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L’Ajuntament informa 

Ple Extraordinari 31 de juliol de 2019
1. Aprovació acta Ple Municipal extraordi-

nari del dia 11 de juliol de 2019. Aprovada per 
unanimitat.

2. Presa de possessió del càrrec de regidor Sr. 
Pere Rifà Sánchez.

3. Revalorització salarial 0.25%. Aprovada per 
unanimitat.

4. Increment addicional 0.3 De les retribucions 
de determinats llocs de treball de l’Ajuntament 
de Sant Llorenç Savall per a l’any 2019. Aprovada 
per unanimitat.

5. Aprovació del conveni de cooperació-dele-
gació al Consorci Besós Tordera competència 
execució de la remodelació de la Plaça Major. 
Aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció de 
la CUP.

6. Revocar la delegació aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall en data 29 
de novembre de 2018 en favor de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès, de la competència per con-
vocar, licitar i adjudicar el contracte de serveis 
per al manteniment i reposició de l’enllumenat 
públic del municipi de Sant Llorenç Savall. Apro-
vada per majoria absoluta amb l’abstenció de la CUP 
i JXSLLS-JUNTS.

7. Modificació de crèdit. Aprovada per majoria 
absoluta amb l’abstenció de la CUP i JXSLLS-JUNTS.

8. Donar compte de la relació de decrets del 
198/2019 al 228/2019.

9. Informacions Regidories i Alcaldia.
S’aixeca la sessió a les 20:45.

Ple 26 de setembre de 2019
1. Aprovació acta Ple Municipal extraordi-

nari del dia 31 de juliol de 2019. Aprovada per 
unanimitat.

2. Acceptació de la donació econòmica efec-
tuada per l’Associació de Propietaris de Les 
Marines, condicionada a la realització de les 
Obres del Passeig de la urbanització de Les Mari-
nes. Aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció 
de la CUP.

3. Aprovació modificació de crèdit. Aprovada 
per majoria absoluta amb l’abstenció de la CUP i 
JXSLLS-JUNTS.

4. Modificació del nom del servei de Vigilants 
Municipals per passar a denominar-se Guàrdia 
Municipal. Aprovada per majoria absoluta amb 
l’abstenció de la CUP.

5. Aprovació acta delimitació Terme amb Cal-
des de Montbui. Aprovada per unanimitat.

6. Canvi horari Junta de Portaveus. Aprovada 
per unanimitat.

7. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC 
i AES en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de 
subministrament a les famílies amb deute. Apro-
vada per unanimitat.

8. Moció presentada pel Grup Municipal d’ERC 
i AES. Suport per l’anul·lació de l’ordre del Presi-
dent del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya de protegir les seus judicials amb els Mossos 
d’Esquadra.

Acords:
-  Instar al President del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya que procedeixi a adoptar el correspo-
nent acord per revocar l’ordre de protecció perma-
nent i presencial, per part del cos de Mossos d’Es-
quadra, de les seus judicials a Catalunya.

-  Demanar al TSJ que alliberi al Cos dels Mossos 
d’Esquadra d’aquesta protecció estàtica d’edificis 
per tal de poder-se dedicar a allò que és essencial 
dels servei públic essencial; recuperar el seu normal 
funcionament, i dedicar-se a les tasques de la pre-
venció i la seguretat ciutadana.

-  Reconèixer l’esforç que està realitzant el cos de 
Mossos d’Esquadra en tot moment per garantir la 
seguretat ciutadana, tot i haver de complir amb 
aquesta ordre judicial.

-  Traslladar l’adopció d’aquests acords al TSJC, al 
Departament d’Interior de la Generalitat de Cata-
lunya, a les entitats municipalistes i als mitjans de 
comunicació locals.
Aprovada per majoria absoluta amb el vot en con-

tra de la CUP.
9. Moció presentada pel Grup Municipal de la 

CUP. Millora de transport públic a Sant Llorenç 
Savall. Aprovada per unanimitat.

10. Moció presentada pel Grup Municipal de 
la CUP. Penjar la pancarta exigint llibertat dels 
presos polítics i una estelada al balcó de l’Ajun-
tament. Aprovada per majoria absoluta amb l’abs-
tenció d’AES.

11. URGÈNCIA: Moció presentada pels Grups 
Municipals de CUP, JXSLLS_JUNTS i ERC. Suport 
a totes les detingudes el 23-09-2019. Aprovada per 
majoria absoluta amb l’abstenció d’AES.

12. Donar compte de la relació de decrets del 
229/2019 al 327/2019.

13. Donar compte renúncia d’AES a percebre 
les assignacions econòmiques com a regidors/es 
per a ser destinats cada any a obres socials pel 
poble.

14. Informacions Regidories i Alcaldia.
15. Precs i preguntes.
S’aixeca la sessió a les 21:06.

Ple Extraordinari-Urgent  
16 d’octubre de 2019

1. Declarar la urgència de la moció. Aprovada 
per unanimitat.

2. Moció presentada pels grups municipals 
d’ERC i JXSLLS-JUNTS de resposta a la sentència 
TS i per demanar l’Amnistia per a les persones 
preses polítiques catalanes i en defensa del dret 
d’Autodeterminació. 

Acords:
-  Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria 

emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l’1 
d’octubre i la causa independentista, constatant que 
representa una agressió dels drets i les llibertat de la 
ciutadania de Catalunya.

-  Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i 
preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells i elles, 
i de tots els exiliat i exiliades, com a reconeixement 
de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració 
del referèndum de l’1 d’octubre i a qualsevol altra 
acció política celebrada durant els dies previs i pos-
teriors a aquesta data.

-  Mostrar el compromís amb el dret de l’autodeter-
minació, dret polític fonamental recollit en tractats 
internacionals com la Carta de les Nacions Unides 
i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, sig-
nats també per l’Estat Espanyol, i reivindicar-lo com 
a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític 
existent, per via democràtica i pacífica.

-  Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del 
moviment independentista català. Condemnar tots 
els intents de criminalització del moviment inde-
pendentista que les seves diferents institucions, 
òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació 
volen construir.

-  Exigir al govern de l’estat espanyol que respecti la 
legitimitat de les persones escollides democràtica-
ment a les diferents institucions catalanes, així com 
les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima 
expressió de la sobirania popular.

-  Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el 
Parlament de Catalunya, del Govern de la Genera-
litat de Catalunya i convocar-nos a participar, com 
a representants legítims de la ciutadania, en una 
assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la 
llibertat.

-  Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Llorenç 
Savall a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentèn-
cia del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com 
internacional, i convidar la ciutadania a participar 
en totes les lluites compartides i pacífiques a favor 
dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a partici-
par en l’acte convocat pel President de la Generalitat 
el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.

-  Expressar la més ferma voluntat de seguir treba-
llant, dia rere dia, per garantir els drets i les lliber-
tat de tota la ciutadania de Sant Llorenç Savall, la 
defensa del diàleg i dels principis democràtics i la 
pluralitat política, així com el respecte a la separació 
de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.

-  Fer avinent la situació de repressió política i de vul-
neració de drets fonamentals que estem vivint com 
a ciutadania i com a país als municipis agermanats.

-  Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parla-
ment de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Dipu-
tats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Pre-
sidència del Parlament Europeu, a l’ACM i a l’AMI. I 
donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la 
ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin 
oportuns.

Aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció 
d’AES.

S’aixeca la sessió a les 20:21.

PLENS MUNICIPALS
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En el mes de novembre s’ha 
fet el canvi de la pàgina web de 

l’Ajuntament:

www.savall.cat

(l’adreça URL és la mateixa que  
ja teníem). Us convidem a tots i 
totes que hi doneu una ullada per 
fami liaritzar-vos amb ella i de pas, 
observar les mancances, errors, 
suggeriments, etc que pugueu 
trobar. 

Agrair a la Diputació que és qui 
ens ha estat assessorant i per tota 
la seva dedicació.

Alcaldes i alcaldesses es manifesten
El passat 26 d’octubre el nostre Alcalde Joan Solà va estar present a 

la trobada d’Alcaldes i Alcaldesses al Palau de la Generalitat, en contra 
i condemnant la sentència del judici al procés i reclamant la llibertat de 
les preses polítiques!!

Atenció ciutadana

Comunicació

Representació dels partits independentistes de 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall a l’assemblea de 
càrrecs electes de Catalunya el passat 30 d’octubre

Joan Solà i Cristina Carrasco en representació d’ERC-AM; Núria Fer-
rando representant de la CUP i en Pere Canadell i en Pere Rifà, represen-
tants de Junts per Sant Llorenç.

S’obre una nova línia d’atenció al ciutadà via 
WhatsApp a través del número 609 682 308 que 
pretén facilitar al ciutadà un canal de recepció 
més àgil.

A través d’aquest número i mitjançant l’aplica-
ció de WhatsApp, es podran comunicar i fer arri-
bar imatges de qualsevol incidència ocorreguda 
al municipi. Aquesta via serà molt més fàcil i es 

podrà transmetre a l’Ajuntament de manera més 
directa. Amb la posada en marxa d’aquesta eina, 
l’Ajuntament busca centralitzar les defi ciències 
que els ciutadans detectin a la via pública així 
com la recepció d’incidències pel que fa a la 
neteja dels carrers i places del municipi.

La línia neix exclusivament per rebre les 
 queixes i suggeriments, a través de la missatge-

ria instantània i estarà gestionada per personal 
de l’Ajuntament, que en l’horari de 8h a 14h de 
dilluns a divendres, rebrà totes les comunica-
cions i les contestarà puntualment.

La informació que arribi a través del número 
de WhatsApp es derivarà a l’àrea municipal cor-
responent per avaluar-ne el grau d’urgència en la 
seva actuació.

NOU WEB TELEGRAM

L’Ajuntament obre un nou canal 
d’informació, aquesta vegada per 
Telegram. En aquesta xarxa es farà 
difusió d’esdeveniments de caire 
cultural, incidències en la via pública, 
esdeveniments esportius, esdeveni-
ments de caire social,...

NúMERO dE WhATSApp MUNiCipAL pER NOTifiCAR iNCidèNCiES

RETiRAdA dE COTXES dE LA ViA púBLiCA
L’ajuntament amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, va iniciar 

expedient de llistat de cotxes per poder retirar de la via pública. En un prin-
cipi n’hi havia 18 i a dia d’avui es pot dir que ja s’han retirat 9 vehicles més 5 
que han retirat els mateixos propietaris.

REMOdELACiÓ dE LA pLAÇA
El 20 de novembre va tenir lloc una reunió a l’ajuntament amb el Consorci 

del Besós Tordera (clavegueram), Món Vertical (empresa que realitzarà les 
obres) , arquitectes, equip tècnic i l’Alcalde per fer planning de com ani-
ran les obres de la remodelació de la plaça que començaran el proper 7 de 
gener de 2020.
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Cultura

Preparar esdeveniments, siguin del caire que 
siguin, sempre comporta una dedicació de temps. 
I preparar una Festa Major, encara en comporta 
més.

Quan veus amb quin entusiasme i amb quina 
responsabilitat s’ho agafa la Colla de Gegants 
perquè tot surti bé, perquè la gent en gaudeixi, 
perquè Sant Llorenç tingui una Festa Major d’Hi-
vern com cal, es treuen hores d’on sigui. Han estat 
moltes hores de preparar el programa, sobretot 
els recorreguts de Trabucaires, del Correfoc i de 
la Trobada Gegantera; tenir un pla B per si es 
podria disposar o no de la plaça; pensar en noves 
activitats per anar consolidant aquesta Festa.

Una festa recuperada per aquesta entitat i que 
de mica en mica segur que obtindrà més col-
laboració de la resta d’altres entitats llorençanes, 
com ja són el Casal, la secció de Tennis Taula,...
perquè com diu aquella frase “la unió fa la força”.

Hem pogut gaudir dels Trabucaires de la Creu 
Alta de Sabadell i de Terrassa, del Ball de Bastons 
de Castellar del Vallès, de les Sardanes amb la 
Cobla Principal del Llobregat...i dissabte tarda-nit, 
per fi el Correfoc amb els Diables de Sant Feliu de 
Codines i els de Castellterçol. Nit de llum i de foc, 
nit amb olor a pólvora...

Diumenge la Trobada de Gegants!!! 14 colles 
vingudes d’arreu del nostre país: Canovelles, 

Cervera, Delta Prat, Horta de Sant Joan, La Gra-
nada, Martinet, Olesa de Bonesvalls, Palau Solità 
i Plegamans, Pineda de Mar, Rubí, Sant Vicenç 
de Montalt, Súria, Ullastrell i Vilanova del Camí. 
Totes elles acompanyant al Capablanca, la Geno-
veva, el Muntada, la Guida, la Nena del Set i el 
Tintinet!! Primer la cercavila amb Gegants, gra-
lleres i timbalers, abans però amb la lectura 
del Manifest del Cercle obert de Dones de Sant   
Llorenç a càrrec de la Marta Argemí i la Cati 
 Montero. I després, la Ballada a la Casa de  Cultura 
1 d’Octubre.  

Aquest any hi ha hagut noves activitats com ha 
estat la Fira de tast. Donar les gràcies a La Casso-
leta, a Can Brossa, a la Pizzeria La Segona Copa, 
a Cal Ramon, la Fonda Rius, La Brocheta, que ens 
van delectar amb plats típics dels seus bars o 
restaurants... tots ells acompanyats del bon vi de 
La Muntada, 5 Quarteres.

Una altra activitat per a infants i no tan infants, 
com ha estat l’actuació de pallassos El Cirquet de 
la companyia Artistica 2000.

Sembla ser que les dues activitats han tin-
gut una bona acollida, evidentment amb coses i 
aspectes a millorar.

I dissabte a la nit, festa i música a càrrec de la 
Comissió de Festes i del DJ Jordi Vilà.

I diumenge a les 19:00, un seguit de més de 30 
persones van poder participar en l’activitat orga-
nitzada per Estrambòtic en la qual mitjançant 
unes proves havien de descobrir la ubicació de 
les obres que van ser “robades” de l’ajuntament!!

Des d’aquesta regidoria es vol agrair, per des-
comptat, a la Colla de Gegants per haver recu-
perat aquesta festa del nostre poble i per tota la 
feina realitzada; als Bombers Voluntaris de Sant 
Llorenç Savall pel servei preventiu; als Mossos 
d’Esquadra per la seva presència; a la dedicació 
del Vigilant Municipal; al departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, a la brigada municipal, 
al TEB i per suposat, a la tècnica de Cultura.

I fins aquí, un resum de la nostra Festa Major de 
Sant Climent!!

FESTA MAJOR DE SANT CLIMENT
F FESTA MAJOR D'HIVERN
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diAdA dE CATALUNYA

Aquest any s’ha volgut canviar de format i fer 
una baixada de torxes. 

El dia 10 de setembre hi havia previst celebrar 
la Diada de Catalunya que finalment es va haver 
de passar al dia 13 a causa de la pluja.

L’acte va començar amb la lectura del Mani-
fest del Cercle Obert de Dones de Sant Llorenç a 
càrrec de l’Ona Pedret als Jardins del Marquet de 

l’Era. A continuació es va fer la pujada al Castell 
de Pera on es van instal·lar els llums leds, la Can-
tada dels Segadors amb la companyia del grup 
de grallers de la Colla de Gegants i baixada cap 
a Comabella.

Allà es va procedir a l’encesa de torxes fins a la 
Masia de Comabella on s’esperaven els Gegants. 
Entre música i foc es va arribar fins al pati de 

l’Ajuntament, on els que van voler van participar 
d’un sopar de germanor.

Un nou format de Diada que hem d’agrair a la 
Colla de Gegants i al Centre Excursionista Llo-
rençà per la seva col·laboració!!!

L’any que ve segur que moltes més entitats 
s’animaran a l’organització de la nostra Diada de 
Catalunya!!!

Taula d’entitats

El passat 13 de novembre va tenir lloc la segona reunió de la Taula d’enti-
tats. La reunió va ser molt profitosa ja que cada entitat present va aportar el 
seu calendari amb les activitats més destacades fins l’agost de 2020.

Actualment existeix un grup de whatsapp que engloba diferents entitats 
i/o comissions del municipi: Lacera, Cercle Obert de Dones de Sant Llorenç 
Savall, Casal de la Segona Joventut, Centre Excursionista Llorençà, A.D.F., 
Bombers Voluntaris de Sant Llorenç Savall, Coral Els Emprius, Veïns de Les 

Marines, Comissió del Pi, Pessebristes, Comissió de la Festa Major, el Cau, 
l’Associació Cultural Set, les Gitanes, el C.E. Llorençà (amb les seves dife-
rents modalitats d’esport), l’ANC, la Colla de Gegants de Sant Llorenç Savall 
i l’AAVV de Comabella. 

Esperem que a les properes reunions s’hi puguin anar afegint d’altres. 

La propera reunió es realitzarà el proper 28 de febrer de 2020 a la Sala 
d’actes de l’ajuntament a les 19:30.
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La Castanyada

Aquest any per la castanyada es va muntar un taller de panellets obert per a tota la família. La Marta Argemí ens va oferir una classe per com s’han 
d’elaborar. La veritat és que van quedar boníssims!!! Tant de bo l’any que ve en podem tornar a gaudir, grans i xics!

Gràcies Marta!!!

I seguint amb les tradicions del nostre país, 
dijous 31, a dins i fora de la Casa de Cultura, van 
tenir lloc diferents activitats. Per una banda, taller 
de paperines, on cada infant podia pintar la seva 
paperina i on després es col·locarien les casta-
nyes que havien estat coent la Colla de Gegants; 
per altra banda, el Miki Alavedra va estar expli-
cant contes que feien referència a la Castanyada 
i a la tradició, i la festa va acabar acompanyats 
pels Gegants que van venir a fer una visita acom-
panyats dels grallers.

Moltes gràcies a tots els organitzadors i 
col·laboradors!

Ensenyament
SERVEi COMUNiTARi

El Servei Comunitari és un instrument per 
desenvolupar una de les competències bàsiques 
marcades pel currículum de secundària, la com-
petència social i ciutadana.

Té com a objectiu garantir que els estudiants 
al llarg de la seva trajectòria escolar i en el marc 
curricular experimentin i protagonitzin accions 
de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu 

de la ciutadania i posin en joc els seus coneixe-
ments i capacitats al servei de la comunitat.

És una proposta educativa que combina  
processos d’aprenentatge i de servei a la comu-
nitat en un sol projecte on l’alumne posa el  
seu coneixement i competències al servei  
dels altres. Aprèn a ser un ciutadà des de la 
pràctica.

Des de l’Ajuntament i els instituts creiem que 
seria molt favorable per als alumnes d’Estudis 
secundaris de Sant Llorenç Savall, poder fer les 
10 h de serveis a la comunitat a les entitats del 
nostre poble.

Per això vam tenir una reunió amb totes les 
entitats del poble interessades en oferir algun 
projecte.

Medi ambient
S’han realitzat treballs d’obertura 

de la franja sud dels casc urbà. El 
contracte de les obres s’ha fet amb 
l’empresa Treballs Forestals Prese-
gué. El seu cost amb I.V.A inclòs és 
de 7.673€.
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Residus
SETMANA EUROpEA dE LA pREVENCiÓ

Dins de la campanya per la Setmana Europea per la prevenció de Residus “CHANGE YOUR WAYS, 
REDUCE YOUR WASTE”, es va realitzar un Scape Room “RETORN A LA TERRA” a la Casa Cultura. 

Va ser una activitat oberta a tots els públics, per gaudir i aprendre en família i amics, sobre com 
protegir el nostre planeta.

Això sí, d’una manera molt divertida i dinàmica, “La terra està en perill i per salvar-la ens necessita 
a tots, i si ho fem junts tot és possible”

Salut

Via pública

CAp

L’Ajuntament mitjançant el conveni amb el Con-
sorci del Besòs ha realitzat la neteja d’embornals 
de tot el municipi.

També s’han fet obres de millora d’embornals 
al carrer Mossèn Miró i al carrer Nou.

Referent a l’ambulatori, ja fa uns mesos que s’ha incrementat les hores de visites mèdiques al nostre CAP.

El dia 16 d’octubre rebem el comunicat per part de CatSalut que oficialment des de l’1 d’octubre havia entrat en 
vigor aquest nou horari que reflectim a la gràfica següent:

Considerem que és un primer pas 
el fet que ens reconeguin que, pel 
nombre d’habitants del nostre poble, 
ens pertanyen més hores de serveis 
sanitaris. Tot i així creiem que el ser-
vei que ens ofereixen és insuficient 
i continuarem treballant per tenir 
major cobertura horària.

Volem millorar l’aspecte del nostre 
ambulatori i és per això que farem el 
possible per millorar la infraestruc-
tura. Hem començat per substituir 
les cadires de la sala d’espera. 

Marató TV3

Ja fa uns anys que el nostre 
poble col·labora a la Marató de tv3. 
Aquest any estarà vinculada a les 
malalties minoritàries.

De moment tenim organitzats 
actes a l’Escola Josep Gras , a les 
12 h. de futbol-sala i el torneig del 
Parc Natural de futbol 7. 

Esperem la col·laboració de tots 
per a què sigui un gran èxit.

MATÍ
De 8:00 a 
15:00 h

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Admissions
Metge família
Infermeria

Admissions
Metge família
Infermeria

Admissions
Metge família
Infermeria
Pediatria

Admissions
Metge família
Infermeria
 

Admissions
Metge família
Infermeria

Inf-Atdom
Mfic-Atdom 

Inf-Ped
Pediatre

Llevadora 
(un dimecres al mes)

Tècnic en cures
 

 
 

TARDA 

Inf-Atdom *
Mfic-Atdom *

 
 
 

De 15 a 17:30  
 

 
 Metge família

Infermeria 
Admissions

 Atenció domiciliària.  * de 10:00 a 17:00 h

L’AJUNTAMENT diSTRiBUEiX SAL ViÀRiA AL CASC URBÀ 
i LES URBANiTZACiONS

En previsió de possibles gelades 
durant els propers mesos, des del 
14 de novembre estan disponibles 
a tres ubicacions del terme muni-
cipal 6 saques de sal pel desgel 
vial. 

Les ubicacions són: zona espor-
tiva de Les Marines, Plaça de 
Comabella i pàrquing de l’escola 
Bressol. 

La sal està a disposició dels 
veïns i veïnes que ho puguin 
necessitar per tal de prevenir 
 riscos puntuals de formació de 
plaques de gel a les zones altes 
de la població.
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Renovació senyalització urbana del municipi

A partir del dilluns dia 25 de novembre s’han iniciat els treballs de renovació de la 
senyalització urbana del municipi.

Les feines consisteixen en la renovació de la pràctica totalitat de la senyalització 
del municipi així com l’actualització dels diferents elements referenciats (equipa-
ments, nuclis urbans, polígons....).

El cost de l’actuació és de 16.917,02€ (IVA inclòs) i la durà a terme l’empresa CHA-
PER SL, finançat íntegrament per part de l’Ajuntament.

Amb aquesta actuació es vol renovar la senyalització existent que havia quedat 
obsoleta i, en alguns casos, deteriorada pel pas del temps. Així mateix, s’aprofitarà 
per retirar de la via pública d’altres senyalitzacions que han quedat obsoletes amb 
el pas del temps.

RESULTATS ELECCIONS 10-N
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Entitats i Societat

DISCURS PLE 16 DE MAIG DE 2019

Avui és el darrer plenari d’aquest mandat i és també el meu darrer Ple 
com Alcalde de Sant Llorenç Savall.

Després de 28 anys com a regidor, els 14 últims com Alcalde, ha arribat 
el moment de donar el relleu a una nova generació de persones al capda-
vant de l’Ajuntament.

Ha estat un honor per a mi poder estar aquestes anys al servei del 
poble que em va veure créixer i per tant, haver tingut l’honor de contribuir 
a la configuració del Sant Llorenç d’avui que tots coneixem i estimem.

Com us podeu imaginar, aquests 28 anys de servei han donat per molt. 
M’han permès viure moments molt bons i d’altres que no ho han estat 
tant. En aquest camí crec que he tingut alguns encerts i també, de ben 
segur, he comès molts errors. Per aquells que en algun moment conside-
ren que han estat tractats injustament, els demano disculpes, no ha estat 
mai la meva voluntat. 

Durant tot aquest temps us he de dir que m’he sentit sempre acompa-
nyat. Tota aquesta singladura no l’he fet pas sol, he tingut al meu costat 
companys que com jo, han destinat part del seu temps a treballar pels 
seus veïns i veïnes des de l’Ajuntament.

A totes les persones que heu estat regidors i regidores amb mi en tota 
aquesta trajectòria, moltes gràcies, perquè de tots he après. Seria ara 
molt llarg enumerar-los tots, però sí que vull fer especial referència a 
les persones amb qui hem fet equip de govern i en especial, a la persona 
que va confiar en mi des d’un inici, al Magí Rovira. En Magí va ser el meu 
mestre i vaig tenir l’oportunitat d’aprendre molt d’ell. 

D’altra banda, en Marc Sanglas; tant des del govern com des de l’oposi-
ció, va ser un model de tenacitat i perseverança en els moments difícils, 
ensenyant-me que mai s’ha de defallir. I finalment al Joan Solà, la per-
sona amb qui hem treballat colze a colze els darrers 16 anys, i a qui li vull 
agrair la capacitat de treball, el seu compromís i el suport incondicional, 
amb una connexió que ha forjat una amistat personal i familiar que va 
molt més enllà de les nostres responsabilitats institucionals. 

També vull agrair a les persones que, representants d’altres opcions 
polítiques, des de les vostres responsabilitats, heu treballat també per 

millorar el vostre poble. Estic convençut que només des de la diversitat 
de punts de vista i de la pluralitat d’opinions, podem construir una socie-
tat més justa i un poble més cohesionat.

Repeteixo, moltes gràcies a tots i totes.

Però tots sabeu, que si un Ajuntament funciona és perquè hi ha un tre-
ball en equip. Un personal que té capacitat de treball i amb la il·lusió que 
requereix una feina ben feta; a ells els dono les gràcies per l’ajut, esforç 
i dedicació, i els demano que mantinguin aquest esperit que condueix el 
municipi a la transformació que avui dia requereixen totes les adminis-
tracions. Tinc la certesa que hi dedicaran tots els esforços.

Des de l’inici del meu servei al poble, amb la Dolors i la Montse Devesa, 
fins la darrera incorporació, l’Anna Rifà, aquest Ajuntament ha crescut en 
personal per donar resposta a les necessitats organitzatives; a tots els 
que actualment hi són i a aquells que en un moment o altre hi han estat, 
els dono el meu reconeixement i agraïment infinit.

Permeteu-me també agrair a la meva família, especialment a la 
Montse, per tota la paciència i demanar que em perdonin els milers d’ho-
res d’absència. Quan un és Alcalde, la vida personal i familiar se’n ressent 
i només amb el seu suport incondicional i la comprensió, he pogut fer 
d’Alcalde durant tots aquests anys. Moltes gràcies família. 

De les eleccions del proper 26 de maig, en sortirà un nou equip de 
govern que durant els propers 4 anys tindrà la responsabilitat de dirigir 
l’esdevenir de la nostra Vila al capdavant de l’Ajuntament. 

Desitjo a l’equip de govern d’aquesta nova legislatura, prosperitat i 
harmonia. I un treball permanent per continuar essent un municipi amb 
capacitat per afrontar els actuals reptes, créixer i esdevenir un poble 
avançat, dinàmic i amb projecció de futur.

Moltes gràcies per tant. Moltes gràcies per tot.

S’aixeca la sessió.

Ricard Torralba Llauradó
Alcalde de Sant Llorenç Savall, juliol 2005-juny 2019

ASSOCIACIÓ CULTURAL SET
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES MARINES
L’associació de veïns anem pas a pas amb 

la col·laboració de l’ajuntament. Informem 
que la nova junta està composada per:

President: Rafael López Ballesta
Secretari: José Llaves Contreras
Tresorera: Elisenda López Solà
Vocal: Núria Romaguera Escudero
Vocal: Rosario Guerrero Cobo

Estem gestionant amb l’ajuntament les 
mancances que els veïns vam acordar prio-
ritzades en aquest ordre: 

•	Millorar	 el	 servei	 de	 la	Vallesana	 i	 el	 ser-
vei de transport escolar. L’actuació princi-
pal seria situar la marquesina justament 
enfront dels wc al Passeig de Les Marines, 
d’aquesta manera el bus podria maniobrar 
correctament i evitaríem el perills que com-
porta que actualment es deixen passatgers 
a la carretera. També es milloraria que els 
joves estudiants de Les Marines passant 
el primers per la urbanització no siguin el 
últims en baixar després d’anar al poble i 
tornar. 

•	Millorar	la	visibilitat	de	la	sortida	de	vehicles	
de Les Marines a la carretera B-124, que és

 molt arriscada i sovint perillosa. Es podria 
retirar el mur de pedra que hi ha sortint de 
la urbanització a l’esquerra direcció Sant 
Llorenç, col·locar restriccions per la velocitat 
(semàfors, baden) i/o fer un rotonda.

•	 Senyalitzar,	 amb	 un	 rètol,	 l’entrada	 de	 la	
urbanització des de la carretera.

•	 Adequar	 la	 zona	 d’esbarjo	 per	 tal	 que	 sigui	
segura i compleixi normativa. Actualment el 
parc i la pista poliesportiva estan molt mal-
mesos. S’hauria de desmuntar l’estructura 
metàl·lica ja que constitueix un perill amb 
columnes a la pista.

•	 Pavimentar	un	pas	des	del	carrer	de	la	Roca	
fins al passeig Les Marines que actualment 
esta com a passeig però no es transitable. 
Aquesta vorera serviria en cas d’incendi com 
a passadís fins el punt de trobada al passeig 
Les Marines.

•	 Millorar	 el	 manteniment	 de	 les	 voreres	 no	
pavimentades i carrers. Molt sovint, quan 
plou, l’aigua arrossega pedres i restes vege-
tals que queden als carrers durant molt de 
temps i la màquina que escombra no les pot 
netejar. Creiem que el més eficient seria col-

locar totes les voreres de la urbanització amb 
una filera de blocs als terrenys no construïts 
per tal que no s’embrutin els carrers quan 
plou i evitar el col·lapse del clavegueram.

•	 Incidir	en	 la	neteja	de	 la	vegetació	dels	 ter-
renys per part dels propietaris que amb el 
requeriment fet des de l’ajuntament s’ha 
aconseguit en part. 

•	 Millorar	 el	 servei	 de	 correu	 augmentant	 la	
freqüència de repartiment del correu que 
arriba a les bústies centralitzades i lliurar en 
mà el correu certificat. 

Malauradament la majoria d’aquestes actua-
cions ja fa anys que es reivindiquen i són molt 
necessàries per al conjunt de veïns i veïnes que 
hi vivim. 

Agraïm a l’ajuntament de Sant Llorenç Savall 
tota l’ajuda rebuda.

Associació de Veïns de Les Marines   
de Sant Llorenç Savall
aavvlesmarines@gmail.com
Bústia 63 de la urbanització

COMMEMORACIÓ DE L’1 D’OCTUBRE

L’1 d’octubre va fer dos anys que 
més de dos milions de persones 
vam votar, malgrat les pallisses de 
la repressió policial que van ferir 
un miler de persones. Va fer dos 
anys que vam posar les urnes, que 
vam votar i que vam guanyar. Que 
vam dir que volíem la independèn-
cia i que volíem ser una República.

Avui, tenim moltes persones a la 
presó, tenim persones a l’exili per 
treballar en política, per ser d’un 
CDR o, simplement, per cantar. I 
tenim centenars i centenars de 
persones encausades per posar 
urnes, per tallar carreteres o vies, 
per defensar-se de la persecució 
de l’estat espanyol.

Fa dos anys que vam ser una sola 
veu i, malgrat propostes i ini cia-
tives diverses, no tenim cap mena 
de dubte que ens uneix un objec-
tiu comú: construir una República 
socialment justa. Per això sabem 
que ho tornarem a fer, les vegades 
que calgui. Cadascú des d’on pugui, 
des d’on es senti còmode, des de 
garantir els àpats a qui es mani-
festa, fins a tallar una carretera. 
Des d’assistir a les assemblees, 
fins a carregar cartells i pancartes 
al cotxe. Des de no permetre que 
s’enduguin ningú més, fins a acon-
seguir que tothom, absolutament 
tothom, torni a casa, lliure.

Visca la terra lliure!
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CASAL DE LA SEGONA JOVENTUT
Hola amics del Casal

Tema actual de conversa en el poble: Ui! 
quin fred!!! Uff!!!

Sense més preàmbuls, passo a posar-vos 
al dia de les activitats que hem anat fent al 
Casal.

Atenent la sol·licitud de diversos socis, la 
Junta va decidir tornar a fer bingo. Ja s’ha 
fet dos dissabtes amb força assistència, 
puc assegurar-vos que és molt divertit. De 
moment no hi ha un dia determinat, anirem 
informant.

El dia de la Mercè, una munió de socis del 
Casal d’avis vàrem anar a l’aplec de Sant 
Feliuet de Vallcàrquera. Feia un goig! Uns en 
cotxe, molts caminant, sufocats, suats, asse-
degats (feia molta calor) però tots satisfets. Va 
ser un dia molt agradable. Per molts anys!!!

Excursió a Peñíscola: Va ser tot un èxit d’assis-
tència, (no hi estàvem acostumats), tot plegat va 
anar súper bé. El lloc, el menjar, l’ambient, el ball... 
tot molt bé. I per acabar-ho d’arrodonir... el grup 
de ball XERINOLA, que representava el Casal, va 
guanyar el primer premi!!! Què més es pot dema-
nar? Ho van fer tan bé!!! Enhorabona amigues!!! 
Posteriorment van haver de fer una semifinal i 
van quedar terceres. 

Un grup reduït de socis, (va coincidir amb 
 l’excursió), varen anar a Barcelona a Caixa 
Fòrum, van tornar molt satisfets, els hi va agra-
dar molt. 

Castanyada: També súper èxit d’assistèn-
cia, vàrem ser 95 socis. Direu que sembla que 
“escombri” cap a casa... però ens ho vàrem passar 
molt requetebé! De debò! Les castanyes potser... 

”una mica massa fetes”, de vegades costa arribar 
a l’excel·lència!!! (Moltes gràcies per la feina feta 
Antoni i Cisco) l’any vinent sortiran millor...

US VOLEM FER UNA SOL·LICITUD: Tots els 
socis que tingueu Whats App, feu-nos arribar el 
vostre número de mòbil. Estem confeccionant 
un grup per fer-vos arribar la informació de 
forma immediata. Crec que pot donar molt bons 
resultats. 

Com que no tornarem a estar amb vosaltres 
fins passat festes... 

BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 
AH! I que la sort ens acompanyi.

Fins el proper Savall!!!

CENTRE EXCURSIONISTA LLORENÇÀ
El passat 27 d’octubre es va celebrar la 25a 

edició de la Primera Marató de Muntanya de 
Catalunya, més de 850 corredors van parti-
cipar en aquesta edició, repartits en les tres 
modalitats.

Va ser una setmana una mica caòtica, ja 
que després d’un estiu i un començament de 
tardor seca, aquella setmana van caure tan 
sols en una nit 97 litres per metre quadrat, i 
vam haver de fer canvis d’última hora. Ja fa 
uns anys que estem adherits al codi de bones 
pràctiques del parc natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, i un dels punts diu que si la 
setmana de la marató plou més de 50 litres 
per metre quadrat, hem de fer circuit alter-
natiu, per tant vam arribar a una bona entesa 
amb el parc, es va canviar el circuit de la Mitja 
Marató, per tal de no malmetre els camins, 
que per culpa de l’aigua estaven molt febles. 
No és una feina fàcil, canviar el circuit suposa 
canviar avituallaments, voluntaris, informar 
els corredors... i amb molt poc temps, des 
d’aquí volem donar les gràcies als voluntaris 
i també als corredors perquè tothom ho va 
entendre.

Diumenge quan puntualment en el campa-
nar tocaven les 7 h del matí, amb la música 
de batucada i acompanyats de la Nena del Set 
i Tintinet (gegantons de Sant Llorenç Savall) 
va sortir la Marató amb un aire festiu, igual-
ment ho feia la Mitja Marató a les 8 h, i final-
ment a les 9 h la germana petita la cursa de 
Sant Jaume.

Va ser un dia esplèndid tant corredors, volun-
taris i acompanyants el vam gaudir molt, hi va 
haver el record de l’any passat que no va parar 
de ploure. La plaça estava a rebentar de gent, hi 
havia un ambient molt festiu, les terrasses dels 
bars eren plenes de gent que anava i venia, o 
esperaven algun corredor. Tothom animant en 

tot moment els corredors que anaven arribant. 
A l’arribada els corredors gaudien de l’avitualla-
ment de plaça o un massatge, per arribar ven 
refets a casa seva. 

El primer de la Marató va ser Andreu Simon 
Aymerich amb un temps de 03:28:27, i la primera 
fèmina Rosa Navarro Garcia amb un temps de 
04:19:25, a la distància Mitja Marató el primer 
a arribar va ser Xavier Tomasa Serrano amb un 
temps de 01:30:20 i la primera fèmina Montse 
Martínez Guerrero amb un temps de 01:52:06, 
a Sant Jaume el primer a arribar va ser Gerard 
Solà Berga amb un temps de 00:53:05 i la pri-
mera fèmina Laia Castanyer Fernández amb un 
temps de 01:05:12. En la categoria local els pri-
mers a arribar a la Marató van ser Jordi Caba i 
Roser Calvet, a la Mitja Marató Pedro Ordóñez i 
Aina Siscart i a Sant Jaume, Josep Pinyol i Eulàlia 
Puig.

Des d’aquí donar les gràcies a tots i cada un 
dels més de 200 Voluntaris que any rere any esteu 
al peu del canó, a les entitats del poble que ens 
ajuden, a tots els corredors i molt especialment 
als companys de l’organització, que els últims 
dies no dormen totes les hores. Agrair també a 
la Diputació de Barcelona, Grup Maas, i botigues 
Vèrtic per patrocinar la Cursa, als comerços 
locals per la seva col·laboració, a l’Ajuntament de 
Sant Llorenç pel seu suport.

Moltes gràcies  
i us hi esperem el 25 d’octubre del 2020  
a la 26a edició 
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COLLA DE GEGANTS DE SANT LLORENÇ SAVALL
Després d’un estiu d’allò més actiu i entre-

tingut (ja us ho explicàvem en l’anterior edició 
del Savall) tot apuntava a què passaríem uns 
mesos més relaxats pel què fa a sortides... 
però no! I és que sempre estem a punt per 
treure les nostres figures a passejar.

Vam participar a la Festa Major d’un dels 
nostres veïns més propers, Sant Feliu de 
Codines. No és la primera vegada que hi 
anem i sempre en gaudim d’allò més. I és que 
la veritat és que va valer la pena, ja que vam 
poder gaudir del seu espectacular Correfoc. 
De fet, ens va agradar tant, que els hem con-
vidat a la nostra Festa Major d’Hivern perquè 
tots en pugueu gaudir amb nosaltres!

També hem anat una mica més lluny, a Cer-
vera. Tot i que el temps no ens va acompa-

nyar gaire i no vam poder fer cercavila pels seus 
carrers, ballar a l’escenari del Teatre de la Passió 
va ser molt original. I ho vam arrodonir sopant a 
l’antiga Universitat. Tot un luxe!

Vam fer un darrer desplaçament fins a La Gra-
nada, al Penedès, per poder gaudir del seu caliu, 
de la seva gent i, com no podria ser menys, també 
del seu vi.

Però no us penseu que només anem lluny. 
Igualment, entre sortida i sortida, trobem temps 
per col·laborar en tot allò que podem en el nos-
tre municipi. I és per aquest motiu que vam par-
ticipar en els actes de commemoració del segon 
aniversari de l’1 d’Octubre, fent una cercavila 
fins a la Casa de Cultura a la que aquesta data 
tan assenyalada dóna nom. També vam ser a la 

presentació del Centre d’Esports Llorençà, on la 
Nena i el Tintinet van demostrar, juntament amb 
els jugadors més joves de l’entitat, les seves dots 
futbolístiques. Ens vam animar a agafar el relleu 
del Cau en l’organització de la festa de la Casta-
nyada. I, per últim, i com que als nostres gegan-
tons els va agradar això de fer esport, vam córrer 
els primer metres de la 25a Primera Marató de 
Muntanya de Catalunya. Això sí, no la vam arribar 
a acabar sencera! Potser a la 26a...

I encara ens han quedat unes hores lliures per 
organitzar una Festa Major de Sant Climent que 
esperem que hagueu gaudit amb la mateixa il-
lusió que teníem nosaltres en oferir-vos-la.

Fins la propera... Salut i Fal·lera!

 

21 de desembre Pujada al Montcau

 Organitza: CEL i CAU

22 de desembre Visita Ambaixador i Caga Tió 
Lloc: Plaça

 Concert de la Coral 
Lloc: Església. Hora: 12:00

29 de desembre St. Silvestre Llorençana. Pujada al Castell de Pera
Hora: 10:00. Lloc: Marquet de les Roques

5 de gener 2020 Arribada de SSMM els Reis d’Orient

18 de gener Entrega premis Copa Llorençana
Organitza: CEL. Lloc: Casa de Cultura. Hora: 20:00

26 de gener Xocolatada a Sant Sebastià de Montmajor 
Organitza: CEL

28 de febrer Taula d’Entitats 
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament, a les 19:30.

Trobareu més informació sobre l’agenda a:
www.savall.cat
Facebook de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Twitter: @AjSavall

agendasavall

 

horaris
· AJUNTAMENT L’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament 

és de dilluns a divendres de 8 a 14 h

· JUTJAT DE PAU Ubicat a l’actual Ajuntament.  
Tots els DIMECRES d’11 a 13 h

· CAP L’horari del Centre d’Atenció Primària és  
de dilluns a divendres de 8 a 15 h

· DEIXALLERIA  
De dilluns a divendres de 15 a 18 h  
i els dissabte de 9 a 14 h

· PUNT D’INFORMACIÓ DEL PARC  
Ubicat a l’Ajuntament. 
Tots els dissabtes, diumenges i festius, de 10 a 14 h
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BOMBERS VOLUNTARIS

A l’hivern, o coincidint amb una baixada de les temperatures, augmenta el perill que es produeixin accidents a la llar com a conseqüència 
d’un funcionament deficient dels sistemes de calefacció o de poca ventilació, que poden causar ferits greus o, fins i tot, la mort. Protecció 
Civil de la Generalitat ens ofereix consells senzills i pràctics per evitar situacions de risc.

De fet, en els últims anys els Bombers de la Generalitat hem notat un considerable nombre d’actuacions en aquest àmbit. La majoria 
d’aquest tipus de serveis es concentren en els mesos de novembre a febrer.

EVITEU ELS ACCIDENTS AMB CALDERES, ESCALFADORS I LLARS DE FOC

Associació de bombers
Voluntaris i Juvenils
de Sant Llorenç Savall
ASBOSAVALLL

En cas d’accident: truca al 112

Missatge d’alerta que has de transmetre:

• Nombre de persones accidentades i edat.

• Lloc de l’accident: adreça, població, planta-pis.

• Situació de l’accidentat: està ferit? està conscient? sagna? respira?

Per a més informació: 

http://interior.gencat.cat/ca

•	 Reviseu l’estat dels aparells de calefacció, les calderes, les estu-
fes i, en general, els elements de combustió i assegureu-vos que 
en faci el manteniment i la reparació una persona autoritzada.

•	 Recordeu que cal complir amb els períodes de revisió i manteni-
ment de calderes que estableix la normativa.

•	 Renoveu o feu revisar els aparells molt antics o quan noteu que 
no funcionen correctament.

•	 No feu servir els aparells de calefacció si no esteu segurs del seu 
bon funcionament, si fan una olor estranya en connectar-los o si 
no semblen en bon estat.

•	 No feu servir mai dins de casa forns de cuina per escalfar una 
habitació, fogonets de càmping ni altres elements d’exterior.

•	 Eviteu fer servir dins de casa estufes portàtils que funcionen 
amb gasolina, gas propà o carbó. En el cas que no hi tingueu més 
remei, assegureu-vos sempre que hi ha una bona ventilació.

•	 Reviseu que els sistemes de ventilació no estiguin tapats ni obs-
truïts, especialment a llocs on hi ha vent fort. No s’han de fer 
servir mai en llocs sense ventilació.

•	 Ventileu cada dia durant uns minuts els locals, habitatges o 
estances, per garantir l’entrada d’oxigen i aire net.

•	 Apagueu les estufes a la nit i sempre que no siguin realment 
necessàries.

•	 Quan reviseu l’aïllament de finestres i portes de l’exterior, no 
tapeu les reixes ni els conductes de ventilació de gas o combus-
tió: serveixen per garantir una bona combustió i alhora per evitar 
l’acumulació de gasos.

•	 No acosteu les estufes, els brasers, etc. a les cortines, als mobles 
i, especialment, als llits o matalassos. Tampoc eixugueu roba o 
altres objectes sobre l’estufa, el braser o la cuina de llenya, ja 
que podríeu provocar un incendi. No els cobriu amb cap objecte.

•	 Mantingueu els nens lluny d’estufes, brasers i xemeneies. No 
deixeu encenedors al seu abast.

•	 En absències prolongades, és recomanable tancar la clau de pas 
dels combustibles de casa vostra.

CONSELLS D’ÚS I MANTENIMENT 
DELS APARELLS DOMÈSTICS

LES LLARS DE FOC
Les llars de foc també poden provocar accidents si no tenim en 

compte els consells següents:
•	 A les xemeneies, assegureu-vos que el tir estigui obert. Recordeu 

que cal escombrar les cendres regularment.
•	 Garantiu una ventilació suficient a les estances que escalfeu 

amb aparells de gas, carbó, llenya, xemeneies o similars, i també 
a les estances on s’ubiquen les calderes.

•	 No deixeu mai un braser o una estufa de llenya, carbó o similar 
en una habitació completament tancada: mantingueu una porta o 
una finestra amb una obertura suficient per fer-hi circular l’aire.

•	 Quan la llar de foc estigui encesa, hem de col·locar-hi una panta-
lla de protecció, sobretot si hi ha materials combustibles a l’ha-
bitació o si tenim canalla.

•	 Hem de netejar periòdicament el sutge de la xemeneia o del con-
ducte de sortida de fums.

•	 Hem de posar un mataguspires a la sortida de la xemeneia, si 
vivim en una zona forestal.

•	 No hem de col·locar miralls ni joguines damunt de la llar de foc, 
perquè pot passar que, en acostar-nos-hi o enfilar-nos, se’ns 
encengui la roba que portem o bé que els nens caiguin damunt 
de les brases.

LES CENDRES
•	 Assegureu-vos que les cendres estan ben apagades i fredes 

abans de llençar-les al contenidor, ja que poden produir incendis.
•	 És aconsellable guardar-les un parell de dies a l’exterior (pati, 

terrassa o balcó) en un recipient metàl·lic per tal d’assegu-
rar-nos que estan ben apagades.

•	 No obstruïu mai les reixetes de ventilació.
•	 No aneu mai a dormir deixant un aparell encès si aquest no té 

ventilació cap a l’exterior.
•	 El gas s’acumula especialment als llocs baixos, per això cal tenir 

una cura especial als soterranis.
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Feina feta abans 
d’acabar l’any

Un cop han passat els 100 dies de 
govern, volem fer balanç d’algunes 
de les coses que s’han aprovat i per 
tant es duran a terme, així com al-
gunes de les coses que s’han fet.

Es col·loquen papereres i bancs  
a diferents punts del nucli urbà i 
 urbanitzacions. 

Es planten flors i plantes a totes 
les jardineres que hi ha repartides 
pel poble i a tota la plaça.

S’aprova per Ple invertir 142.092 
euros en diferents inversions: 22.392 
€ seran per il·luminar la zona verda 
entre les cases de la Ronda Vallès i 
el Josep Albagés! Una reinvidicació 
dels veïns que esperem executar du-
rant els pròxims mesos! 

També vam aprovar per Ple inver-
tir 18.756 € en posar tres esquenes 
d’ase més a la carretera Monistrol! 

Invertir 16.918 € en canviar la se-
nyalització del municipi!

Vam aprovar per Ple invertir 
8.775€ en posar il·luminació en el 
tram final del carrer Montserrat! 

S’invertiran 8.921€ en dues mar-
quesines noves, una a la parada de 
la Residència i l’altra a la parada del 
Pavelló. 

Un dels objectius inicials d’aques-
ta legislatura era poder retirar tots 
els vehicles abandonats de la via pú-
blica. El tema legal no ha estat fàcil. 
Agrair la col·laboració dels Mossos 
que ens han aconseguit les dades de 
cada propietari i ens van fer entre-
ga de tota la documentació, sense 
aquestes no es podia començar l’ex-
pedient per retirar els vehicles.

Un dels altres objectius és tenir les 
parcel·les netes, és molt important 
per la seguretat de tots. S’han signat 
més de 150 requeriments perquè 
es netegin de vegetació les parcel-
les corresponents! Podem dir que 
aquests requeriments estan tenint 
el seu efecte. 

Hem representat el poble de Sant 
Llorenç Savall a la trobada d’Alcal-
des i Alcaldesses al Palau de la Ge-
neralitat en contra de la sentència 
del judici al procés! 

Un dels projectes que tenia aquest 
grup a la passada legislatura era la 
remodelació de la plaça: avui ja hi 
podem posar data, les obres comen-
çaran el proper 7 de gener.

Seguim! 

Grup Municipal d’Esquerra

Ordenances i 
 pressupostos 2020

Al Ple d’octubre, es van aprovar 
les ordenances i taxes fiscals per al 
2020, amb un augment de l’IBI, l’IAE, 
l’impost de vehicles, un 15% a l’im-
post d’escombraries, un 20% a la 
taxa de la piscina, i altres augments 
com a les taxes de la llar d’infants, 
del cementiri, etc. És a dir, una puja-
da generalitzada i sense contempla-
cions on no s’hi albira cap mena de 
mirament ni esforç per tal de prote-
gir les unitats familiars d’economia 
més feble.

Sota el govern de dos partits supo-
sadament d’esquerra, al Ple d’octu-
bre es va aprovar un augment d’im-
postos i taxes que no discrimina per 
raons d’ingressos i, per tant, afecta 
de la mateixa manera la classe alta, 
la mitjana i les classes populars. 
L’Ajuntament s’uneix així a la pres-
sió exercida per bancs i empreses de 
subministraments bàsics, gestiona-
des per empreses privades, i escanya 
els que menys tenen.

Al Ple de novembre s’aprovaran els 
pressupostos. Passem de 2.830.586,73 
€ del 2019 a 3.133.853,43 € aquest 
2020. Un augment del 10,7%.

Aquest augment es deu en gran 
part a la forta inversió (més de mig 
milió d’euros) en la urbanització del 
Passatge de la Indústria.

Una altra partida rellevant és la 
que inclou les retribucions (sous) i 
seguretat social dels càrrecs electes, 
que passa dels 55.189,90 € del 2019 a 
67.178,03 € el 2020. Un augment de 
gairebé el 22% (21,72%) en una cla-
ra aposta de l’equip de govern per 
la professionalització de la política 
local.

En canvi hi ha altres partides ver-
gonyosament ridícules, com la par-
tida dedicada a igualtat, joventut, 
diversitat i ciutadania, amb 1.000 €; 
o la de turisme, amb 1.200 € de pres-
supost.

Des de l’assemblea de la CUP la-
mentem que els grans projectes de 
caràcter cívic i social de Sant Llo-
renç Savall continuïn anant a la de-
riva, sembla que l’equip de govern 
només té clars projectes i inversions 
de totxana.

CUP

 
Veïns/es,

Com a JxSLLS us posem al dia de 
les accions que anem resolent en els 
plens i treball de Grup de partit.

Treball de poble: Presentem MO-
CIÓ Sobre prevenció d’incendis fo-
restals que va ser aprovada per una-
nimitat dels 11 regidors. Destaquem 
el punt sisè on es proposa la creació 
d’una mesa de treball per a la gestió 
forestal amb representants de les 
diverses associacions de veïns, as-
sociacions de propietaris, Bombers, 
ADF, Policia Local, grups munici-
pals, l’àrea de gestió del Parc Natu-
ral part de la Diputació i del Consell 
Comarcal. Aquesta Taula ja és ac-
tiva. En el punt tretzè de la moció 
proposem un cens de finques rústi-
ques i que la recaptació d’aquestes 
mitjançant IBI sigui reinvertit en 
millores de l’espai Rústic.

Podeu consultar-nos el contingut 
de la Moció.

Treball de país: Al Ple del 
26/09/2019 proposem grup de tre-
ball per una resposta CONJUNTA 
dels partits del poble a la sentència 
del judici dels nostres companys/
es preses. El resultat és una moció 
aprovada en ple extraordinari el 
16/10/19 de manera conjunta per 
CUP, ERC i JxSLLS amb l’abstenció 
d’AES, demanant l’amnistia i en de-
fensa del dret d’autodeterminació. 
Els regidors de JxSLLS han renun-
ciat a l’import del ple extraordinari 
a favor de la caixa de solidaritat.

Aprofitem per felicitar Pere Rifà 
per la seva incorporació com a regi-
dor per JxSLLS.

Així com, novament donar les grà-
cies pel suport a JXCAT en les últi-
mes votacions de l’estat espanyol.

J.X.SLL

Agrupació Electors 
Savall

Estem en un pacte amb ERC. AES no 
està governant en la seva totalitat i per 
tant s’ha de pactar per a què tot funci-
oni de la millor manera possible. Hem 
reduït nòmines, hem aconseguit des 
de l’oposició i ara dintre del consistori, 
treballar per retirar els cotxes abando-
nats als nostres carrers, hem col·locat 
contenidors de sal en punts conflictius, 
desmuntat l’estructura de ferro de la 
pista de Les Marines, posat solucions 
a les parcel·les que s’han de netejar … 

Al nostre ambulatori, després de 
molts anys sense l’atenció que es 
mereixia aquest departament, per fi 
podem bellugar-nos i intentar millo-
rar-lo, doncs ha sigut sempre una de 
les prioritats d’AES. En aquest punt 
volem agrair a les centenars de signa-
tures que ens van abalar en el moment 
que us ho vàrem demanar. Tot i que 
volem veure els resultats quant abans 
millor, no venem fum però no defallim 
i les nostres energies estan intactes. 

Respecte a les nòmines, AES es 
manté ferm en els seus principis. Com 
ja sabeu, AES assolirà el 3r any d’alcal-
dia en aquesta Legislatura i l’alcalde 
cobrarà un màxim de 30.000€ bruts/
anuals. Cert, potser no va quedar ben 
reflectit en el Pacte ERC-AES però ens 
acollim a la bona intenció per interpre-
tar- lo i a la comprensió lectora. Se’ns 
ha titllat de buscar obsessivament un 
any d’alcaldia. Volem difondre que 
no va ser possible un Tripartit (CUP-
JUNTS-AES) per la fam de poder dels 
que ara ens acusen. Recordem aque-
lles reunions on es tractava només del 
partit que hauria de governar sense 
poder dialogar de cap altre tema que 
era per a nosaltres molt més rellevant.. 
el nostre poble. Varen crear una línea 
infranquejable. Per ser honestos, amb 
ERC, les converses eren més fluïdes i 
profitoses. Convidem a aquests grups, 
els de l’oposició, que no han vingut a 
viure de la política i que demagògica-
ment parlen de sous dignes, a donar la 
seva remuneració a entitats… tal com 
fem nosaltres.

Sense perdre més temps amb “ di-
mes y diretes” i amb debats sense 
sentit i més propi de la “premsa rosa” 
que de l’àmbit tan seriós i responsable  
que ens ocupa, continuem treballant 
pel nostre poble i sense dubte, de 
la millor manera que sabem fer-ho. 
Estem oberts a qualsevol proposta, 
 queixa constructiva o reflexió que ens 
volgueu fer arribar.

Una altra forma de governar és 
possible.  És clar que sí!

butlletí d’informació municipal de l’ajuntament de sant llorenç savall

els grups municipals opinen
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I TU DE QUIN 

EQUIP ETS?
DELS QUE RECICLA!

www.residusvalles.cat

#ExcusesoSepares
@residusvalles

Organitza: Amb el suport de:

 

telèfons d’interès
•	 AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 93 714 00 18

•	 CAP 93 714 02 38

•	 CASA DE CULTURA 93 714 12 23

•	 CASAL 2a JOVENTUT 93 714 05 31

•	 ESCOLA JOSEP GRAS 93 714 02 34

•	 ESTACIÓ D’AUTOBÚS DE SABADELL 93 727 92 92

•	 IES de CASTELLAR DEL VALLÈS 93 714 43 44

•	 JUTJAT DE PAU 93 714 00 18

•	 LLAR D’INF. EL PATINET 93 714 05 75

•	 PUNT D’INFORMACIÓDEL PARC NATURAL 93 714 00 18

•	 RESIDÈNCIA GENT GRAN 93 714 01 01

•	 VIGILANTS MUNICIPALS 686 928 540

•	 PARRÒQUIA ST LLORENÇ 93 714 00 39

•	 CONFRARIA ST LLORENÇ 619 48 40 40

•	 SERVEIS FUNERARIS SABADELL 93 727 74 00


