
 

Pacte de governabilitat de l’Ajuntament de La Bisbal 
per la legislatura 2015/2019: 
- Per aconseguir un Ajuntament transparent, participatiu i obert. 
- Per acomplir els programes electorals de CiU i SB-CP, prioritzant:  

- les polítiques socials i banc d’aliments 
- les polítiques d’ocupació 

 
Alcaldia i regidories: 

Agnès Ferré Cañellas (CiU): Alcaldessa 
     Regidora d’urbanisme 

     Regidora d’ocupació 
 

Maguy Antolín Manso (SB-CP):  1ra tinent alcalde 
Regidora d’educació 

      Regidora de benestar social 
 

Judith Vidal Vilella (CiU): 2na tinent alcalde 

Regidora de Cultura i lleure 
     Regidora de Gent gran 

 
Leo Uceda Martín (CiU): Regidora de Joventut 

     Regidora d’esports 
     Regidora de medi ambient i territori 

 
Feliu Gil Esteve (CiU):  Regidor de festes 

     Regidor de sanitat 
 

Pere Saumoy Bundó (CiU): Regidor d’economia i finances 
     Regidor de barris 

 
 

Règim de sessions dels Plens: 

Els Plens ordinaris: 
- seran trimestrals: març, juny, setembre i desembre. 

- El tercer divendres de mes a les 7 de la tarda.  
- Es gravaran i penjaran al web municipal. 

 
Els Plens extraordinaris: 

- Sempre que es pugui seran convocats a les 7 de la tarda. 
- Es gravaran i penjaran al web municipal. 

 
 

Junta de Govern Local: 
- Hi assistiran l’alcaldessa i els cinc regidors 

- Seran quinzenals 
- Els dijous a les 10 del matí 



- Es delegaran a la Junta de Govern Local les competències 

d’alcaldia que siguin delegables a aquest òrgan 
 

Tinents alcalde: 

1ra tinent alcalde: Maguy Antolín Manso (SB-CP) 
2na tinent alcalde: Judith Vidal Vilella (CiU) 

 
Representants als diferents organismes: 

Consell Escolar del col·legi públic: Maguy Antolín Manso (SB-CP) 
Consell Escolar de l’IES Coster de la Torre: Maguy Antolín Manso (SB-

CP) 
Mancomunitat l’Albornar: Agnès Ferré Cañellas (CiU) 

       Pere Saumoy Bundó (CiU) 
       Maguy Antolín Manso (SB-CP) 

 
Dedicacions parcials: 

Agnès Ferré, alcaldessa: sou net de 1.718,48€ mensuals 
Maguy Antolín, 1ra tinent alcalde: sou net de 1.916,34€ mensuals 

Judith Vidal, 2na tinent alcalde: sou net de 1.057,53€ mensuals 

Leo Uceda, regidora: sou net de 1.057,53€ mensuals 
Feliu Gil, regidor: sou net de 1.057,53€ mensuals 

La variació entre els imports néts i bruts correspon a la situació 
personal i familiar de cada regidor/a. 

 
Assistències: 

Plens: 80€/sessió  
Comissió Especial de comptes: 80€/sessió 

 
Plaça eventual a les regidories d’educació i benestar social: 

El Sr. Dani Caballero dependrà directament d’aquestes dues 
regidories i treballarà en aquestes dues àrees. 

Correspon a un sou nét mensual de 1.157,15€. 
 

No es cobrarà pels següents conceptes (aprovats per l’anterior 

equip de govern d’ERC): 
- Assistència a reunions, 140€  

- Quilometratge dins el municipi de La Bisbal  
- El quilometratge a 0,35€/km 

 
 

Compromís de transparència: 
El mes de gener de cada any es faran públics els cobraments totals, 

tant de l’Ajuntament com d’altres organismes, que puguin percebre 
l’alcaldessa i els regidors/es de l’Ajuntament de La Bisbal del 

Penedès. 
 

Es donarà compte d’aquest pacte en el següent Ple. 
    


