ho enllestit en la seva totalitat. Arreglar algunes 
voreres com algunes de la rambla implicaria una modificació de les 
ordenances. Està previst fer-ho. 

- DL comenta que troba a faltar en aquest pressupost una partida, que 
com a grup s’hauria plantejat com un dels eixos vertebradors, el 
feminisme. Com a institució DL creu que és necessari tenir un paper 
dinamitzador  per fomentar l’apoderament de la dona i la igualtat de 
gènere.  
Expliquen que des de les institucions municipals s’haurien d’arrencar 
iniciatives en aquesta direcció. Formar el personal amb perspectiva de 
gènere, realitzar protocols, projectes i campanyes de prevenció i 
conscienciació. Impulsar campanyes de sensibilització contra la 
violència sexista als municipis, fer protocols d’actuacions i procediments 



en cas d’agressions sexistes, protocols on participin els joves, totes les 
entitats, col·lectius i professionals de l’àmbit de la lluita contra les 
violències masclistes. 
Diuen que s’ha de condemnar els assassinats masclistes, però que no és 
suficient. S’ha de ser part activa d’aquesta lluita. Impulsar un Pla Local 
d’Igualtat de gènere que permeti crear espais on dones i víctimes es 
puguin desenvolupar en l’espai públic, tinguin veu pròpia i puguin 
participar del teixit comunitari. Avaluar i treballar contra la feminització 
de la pobresa. Facilitar i fomentar l’autoorganització de les dones. 
Interpel·lar a estaments més alts pel compliment de les polítiques de 
gènere. Incentivar la paritat en els esdeveniments públics, encoratjar les 
entitats a fer visibles les dones en ponències, càrrecs corporatius i 
espais històricament masculinitzats. 
Diuen que l’objectiu, des de DL, és avançar cap a una societat que 
permeti el desenvolupament en plenitud de totes les persones, 
transformar el sistema productiu i posar la vida al centre. Que la vida de 
les dones esdevingui una prioritat política. Una proposta de mínims 
seria incloure en aquest pressupost una partida per començar a treballar 
la igualtat. Pregunten si realment creuen que no sigui necessari i com es 
treballarà tots aquests aspectes de desigualtat i si està inclòs en alguna 
partida del pressupost. 

- PDeCAT respon que això és l’opinió de DL i que precisament a Llorenç 
no es veuen tantes desigualtats, que la gent participa allà on vol 
participar. Posa d’exemple els càrrecs de l’equip de govern, on hi ha 
majoria de dones. Expliquen que arribat el moment, es fa el dia de la 
dona, que és un acte més institucional, es pengen manifestos a favor 
d’això. Diuen que la iniciativa des de l’equip de govern és suficient 
perquè Llorenç no pateixi tanta desigualtat i no hi ha tanta diferència 
entre els homes i les dones, agreguen que potser vivim en realitats 
paral·leles. 

 

 La proposta queda aprovada per 6 vots a favor (6 regidors del 
PDeCAT ), 1 abstenció (1 regidor del PSC) i 2 vots en contra (2 
regidors de DL).  

 
3. APROVACIÓ SI S’ESCAU DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS USOS INCLOSA A L’ANNEX 2 
DEL POUM DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 
 

- PDeCAT explica que aquesta modificació fa referència a les places 
d’aparcament de bicicletes del nou Centre. Es modifica a 5 places per 
cada 100 metres de sòl per ús educatiu. 



 

 La proposta queda aprovada per unanimitat, 9 vots a favor (6 
regidors del PDeCAT , 1 regidor del PSC i 2 regidors de DL).  

 

- PSC pregunta sobre els punts conflictius de recollida de brossa. 
- PDeCAT explica que es va eliminar el punt de recollida del polígon 

Empalme tal i com ja s’havia comentat. El tema de la recollida de brossa 
i el civisme és un tema delicat, està pendent la nova ordenança que ara 
s’està revisant a la Diputació. Afegeixen que la figura del nou cap de 
brigada també tindrà la funció de vigilància i aplicació de possibles 
sancions un cop es tingui la normativa. 

- DL comenta que als països més avançats està totalment estès el model 
porta a porta, de forma que no hi ha l’opció d’anar al poble del costat a 
llençar les deixalleries als contenidors. 

- DL comenta i demana poder fer una acció per condemnar la violència 
masclista i fer visible la barbàrie que està succeint al nostre país. 
Consistiria en penjar llaços liles a un arbre de Llorenç per cada un dels 
feminicidis que s’han produït durant aquest 2017, amb nom i cognoms 
de cada una de les víctimes.  

- PDeCAT respon que li sembla bé, que es tingui en compte que si no es 
posa prou alt potser no durarà gaire i que quan sapiguem l’arbre 
escollit se’ls informi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


