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Benvolguts llorencencs,  

 

L’Ajuntament de Llorenç del Penedès es veu forçat a fer arribar aquest escrit a tots els 

ciutadans i ciutadanes per tal de desmentir informacions publicades en alguns 

pamflets que Decideix Llorenç ha repartit darrerament. 

 

L’Ajuntament lamenta, primer de tot, la manipulació i tergiversació de la informació 

que es dóna referent al tema de les subvencions que s’atorguen a les entitats 

municipals, en concret de l’Associació Escola de Música Contrapunt de Llorenç del 

Penedès. 

 

L’Ajuntament de Llorenç va demanar, per escrit, el passat mes de juliol, aprofitant una 

reunió a petició de la tresorera i president de l’Associació Escola de Música 

Contrapunt, tot un seguit de documentació per comprovar i aclarir la situació real de la 

mencionada Associació. Uns mesos més tard, l’Ajuntament va enviar una carta 

reclamant el lliurament de la documentació requerida, sense obtenir cap resposta a 

data d’avui.  Fa pocs dies, en una conversa amb la tresorera, també va quedar clar que 

era necessària la presentació de la documentació reclamada, per tal d’aclarir la situació 

real i poder accedir, si fos el cas, a les subvencions municipals per a l’any 2016. 

 

A la aprovació del pressupost no es va poder incloure la previsió de subvenció per la 

citada Associació, atès que no coneixem la seva situació real i, per tant, no es va poder 

avaluar la necessitat de fiançament que pot tenir -a banda de la col·laboració que es fa 

des de  l’Ajuntament en el manteniment i neteja de les instal·lacions que fan servir del 

CEIP per les seves activitats.   

 

Ara per ara, l’única gestió a nivell de subvencions que està portant a terme el 

Consistori, és l’estudi de la documentació presentada per les Entitats per l’abonament 

del 25% restant de les subvencions atorgades en el 2015. 

 

Una vegada es realitzin els abonaments pertinents, i es comprovi la situació i 

necessitats reals de cada una de les Entitats,  l’Ajuntament, respectant tota la 

normativa per a l’atorgament de subvencions, entrarà en un període de trobades i 

reunions amb cadascuna per tal d’acordar, segons les seves característiques i 

necessitats, la subvenció municipal a rebre, mitjançant un conveni a signar. 

 

Entenem que, si el període de negociació amb les entitats no s’ha obert encara, no es 

pot fer servir una informació falsa de manera partidista i menys quan hi ha molts 

ciutadans implicats.  

 

L’Ajuntament lamenta aquest afer i es posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes 

pels aclariments que siguin necessaris. 
 

Llorenç del Penedès,  26 de febrer de 2016  


