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Garantint una bona gestió dels recursos
públics en l’època postCOVID-19
S’aprova un pressupost municipal preparat per a afrontar les conseqüències
de la pandèmia i invertir en la millora dels serveis bàsics

Aquest número de la revista municipal no inclou l’apartat destinat
a l’agenda perquè la programació d’activitats està condicionada
a les restriccions i limitacions aprovades en cada moment pel
Govern català per a aturar la propagació de la COVID-19. Podeu
informar-vos-en a través del web www.llorenc.cat, de les xarxes
socials municipals i de les circulars informatives mensuals.
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Renteu-vos sovint
les mans

Poseu-vos la mascareta
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Es congelen els tributs municipals per
no augmentar la pressió fiscal a la
ciutadania
El Punt d’Informació Juvenil contribueix
a la inserció laboral del jovent
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Llorenç s’adhereix a una campanya de
conscienciació contra el masclisme
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La Cavalcada de Reis amplia el seu
recorregut per arribar al màxim
nombre d’infants
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Un pressupost
per avançar
cap al futur
Jordi Marlès Ribas
Alcalde de Llorenç del Penedès

Encetem un nou any, esperant que sigui el de la recuperació davant la crisi
sanitària creada per la COVID-19 i, sobretot, per als sectors que han patit o
estan patint més aquesta pandèmia. Hem de lamentar les pèrdues humanes sofertes durant aquests mesos i, paral·lelament, les persianes abaixades de molts negocis. Es tenen moltes il·lusions posades en les vacunes
per a aportar un nou aire i poder fer efectiva una normalitat perduda, tot
just, fa un any.
El passat dia 30 de desembre aprovàrem el Pressupost municipal per a
l’exercici 2021, un pressupost en el qual hem intentat corregir mecanismes perquè ens donin una informació més acurada del cost dels serveis que prestem a la ciutadania: d’una banda, hem intentat racionalitzar
i aplicar criteris més objectius en base a la realitat del nostre municipi; de
l’altra, encara hem mantingut un horitzó a mitjà termini, tenint en compte
la presència del virus, que afecta directament el manteniment de despeses
en certes àrees.
Gràcies a la suspensió de les regles fiscals per a les administracions
locals durant els exercicis 2020 i 2021 aprovada pel Govern de l’Estat, els
ajuntaments que estan econòmicament sanejats poden emprendre projectes d’inversions en base al romanent de tresoreria positiu i l’endeutament controlat en base a la normativa fiscal de les corporacions locals.
Aquest fet ens permetrà actuar en
els serveis bàsics obligatoris, com
La suspensió de les
la xarxa d’abastament d’aigua i
regles fiscals permetrà
l’enllumenat públic, per tal de midur a terme inversions
llorar-ne les instal·lacions i oferir
com les previstes en
unes prestacions més actualitzala xarxa d’aigua i en
des i adequades a les necessitats
d’avui en dia.
l’enllumenat públic
Tot això requereix afany des de la
visió més institucional fins al contribuent. D’una banda, la societat, en general, s’ha tornat més exigent a l’hora de demanar les prestacions (enllumenat públic, cementiri, recollida de
residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable...) i, de l’altra,
les administracions han d’ajustar al màxim els dèficits que representa la
posada en marxa d’aquestes. I l’eina que permet conjuminar els serveis
amb els ingressos o la recaptació amb les despeses, precisament, és el
pressupost municipal, que explicarem en el present número.
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S’aprova una nova
bonificació en la taxa
d’escombraries per als
comerços i els establiments
del sector de la restauració

Es congelen les principals taxes i
impostos municipals
Llorenç continua sent un dels municipis del
seu entorn amb una pressió fiscal més baixa

L’aparició, el passat mes de març, de
la pandèmia de la COVID-19 i el fet
que moltes famílies i comerços en
pateixin encara les conseqüències
han portat l’Ajuntament a congelar
els tributs municipals. Aquesta no ha
estat una decisió fàcil, atès que enguany s’ha treballat més en profunditat el Pressupost per a l’exercici 2021
i s’ha pogut conèixer el cost real dels
serveis prestats. A més, Llorenç és un
municipi que no disposa de grans
polígons industrials ni d’ingressos
extraordinaris provinents d’infraestructures viàries. Tot i així, el Govern
local ha optat per no augmentar la
pressió fiscal a la ciutadania, encara
que no descarta haver de prendre alguna mesura diferent, com a mínim
una vegada, dins la legislatura. Cal
recordar que Llorenç és un dels municipis del seu entorn amb una pressió
fiscal més baixa (vegeu el quadre). Un
exemple clar és el rebut mitjà de l’IBI,
amb un coeficient del 0,66 %, molt
inferior al de pobles com la Bisbal del
Penedès o Sant Jaume dels Domenys.
4
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El mateix passa amb taxes com la del
subministrament d’aigua o la d’escombraries.

Al costat de les famílies
Amb la voluntat de continuar ajudant
les famílies, es mantenen les bonificacions en el rebut de l’IBI per a les famílies nombroses i per a les entitats
culturals. També hi ha exempcions
en l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica per als cotxes híbrids i elèctrics, així com per a aquelles persones

que tinguin problemes de mobilitat.
En el darrer ple municipal, celebrat
el dia 30 de desembre, es va aprovar
una nova bonificació en la taxa d’escombraries per als comerços locals
i per als bars i restaurants, dos dels
sectors més afectats per la pandèmia.

El Govern local ha
decidit no augmentar
la pressió fiscal a la
ciutadania, que encara
pateix els efectes de
la pandèmia de la
COVID-19

COMPARATIVA AMB MUNICIPIS VEÏNS:
Municipis

IBI

Taxa d’escombraries

Taxa de l’aigua

Albinyana

0,759 %

180 €/any

1,829 €/m3

Banyeres del Penedès

0,61 %

148,64 €/any

1,472 €/m3

Bellvei

0,618 %

119 €/any

2,602 €/m3

La Bisbal del Penedès

0,8 %

140 €/any

2,403 €/m3

Llorenç del Penedès

0,6624 %

129 €/any

1,474 €/m3

Sant Jaume dels Domenys

0,788 %

159 €/any

3,231 €/m3

S’aprova el calendari fiscal per a
l’any 2021
L’Ajuntament de Llorenç del Penedès va aprovar, el passat 30 de desembre del
2020, els períodes de pagament durant els quals caldrà fer front als diversos tributs municipals.

Concepte

Període de pagament

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Del 31/03/2021 al 31/05/2021

Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció

Del 30/04/2021 al 30/06/2021

Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció

Del 30/07/2021 al 30/09/2021

Impost sobre béns immobles rústics

Del 30/04/2021 al 30/06/2021

Taxes diverses (brossa, cementiri, guals i
clavegueram)

Del 30/06/2021 al 31/08/2021

Impost sobre activitats econòmiques

Del 30/07/2021 al 30/09/2021

Taxa de subministrament d’aigua – 4t trim. 2020

Principis de febrer del 2021

Taxa de subministrament d’aigua – 1r trim. 2021

Principis de maig del 2021

Taxa de subministrament d’aigua – 2n trim. 2021

Principis d’agost del 2021

Taxa de subministrament d’aigua – 3r trim. 2021

Principis de novembre del 2021

Els alcaldes de la comarca fan
un front comú contra un parc
fotovoltaic de 78 hectàrees en
sòl agrícola
Els representants dels diversos
municipis defensen treballar amb el
territori per a definir millors ubicacions
Els alcaldes i les alcaldesses de la comarca s’han posicionat
en contra que s’instal·li un parc fotovoltaic de 78 hectàrees

en sòl agrícola productiu entre els municipis de Banyeres,
la Bisbal, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys.
Els governs de tots els municipis de la comarca, en un front
comú, demanen la retirada del projecte i que es treballi
conjuntament amb el territori per a definir millors ubicacions per a les plantes fotovoltaiques.
Els alcaldes s’han mostrat a favor d’un model energètic
basat en les energies netes, però consideren que la instal·lació no es pot fer sobre sòl agrícola productiu perquè
posaria en perill el futur de l’agricultura, l’enoturisme i el
paisatge del Penedès. En aquest sentit, s’aposta per la instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres de les indústries i en parcel·les industrials que estiguin buides.
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Un pressupost municipal preparat
per a afrontar nous reptes
El consistori destinarà prop de 778.000 euros a inversions,
entre les quals hi haurà la millora de la xarxa d’aigua
i de l’enllumenat públic
L’Ajuntament de Llorenç, en el ple del passat 30 de desembre, va aprovar el Pressupost municipal per a l’exercici 2021,
que ascendeix a 3.204.941 euros. Suposa un increment considerable de gairebé un 16 % respecte de l’any anterior, que
va ser de 2.767.703 euros. Aquesta xifra, que a priori pot no

€

DESPESES CORRENTS

ANY

INGRESSOS

2020

2021

DIFERÈNCIA

CAPÍTOL 1

IMPOSTOS DIRECTES

1.000.500

982.774

-17.726

CAPÍTOL 2

IMPOSTOS INDIRECTES

25.500

24.790

-710

CAPÍTOL 3

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

791.500

782.868

-8.632

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

690.430

626.442

-63.988

CAPÍTOL 5

INGRESSOS PATRIMONIALS

9.923

10.124

201

TOTAL

2.517.853

2.426.998

-90.855

DESPESES

2020

2021

DIFERÈNCIA

CAPÍTOL 1

DESPESES DE PERSONAL

948.204

815.820

-132.384

CAPÍTOL 2

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS

1.371.049

1.426.802

55.753

CAPÍTOL 3

DESPESES FINANCERES

4.350

1.709

-2.641

CAPÍTOL 4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

115.600

127.257

11.657

CAPÍTOL 9

PASSIUS FINANCERS

65.500

55.410

-10.090

TOTAL

2.504.703

2.426.998

-77.705

INVERSIONS

ANY

INGRESSOS

2020

2021

DIFERÈNCIA

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

249.850

777.045

527.195

DESPESES

2020

2021

DIFERÈNCIA

INVERSIONS REALS

263.000

777.045

514.045

RESUM

2020

2021

DIFERÈNCIA

INGRESSOS

2.767.703

3.204.043

436.340

DESPESES

2.767.703

3.204.043

436.340

CAPÍTOL 7

CAPÍTOL 6

6

semblar coherent si es contempla la situació en què es troba el país, és conseqüència directa de l’augment de la xifra d’inversions. Així es reflecteix en el següent quadre, en
el qual es desglossen els ingressos i les despeses tenint en
compte si es destinen a inversions o a despesa corrent.
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Valors en euros

Una reducció dels ingressos
destinats a la despesa corrent
El consistori fa un gran esforç aquest 2021
per assumir l’augment del cost
d’alguns serveis
El Pressupost municipal d’aquest
exercici preveu una baixada dels ingressos anuals destinats a despesa
corrent de 90.855 euros. Si bé aquesta reducció té incidències en totes les
partides, és significativa en el capítol
de transferències corrents, que s’ha
reduït de 64.000 euros i que correspon als diferents ajuts que es reben
del Govern de l’Estat i d’altres institucions supramunicipals, tant autonòmiques com provincials.
Pel que fa a les despeses, aquest
2021 se n’ha reduït l’import com a
conseqüència de la baixada d’ingressos. En primer lloc, si analitzem el capítol 1, hi ha una baixada en les despeses de personal. Al contrari del que
es podria pensar, no ve provocada

per una reducció de la plantilla o dels
sous, sinó per una adequació de l’import a les retribucions reals, tant del
personal laboral com del funcionari.

Aquest 2021 es preveu
licitar el servei de
recollida de residus
urbans per a implantar
la recollida selectiva
porta a porta
En exercicis futurs podria haver-hi
alguna variació com a conseqüència
de la valoració de llocs de treball que

s’està duent a terme actualment, si bé
es preveu que la incidència d’aquest
estudi no comporti cap modificació
substancial de la massa salarial.
Un altre dels capítols a destacar
és el destinat als béns corrents i serveis. El consistori ha fet un gran esforç per poder encabir-hi el possible
increment del servei de la recollida
d’escombraries, neteja viària i enjardinament. Aquest augment del cost
ve determinat, principalment, per la
implantació del sistema porta a porta
aquest primer semestre de l’any, un
cop es tanqui el procés de licitació
corresponent.
Tot i aquesta baixada d’ingressos
que es destinen a despesa corrent,
l’Ajuntament ha primat a l’hora d’elaborar el Pressupost del 2021, aconseguir una major agilització pel que
respecta al control i seguiment de
l’execució i millorar la gestió dels recursos públics. En els següents quadres podeu veure amb detall els ingressos i les despeses, segons la seva
procedència, i les despeses d’aquest
exercici distribuïdes per àrees.
iLlorenç GENER 2021
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€
INGRESSOS
EXTERN

MUNICIPALS

DESPESES

Fons Nacional de Cooperació

435.609

Fons de Coop. Local

68.510

Transferències Educació Conveni Generalitat

0

Transferències corrents Dpt. Treball Plans
d’Ocupació

11.000

Sub. Esports II Volta Ciclista Penedès

0

Transferències corrents Justícia

1.650

Retorn cànon

2.994

Altres transferències (Dip. Tarragona)

37.300

Sub. DIPTA PAM 2019 despesa corrent

48.379

De comarques: Consell Comarcal B. Penedès

2.500

TOTAL FINANÇAMENT EXTERN

607.942

IBI rústics

17.720

IBI urbans

649.500

IVTM

150.600

Plusvàlues

44.954

IAE

120.000

Obres i construccions

24.790

T. llicències urbanístiques

7.500

T. serveis generals

600

T. llicències d’activitats

3.000

T. entrada vehicles, aparcament

5.730

T. utilització privativa empreses serveis subm. 28.963

ALTRES

8

SERVEIS
ESSENCIALS

CONSERVACIÓ
EDIFICIS

PROTECCIÓ
I PROMOCIÓ
SOCIAL

EDUCACIÓ I
SUBVENCIONS

CULTURA I
FESTES

Seguretat i ordre públic
Vies públiques
Neteja viària
Enllumenat públic
Parcs i jardins

16.000
2.500
75.566
60.182
74.843

Total serveis essencials

229.091

Edificis sense destí específic
Ajuntament nou
Casa de Cultura

1.515
23.420
15.360

Total conservació edificis generals

40.295

Acció social
Atencions benèfiques i assistencials
Promoció econòmica
Processos participatius
Activitats Joventut i Igualtat
Serveis benestar comunitari (animals,
vehicles, legionel·losi...)
Foment de la convivència
ciutadana – Local Jove

3.000
3.305
2.000
7.000
2.400
5.900

Total Protecció i Promoció Social

41.805

Educació CEIP Cometes
Subvencions entitats educatives
Subvencions entitats culturals

122.453
13.550
41.913

Total Educació i subvencions

177.916

Festes
Biblioteca rambla
Total Cultura i Festes

95.479
50.788

Promoció i foment de l’esport
Esports

24.810
46.520

Total Esports

71.330

Transport de viatgers
Societat de la informació

3.083
272

Total Caràcter Econòmic

3.355

Òrgans de govern
Administració general
Brigada
Serveis tècnics
Gestió del sistema tributari
A entitats locals (Consell
Comarcal, etc.)
Deute públic

104.485
366.186
112.700
59.329
44.402
50.222

793.624

T. compensació telefònica

7.782

T. venda ambulant

19.758

Altres multes i ingressos

5.000

Recàrrecs de pròrroga i cost

0

Interessos de demora

5.677

Indemnitzacions d’assegurances, no de vida

0

Recursos eventuals

4.696

Concessió residència

7.200

Arrendament de finques urbanes

2.924

Total municipals

1.106.393

Aportacions diverses

2.500

Total Altres

2.500

TOTAL FINANÇAMENT MUNICIPAL

607.942

Total Caràcter General

TOTAL INGRESSOS

1.716.834

TOTAL DESPESES
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Valors en euros

ESPORTS

CARÀCTER
ECONÒMIC

CARÀCTER
GENERAL

18.200

146.267

56.300

1.503.684

€
INGRESSOS

DESPESES

Valors en euros

DIFERÈNCIA

Subministrament d’aigua		
Cànon sanejament		
Total subministrament d’aigua

160.536
115.000
275.536

Servei Municipal d’Aigües		

288.054

Total subministrament d’aigua

288.054

-12.518

Clavegueram			
Total clavegueram		

25.950
25.950

Clavegueram			
Total clavegueram		

3.703
3.703

22.248

Cementiri			 11.000
Total cementiri			
11.000
Recollida d’escombraries		

224.500

Total recollida d’escombraries

224.500

Sub. DIPTA llar d’infants		
Taxes Llar d’Infants El Nieró
Total llar d’infants			

Cementiri i serveis funeraris
4.850
Total cementiri			4.850

6.150

Recollida selectiva		
Tractament de residus		
Total recollida d’escombraries

330.130
-3.041
327.089

16.000
37.050
53.050

Educació: Llar d’Infants El Nieró

165.599

Total llar d’infants			

165.599

-112.549

PP. Activitats Culturals – Cursets
Total cursets			

40.127
40.127

Cursets Casa de Cultura		
Total cursets			

40.208
40.208

-81

PP. Activitats Esportives – Piscina
Total piscina			

50.000
50.000

Piscina 63.306
Total piscina			

63.306

-13.306

PP. Casals			
Total casals			

30.000
30.000

Oci i Temps Lliure – Casals		
Total casals			

30.505
30.505

-505

TOTAL DESPESES PREUS PÚBLICS

923.313

-213.151

TOTAL INGRESSOS PREUS PÚBLICS 710.163

-102.589

Assumint una part important
del cost dels serveis
Actualment hi ha serveis que no es poden finançar només amb
els impostos i taxes com la recollida d’escombraries o la llar
d’infants
Alguns dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania són deficitaris, és a dir, l’Ajuntament n’ha d’assumir una part del cost
perquè no es poden finançar només amb el cobrament
dels impostos i les taxes municipals o amb les transferències d’altres administracions. En són un exemple el servei de
subministrament d’aigua potable, el de la piscina municipal, el de recollida d’escombraries —amb un saldo negatiu
que supera els 100.000 euros— o el servei de llar d’infants,
que requereix una aportació de més de 112.000 euros per
part del consistori. Podeu consultar aquestes diferències
entre els ingressos i el cost de determinats serveis en el
quadre superior.

En conclusió, a diferència d’altres municipis del nostre
entorn, Llorenç no compta amb un gran teixit industrial ni
amb grans infraestructures, com autopistes, que generin
un important volum d’ingressos externs a la pròpia dinàmica del poble. Més enllà dels 690.000 euros que arriben
d’altres administracions supramunicipals, l’Ajuntament
no compta amb cap altra font d’ingressos que no siguin
els impostos o les taxes que paguen els llorencencs i les
llorencenques. Així, doncs, qualsevol nou servei o millora que es vulgui desenvolupar en un futur haurà de tenir,
com a conseqüència directa, una repercussió en els tributs
que s’apliquen a la ciutadania.
iLlorenç GENER 2021
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D’acord amb l’article 64 de la Llei 8/1987, Municipal i de
Règim Local de Catalunya, els municipis, individualment o de
manera associada, han de prestar, com a mínim, els serveis
següents:

VI. Clavegueram
VII. Accés als nuclis de població
VIII. Pavimentació i manteniment de les vies públiques
IX. Control d’aliments i begudes

A) EN TOTS ELS MUNICIPIS:
I. Enllumenat públic
II. Cementiri
III. Recollida de residus
IV. Neteja viària
V. Abastament domiciliari d’aigua potable

B) EN MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ
> 5.000 HABITANTS:
I. Parc públic
II. Biblioteca pública
III. Mercat
IV. Tractament de residus

Es licita el servei de recollida
de residus, neteja viària i
jardineria
En el present exercici es licitarà un
nou concurs del servei de recollida de
residus urbans, neteja viària i jardineria. Aquestes licitacions acostumen
a ser les que acumulen més despesa
municipal, uns 500.000 euros anuals,
una quantitat que representa el 21 %
del pressupost destinat a despeses
corrents.

Pel que fa al servei de recollida de
residus, es vol implantar la recollida
selectiva porta a porta, que comportarà un increment del cost respecte
del servei que s’ofereix actualment.
Tot i així, la seva implantació va en la
línia del que estan fent els diversos
municipis de la comarca, atès que la
gestió mitjançant els contenidors és

insuficient i ha arribat al seu topall de
percentatge d’efectivitat.
Quant a la neteja viària se n’incrementa la freqüència un dia més per
setmana; és a dir que, en la nova licitació, el servei s’haurà d’oferir tres dies
a la setmana. Pel que fa a la jardineria
l’empresa adjudicatària haurà d’oferir el mateix servei que fins ara, incloent-hi els treballs de poda d’hivern
i d’estiu que fins ara es licitaven a part.

Un estudi dels parcs i
jardins determinarà
quines espècies
autòctones són les més
adients per a mantenir
un entorn agradable i
sostenible
Actualment s’està fent un estudi
global dels parcs i jardins del poble
per a determinar quines espècies
autòctones són les més adients, a fi i
efecte de mantenir un entorn agradable i alhora sostenible. Aquest estudi
comportarà la substitució de certes
especies d’arbres, del tipus brachychiton, que malmeten les voreres o el
sòl on estan plantats, i la supressió de
les zones amb gespa, perquè requereixen una elevada despesa en manteniment i recursos hídrics. La voluntat del consistori és reconduir tot el
parc vegetal cap a la replantació amb
varietats autòctones i resistents, adequades al clima i a l’entorn del nostre
municipi.
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TRANSPARÈNCIA EN LA
GESTIÓ
L’equip de govern fa una aposta
decidida per la transparència i té previst
explicar amb més detall els comptes
públics a la ciutadania. La intenció, si
les circumstàncies ho permeten, és
convocar una reunió en què tots els
veïns i les veïnes puguin expressar els
seus dubtes i inquietuds i en què els
regidors i les regidores de les diferents
àrees puguin donar les explicacions
pertinents. Si la situació sanitària no fes
possible aquesta trobada s’intentaria
fer arribar aquesta informació a través
d’altres canals, com poden ser les xarxes
socials i el web municipal.

Invertint en la millora dels
serveis bàsics
L’adequació de l’enllumenat públic i la
sectorització de la xarxa d’aigua seran les
principals actuacions d’aquest exercici

Com es pot comprovar en el quadre
anterior, l’Ajuntament de Llorenç destina una partida de 777.045 euros a
realitzar inversions. L’any passat, el
2020, la xifra va ser molt inferior: de
249.850 euros, que es van dedicar íntegrament a garantir l’arribada de la
xarxa de subministrament d’aigua al
Priorat. L’obra ja està licitada i adjudicada, i es preveu que s’executi durant
el primer semestre de l’any.
Aquest 2021, el consistori vol aprofitar els ingressos destinats a inversions per a actualitzar i optimitzar
els serveis bàsics que presta la corporació. D’una banda, es vol adequar l’enllumenat públic dels carrers
del poble, una actuació amb un cost

aproximat de 207.000 euros. L’objectiu és unificar tots els fanals del municipi i implantar-hi la tecnologia de

La inversió en la
xarxa d’enllumenat
públic comportarà un
important estalvi en
la contractació de la
potència i en el consum
LED, obtenint així un retorn immediat de recursos, atès que hi haurà
una reducció substancial del consum
d’energia per aquest concepte, i es
preveu que podria generar un estal-

vi estimat de 35.000 euros anuals. El
projecte està en fase d’execució i s’estima que estigui finalitzat el proper
mes de juliol.
La segona inversió prevista és el
sanejament i la sectorització d’una
part de la xarxa de subministrament
d’aigua potable, que s’espera poder
dur a terme abans que s’acabi l’any.
El fet de compartimentar tota la xarxa
municipal permetrà detectar, aïllar i
reparar les fuites existents que ara, en
l’estat actual, no es poden localitzar. A
més, els talls necessaris per a arranjar
aquestes fuites d’aigua es podran fer
sense afectar una quantitat important de la població. El projecte preveu també el sanejament dels trams
de canonades que es troben en mal
estat, d’acord amb els resultats d’un
estudi previ per a conèixer la situació
global de la xarxa i el cost de les reparacions. És probable que aquestes
actuacions s’hagin de fer en diverses
fases o etapes. A títol de referència, el
volum actual de pèrdua d’aigua a la
xarxa a causa de les fuites és de l’ordre del 50 % o més.
El consistori ha considerat oportú
destinar la seva capacitat d’inversió
a actuacions de les quals es podrà
beneficiar el conjunt de la ciutadania
i que, a més, tindran una important
incidència en la reducció de despeses
de cara als propers exercicis.
iLlorenç GENER 2021
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Entra en vigor
l’Ordenança de
civisme
La normativa recull
i regula totes les
conductes i actes
vandàlics que poden ser
sancionables

En el ple del mes de desembre es va
aprovar el text definitiu de la nova
Ordenança municipal de civisme,
que té la finalitat de promoure una
bona convivència ciutadana. Aquesta normativa regula aquelles conductes incíviques susceptibles de ser
sancionables, com ara la degradació
de l’entorn, el consum de drogues i
begudes alcohòliques a la via pública, la contaminació acústica o aspectes relacionats amb la tinença d’animals de companyia. L’ordenança, que
ja ha entrat en vigor, es pot consultar
al web municipal.

Continua
aturada l’oferta
formativa local
La situació sanitària no millora i les
limitacions i restriccions actuals no
permeten reprendre les activitats formatives que habitualment s’oferien a
la Casa de Cultura. Aquestes es posaran en marxa quan es puguin aplicar
les mesures de seguretat i prevenció
necessàries per a garantir la salut de
les persones participants. Actualment, l’Ajuntament està retornant a
les persones inscrites la part proporcional de l’import dels cursos i tallers
que es van haver de suspendre al
mes de març de l’any passat a causa
de la pandèmia.

L’Ajuntament
realitza tres
processos de selecció
S’ha creat una borsa
de treball d’auxiliars
administratius per cobrir
necessitats puntuals

12
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D’una banda, s’ha fet un procés de
selecció per a la plaça d’enginyer
municipal, que ja ha conclòs amb
l’adjudicació del lloc de treball a un
dels aspirants. D’altra banda, s’ha dut
a terme un altre procés de selecció
per a crear una borsa de treball d’auxiliars administratius, que ha acabat
amb quatre persones seleccionades
per a formar-ne part. I finalment, està
en marxa el procés de selecció d’un
peó per a la brigada municipal.

El Punt d’Informació
Juvenil continua la
seva tasca
El servei contribueix a la
inserció laboral de joves del
municipi
En els darrers mesos, el Punt d’Informació Juvenil del nostre municipi ha contribuït a la inserció
laboral de dos joves llorencencs que van recórrer
a aquest servei per millorar la seva trajectòria vital: concretament, un dels joves ha aconseguit
un lloc de feina en una gran empresa comarcal,
mentre que l’altre ha passat a formar part del
projecte «Start: noves oportunitats», que té lloc
al Vendrell i que ofereix oportunitats a nois i
noies d’entre 16 i 24 anys que no han finalitzat
amb èxit els estudis obligatoris o postobligatoris.
El projecte «Start: noves oportunitats» és un
conjunt de serveis per als adolescents i joves del Camp de
Tarragona que, a partir d’una metodologia d’acompanyament integral, posa en el centre del procés la persona, el
seu apoderament i el desenvolupament de competència
professional i personal.

Cursos de fotografia
El PIJ també ha continuat la seva tasca formativa amb la
programació de dos cursos de fotografia adreçats a gent
jove i impulsats des del programa Jove Baix Penedès. Tots
dos cursos s’han fet de manera virtual i gratuïta.

«He visitat el PIJ per fer-hi treballs
amb ordinador alguna vegada i per
a la recerca de feina o d’orientació
laboral.»
«M’ha estat molt útil; gràcies al
servei estic a dia d’avui treballant.»

La Llar d’Infants Municipal
El Nieró obre l’aula de
nadons
Aquest mes de gener ha entrat en funcionament l’aula
de nadons de la llar d’infants El Nieró, amb la voluntat de
donar una resposta educativa als infants de 4 a 12 mesos.
Aquest nou espai s’afegeix a les dues aules que hi havia
fins ara, una per a nens i nenes d’1 a 2 anys i l’altra per als
de 2 a 3 anys.
L’Ajuntament ha assumit la responsabilitat d’ampliar el
servei per a donar resposta a la demanda de les famílies,
però, alhora, i atesa la baixa natalitat dels darrers anys,
sol·licita al Departament d’Ensenyament que permeti
optimitzar els recursos municipals i fer-hi classes mixtes:
aquesta flexibilitat respecte de l’organització i funcionalitat del centre permetria que no calgués contractar-hi nou
personal i que aquests recursos es poguessin destinar a
garantir la qualitat del servei.
iLlorenç OCTUBRE 2020
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La biblioteca disposa de
nou mobiliari
La nova adquisició ha permès
esponjar-ne la secció infantil
El passat mes de desembre va arribar a la biblioteca municipal Mestra Maria Rafecas mobiliari nou per a millorar l’espai en què estan repartides les diferents seccions de llibres
de l’equipament. Els nous mobles adquirits han permès
especialment esponjar el fons bibliogràfic infantil, que fins
ara estava molt comprimit.
En el mateix sentit, s’hi ha instal·lat un expositor especial
que afavoreix la consulta dels llibres i on se’n poden trobar
les últimes novetats.

S’aprova el Reglament de
la biblioteca municipal
El document aporta seguretat
i rigor al funcionament de
l’equipament i garanteix els
drets i deures dels usuaris
La Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas compta
amb un nou reglament. Aquest document és una eina
necessària per a la gestió de l’equipament, ja que aporta
seguretat i rigor al funcionament del servei i en marca les
condicions d’ús. Davant de diferents situacions, com ara
conductes inapropiades o usuaris que demanen serveis especials, el reglament ajuda el personal de les biblioteques
a organitzar-se per a respondre-hi de manera coordinada i
activar mecanismes per a controlar les diverses situacions,
14
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proporcionant un marc de referència i marcant les línies
d’actuació.
D’altra banda, el reglament instaura també les normes
d’ús i els drets i deures de les persones usuàries en relació
amb la prestació del servei. De fet, el document és
També es tracta
una eina dirigida als usuad’un element de
ris de l’equipament, que
transparència
els permet conèixer què
en poden esperar i com
perquè s’hi detalla
l’han d’utilitzar. A més, es
com ha de ser el
tracta d’un element de
servei
transparència que, com
a tal, també en garanteix
als usuaris un funcionament democràtic i evita possibles
discrepàncies de tractament o condicions. El document es
pot consultar al web municipal www.llorenc.cat.

El conte de la
Castanyera es
va preparar per
Tots Sants i es va
poder visualitzar a
través del compte
d’Instagram

La Biblioteca Municipal no s’atura

La majoria d’activitats es dinamitzen a través del compte d’Instagram
@biblioijove.llorenc
A causa de les restriccions derivades de la pandèmia, la Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas no ha pogut generar l’activitat que habitualment, en condicions normals, organitza. No obstant això, l’equipament ha continuat oferint
iniciatives que s’han dinamitzat sobretot a través de la xarxa
social Instagram, des del compte @biblioijove.llorenc, el
canal de comunicació que es va posar en marxa el passat
mes d’octubre i que reflecteix el dia a dia de la biblioteca.

Un exemple fou la publicació del conte de la Castanyera, que es va preparar per a la festa de Tots Sants i es va
poder visualitzar a través d’Instagram. D’altra banda, al novembre, la Biblioteca va poder celebrar una sessió del Club
de Lectura que estava pendent des del mes d’abril, basada
en la novel·la Solitud, de Víctor Català. El següent llibre que
s’hi va escollir fou In vino veritas, per tal d’emmarcar la trobada en el programa Biblioteques amb DO.

Continua el programa
Biblioteques amb DO
La biblioteca acull una exposició
basada en fotografies de la vinya i el vi
Fins aquest passat 11 de gener, dins el programa Biblioteques amb DO, la Biblioteca Municipal Mestra Maria Rafecas ha acollit una exposició del grup fotogràfic Enfoca,
de Calafell, sobre el món de la vinya i el vi. D’altra banda,
es va intentar organitzar en línia el taller de còmic previst
«Geshtinanna: deessa del vi», però la manca d’inscripcions
va obligar l’organització a anul·lar l’activitat. Es va proposar
també realitzar el Club de lectura In vino veritas, de Virgínia
Gasull, que s’ha hagut d’ajornar per a més endavant.
iLlorenç OCTUBRE 2020
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La Comissió d’Igualtat es
reuneix cada tres mesos
La Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament de Llorenç del Penedès es reuneix de manera trimestral per valorar la feina
que s’està duent a terme en aquesta matèria des del consistori i plantejar-se nous objectius. L’última reunió es va
celebrar el passat desembre i, entre d’altres, es va marcar
l’objectiu d’enllestir en els propers mesos el Pla d’igualtat
de treballadors i treballadores de l’Ajuntament.
La Comissió d’Igualtat està integrada pel regidor de
Joventut i Igualtat, Xavier Pova, la regidora de Cultura i
Festes, Eva Rafecas, i el regidor d’Ensenyament i Esports,
Juan Gabriel Callejón.

Llorenç, contra la violència
de gènere
El passat 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere. Des de la Regidoria d’Igualtat es van organitzar diferents iniciatives per a commemorar aquest dia al nostre municipi: d’una banda, es va penjar
a la biblioteca una pancarta de rebuig als maltractaments, i
també es va divulgar per les xarxes socials un joc interactiu
d’autoconsulta per a esbrinar si patim o no violència de gènere; d’altra banda, també per les xarxes, es va publicar el
Manifest institucional 2020, a càrrec de Carla Vall, advocada
penalista, criminòloga i formadora. Finalment, també es va
dur a terme una campanya de conscienciació enganxant a
les papereres uns adhesius amb el missatge «Diposita aquí
el teu masclisme».

L’Ajuntament col·labora
en diferents iniciatives de
caire social
Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha col·laborat en diverses actuacions de caire social per al municipi. El consistori col·labora amb el Consell
Comarcal del Baix Penedès impulsant la línia d’ajuts per a
material escolar destinada a les famílies que en necessiten.
També es col·labora amb la campanya anual de recollida
de joguines «Els seus drets, en joc», impulsada per Creu
Roja. A l’últim, l’Ajuntament també participa amb altres
entitats i associacions en la difusió de les seves propostes
socials, com ara l’apadrinament de material escolar que
promou l’AMPA de Les Cometes o la recollida d’aliments
que Càritas organitza per Nadal.
16

iLlorenç GENER 2021

Els Reis arriben a Llorenç
respectant les normes antiCOVID
Tot i les restriccions, Ses Majestats van fer la
tradicional cavalcada pel poble

Enguany l’arribada dels Reis Mags
d’Orient va haver d’organitzar-se amb
una cura especial per a adaptar-la a
les restriccions i normatives sanitàries
imposades per la pandèmia de la COVID-19. El carter reial va instal·lar la
seva bústia durant diversos dies a la
biblioteca municipal per tal que els
nens i les nenes poguessin deixar-hi
les cartes amb els seus desitjos per als
Reis. El carter també va oferir la possibilitat que qui volgués pogués rebre
un missatge personalitzat de resposta a la seva carta. Un cop rebudes les
cartes, els Reis van arribar a Llorenç,

com cada any, al vespre del dia 5 de
gener i van fer-hi una cavalcada especial, molt més llarga i completa, que
va passar per molts carrers dels municipi per tal que el màxim de gent
possible els pogués veure. Posteriorment es va procedir al repartiment de
regals per les cases i, anant amb molt
de compte, els Reis van deixar els paquets corresponents a cada llar de
Llorenç. Aquest any, el missatge que
van donar Ses Majestats també es va
transmetre en format virtual perquè
totes les famílies el poguessin veure
des de casa.

CONCERT DE NADAL
El dia 27 de desembre, l’Ajuntament va oferir un concert de nadales i música diversa a càrrec de
la Cobla Reus Jove. L’actuació va
tenir lloc a El Centre de Llorenç,
que va col·laborar en la cessió i el
condicionament de l’espai.

iLlorenç GENER 2021
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Ajuntament de
Llorenç del Penedès

LA VEU DELS PARTITS AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS
Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

Energia verda o especulació!!! Ja hi tornem a ser!!!

PDeCAT LLORENÇ
DEL PENEDÈS
/Junts-perLlorenç-del-Penedès479341435578662/
@jxllorenc
www.jordimarles.cat

Des del passat mes de novembre, quatre municipis de la comarca —Banyeres, la Bisbal, Llorenç i Sant Jaume dels Domenys— hem rebut dos projectes per a la instal·lació de parcs fotovoltaics, els quals ocuparien 78 ha de sòl agrícola
productiu: un, entre Llorenç i Sant Jaume i l’altre, a la Bisbal, on s’emplacen els captadors solars disposats en superfície;
d’una xarxa elèctrica de connexió entre aquestes dues zones, i d’una línia d’evacuació a través de Banyeres per a arribar
a una subestació elèctrica transformadora (SET) a l’Arboç i després connectar-la a una altra SET de Castellet i la Gornal.
L’objectiu és l’ampliació de la subestació de Castellet, amb la instal·lació de 92.583 mòduls per a generar entre 45 MWn
i 50 MWn. Els alcaldes també destaquen les maneres de fer de l’empresa interessada, que no s’ha posat en contacte
amb cap ajuntament fins ara.
Per aquest motiu, hi ha un front comú de tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca que en el darrer Consell d’Alcaldes del 2020 van aprovar per unanimitat un manifest per a exigir la retirada d’aquests avantprojectes i treballar conjuntament amb el territori per a definir les millors ubicacions per a les plantes fotovoltaiques. En el manifest s’afirma la
voluntat d’apostar per un model energètic basat en energies netes, de proximitat i autosuficiència, que comportin un
impacte positiu per al territori i el seu entorn. Tanmateix, s’hi deixa clar que aquest model d’energia neta i sostenible no
pot justificar l’agressió mediambiental, paisatgística i patrimonial de la nostra comarca.
En cap cas es pot permetre que la utilització de sòl agrícola per a la instal·lació de plantes d’energia fotovoltaica posi en
risc el futur de l’agricultura, l’enoturisme i el paisatge del Penedès, valors que també s’han de protegir. Per això, s’aposta
per integrar l’energia sostenible en els polígons industrials existents a la comarca i en el seu creixement, potenciant la
instal·lació de plaques fotovoltaiques en els sostres de les indústries i en parcel·les industrials que estiguin buides.

La crisi de la COVID-19 agreuja les diferències socials

DECIDEIX
LLORENÇ
@DecideixLlorenc
/decideixllorenc
https://decideixllorenc.
wordpress.com/

La COVID-19 ens ha impactat de forma molt dura en aquest últim any. És evident que l’emergència sanitària ha afectat
a tothom en molts aspectes, més enllà del pròpiament sanitari. Però hem d’evidenciar que el cop ha estat més fort
a causa de la dinàmica dels darrers anys i dels darrers governs, que han estat promovent polítiques de retallades i
privatitzacions que han afectat greument la sanitat, l’educació pública i les condicions laborals de les treballadores.
Per aquest motiu, cal posar tota la maquinària institucional i social a treballar per a frenar la corba de contagis des del
«sentit comú i no només amb mesures que siguin estètiques».
Valorem l’esforç econòmic i laboral que s’està fent des de l’àmbit municipal i critiquem que aquest esforç no vagi
acompanyat de més recursos per part de la Generalitat, ja que les mesures establertes per part del Govern s’han pres
sense consultar-les amb l’àmbit local per tal de dur a terme polítiques consensuades i més properes a la gent.
Les polítiques dutes a terme per part del Govern aquestes properes setmanes haurien d’anar a l’arrel del problema,
augmentant els rastrejadors de gestió pública i efectiva; reforçant l’atenció primària per a evitar-ne el desbordament;
reduint les ràtios duplicant grups de manera generalitzada i contractant més professorat; reforçant el transport públic
a les hores punta; reforçant les inspeccions laborals per a garantir que es compleixin els protocols sanitaris als centres
de treball; establint el control públic directe de les residències de gent gran, etc.
I totes aquestes mesures han d’anar acompanyades d’altres orientades a revertir la situació a llarg termini, incorporant-hi polítiques com el control públic dels preus d’energia i subministraments, impostos a les rendes més altes i
empreses multinacionals, ús de la sanitat privada sense contraprestació, moratòria dels desnonaments i les hipoteques
i prohibició dels acomiadaments.

Nous pressupostos municipals post2020

PARTIT DELS
SOCIALISTES DE
CATALUNYA
@pscllorenc

Llorenç del Penedès va poder aprovar al ple celebrat el 30 de desembre un nou pressupost per a l’any 2021, un exercici
que ve fortament marcat per la situació extraordinària viscuda durant l’any 2020 arreu del món.
Així, en primer lloc, el Govern municipal va haver d’elaborar el nou pressupost partint d’una previsió que apuntava
a una davallada significativa dels ingressos, juntament amb un més que probable augment de la despesa. Amb tot,
cal apuntar que en cap moment es va contemplar la possibilitat d’apujar impostos per al proper any per a solucionar
aquest desajust, atesa la situació delicada que travessen moltes famílies del municipi com a conseqüència de la crisi
derivada de la COVID-19.
D’aquesta manera, els companys i les companyes del Govern municipal vam assumir la tasca de realitzar un exercici
acurat de revisió de la despesa, tot extraient-ne els números que finalment s’han pogut aprovar. En aquest sentit, cal
dir que es tracta d’uns pressupostos realistes i ajustats a les necessitats del municipi; que, entre d’altres, recullen inversions per a la millora de la infraestructura de la xarxa d’aigua i de l’enllumenat públic; que suposaran un retorn i un
estalvi de diners a llarg termini, i aquest és un element clau si es té en compte la naturalesa i la limitació dels recursos
de què disposem a la nostra vila.
D’altra banda, és un pressupost que vindrà acompanyat de mesures d’ajuda i suport als negocis que s’han vist afectats pel tancament obligatori de la seva activitat com a conseqüència de les restriccions per a combatre la COVID-19.
Aquestes mesures també s’anunciaran en els propers dies.
Entre totes i tots sumem esforços per a superar un any molt difícil i encarar amb optimisme un 2021 que pugui venir
marcat per l’expansió de la vacuna i la recuperació.

«Mirada llarga, i sempre endavant» (Raül Romeva)

ESQUERRA
REPUBLICANA DE
CATALUNYA
/ercllorenc
@ercllorenc
https://ercllorenc.word
press.com/
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«La situació d’emergència sanitària ens obliga a viure en un temps de grans incerteses. Depèn de com evolucioni, pot
ser el preludi d’una crisi social i econòmica amb efectes devastadors per a moltes famílies i empreses.
Ja fa temps que ens referim a la independència dirigint-nos només cap als qui en som partidaris, sovint com a via
d’escapament d’una repressió que pateixen moltes persones i que no s’aturarà. Ens hi referim “atrapats” en el debat del
com la farem. Tots els partits saben i comparteixen que no es pot renunciar del tot a la via pactada per aconseguir-la,
però alhora que aquesta no es pot assolir sense la força social necessària. Diàleg, negociació, multilateralitat i unilateralitat formen part d’un tot. Malauradament, en l’ambient pesa molt més la consigna buida o el titular a curt termini
que la política, les propostes o el debat de fons sincer. Però encara que sigui més fàcil fer-ho així, si es vol fer atractiva
la nostra proposta cal parlar del perquè. Des del 21-D, el procés ha canviat, és diferent. Hem de recuperar el relat de per
què volem construir un país nou entre tots, de per què no és un caprici aquesta voluntat històrica de ser.
Estratègia no és només si ho farem per desbordament o en una taula; passa per saber explicar com volem que sigui
el nostre país, com l’imaginem, com es gestiona el mentrestant amb criteris ideològics clars i coherents amb les ambicions nacionals. I potser més important encara, com afrontem l’emergència sanitària i social que estem patint; com
respondre a les seves conseqüències econòmiques i socials; a partir de quines prioritats.
El debat del com ha passat i passarà per tenir la mà estesa, el cap alt, la mirada llarga i el verb serè. Perquè una nova
fase exigeix respostes, propostes, parlar clar, recosir socialment i construir i afermar nous i grans consensos. Després
d’aquests tres anys, i amb les dificultats que el present planteja a la nostra societat, ja comença a ser hora que mirem
més endavant que no enrere.»

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

1 DE DESEMBRE DEL 2020 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

Aprovació del conveni de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l’Ajuntament de Llorenç del Penedès

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora
de l’impost sobre béns immobles

Junts, PSC-CP,
ERC-AM

Aprovació de la Modificació de crèdit 10/2020 per transferència
de crèdit

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació de la Modificació de crèdit 11/2020 per transferència
de crèdit

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació de la Modificació de crèdit 12/2020 per transferència
de crèdit

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació de la Modificació de crèdit 13/2020 per transferència
de crèdit

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació de la Modificació de crèdit 14/2020 per transferència
de crèdit

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Aprovació de la Modificació de crèdit 15/2020 per transferència
de crèdit

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP, ERC-AM

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

EN CONTRA

ABSTENCIÓ

DL-CUP-PA

30 DE DESEMBRE DEL 2020 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA

A FAVOR

EN CONTRA

Aprovació del Pressupost general per a l’exercici 2021

Junts, PSC-CP

DL-CUP-PA

Aprovació del Reglament de la biblioteca municipal

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Declaració de les entitats El Centre de Llorenç i La Cumprativa com
d’especial interès

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació de la xifra oficial del padró d’habitants a 01.01.2020

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació de l’inici de l’expedient Procediment d’elecció de les places
vacants al Jutjat de Pau de Llorenç del Penedès

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Proposta d’alcaldia d’aprovació de les Bases reguladores de la
concessió d’ajuts per als establiments comercials i empresarials
afectats per la crisi ocasionada per la COVID-19

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal de civisme

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Aprovació del nou encàrrec de la gestió informatitzada del padró
d’habitants a la Diputació de Tarragona i del corresponent conveni
regulador

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

Moció sobre la banca

Junts, DL-CUP-PA,
PSC-CP

ABSTENCIÓ
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