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Telèfons d’interès

Ple municipal extraordinari

Emergències
		
Incidències municipals

112
678 59 59 59

Ajuntament

977 68 84 38

Fax Ajuntament

977 10 96 72

Llar d’Infants Municipal
L’Oreneta
977 68 84 76

23 DE NOVEMBRE DEL 2017

A favor

Aprovació conveni de col·laboració per
l’encàrrec de gestió de la licitació agregada del
servei d’implantació i posada en funcionament
d’una plataforma destinada a la gestió per
mitjans electrònics de l’activitat i procediment
administratiu de diversos ajuntaments del Baix
Penedès (exp. 1237/2017)

PDeCAT,
PSC

Adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel
Clima i l’Energia (exp.1239/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Centre Municipal de
Cultura

977 16 99 17
977 16 99 26

Consultori mèdic

977 68 87 24

Farmàcia

977 68 85 50

Urgències – CAP del
Vendrell

977 66 77 03
977 66 51 51

Hospital del Vendrell

977 66 11 41

Urgències Hospital
del Vendrell

977 25 79 14

Creu Roja del Vendrell

977 66 11 41
977 66 41 13

ADF Clot de Bou

977 68 92 55

Parròquia de Santa
Maria

977 68 84 52

Col·legi públic
Ull de Vent

977 68 83 52

Autobús urbà Hife

902 11 98 14

Ple municipal ordinari

IES Coster de la Torre

977 16 91 83

18 DE DESEMBRE DEL 2017

A favor

Servei aigua
(Manteniment 24h)

900 81 40 82

Servei aigua (Oficines)

900 81 40 81

Aprovació massa salarial del 2017
(exp.1349/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació de l’ordenança reguladora de
les bases generals per a l’atorgament d’una
subvenció sobre la quota líquida de l’impost
sobre béns immobles corresponent al domicili
habitual per a aquelles persones amb pocs
recursos (exp.1351/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació de l’ordenança reguladora
de les bases generals per a l’atorgament
d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i
neteja de façanes i el tancament de solars
(exp.1352/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Modificació d’ordenances fiscals
(exp.1363/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació Pla estratègic de subvencions (exp.
1350/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Aprovació conveni amb el Consell Comarcal
del Baix Penedès per a Jove Baix Penedès:
projecte de dinamització de polítiques de
joventut al Baix Penedès (exp.1365/2017)

PDeCAT,
PSC, ERC

Serveis

Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal
de Cultura
Biblioteca i servei d’ordinadors
Horari: de dilluns a divendres de
16.30 a 20 h

Xarxes socials
@AjuntamentBisbalPenedes
@BisbalPenedes
EDITA
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En contra

Abstenció
ERC

Ple municipal extraordinari
1 DE DESEMBRE DEL 2017
Aprovació del pressupost general 2018,
plantilla de personal funcionari i laboral i bases
d’execució del pressupost

A favor

En contra

PDeCAT,
PSC

Abstenció
ERC

En contra

Abstenció
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“

En el pressupost
del 2018 integrem
mesures per a seguir
reduint l’atur, com
subvencions per a la
creació de llocs de
treball i formació per
a persones a l’atur

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

“

En el presupuesto
del 2018 integramos
medidas para seguir
reduciendo el paro,
como subvenciones
para la creación de
puestos de trabajo
y formación para
personas en paro

3

Pressupost del 2018: el pressupost de la
ciutadania
Comencem l’any 2018 amb dues bones notícies: la taxa d’atur ha baixat fins un 19,82 %
(dades de desembre del 2017) i comença una segona fase del procés de selecció de 200
llocs de treball per a la nova empresa logística del polígon Les Planes Baixes.
Al desembre del 2016 l’índex d’atur era del 23,72 %, i això implica que hi ha 47 persones
aturades menys que l’any passat. Ara són 281 les persones aturades a la Bisbal, amb les
quals s’ha de treballar conjuntament perquè entrin al mercat laboral.
Des del SOM Bisbal ja han començat els processos de selecció per a incorporar
aquests 200 nous llocs de treball com a mosso/a de magatzem, un procés que també
forma part de la taula comarcal d’ocupació que liderem des de la Bisbal, i que en la
primera fase va suposar la creació de 59 llocs de treball, dels quals 26 són de la Bisbal.
La formació i els processos de selecció del 2017, a través del SOM Bisbal, han ajudat a
aquesta reducció de l’atur. En el pressupost aprovat del 2018 integrem mesures per a seguir reduint-lo: subvencions per a creació de llocs de treball, subvencions per a nous autònoms, foment del comerç local amb el Xec Nadó, formació per a persones a l’atur i potenciació dels polígons industrials del municipi amb millores d’infraestructures elèctriques.
És un pressupost que integra novetats com el pressupost participatiu, en les diverses sessions de l’any passat, perquè cada nucli decidís inversions en funció del
pressupost assignat: una primera experiència molt positiva que repetirem enguany.
Acabo amb l’exposició de dades del 2017, extretes del padró bisbalenc: aquest 2017
hem tingut 12 naixements, 20 defuncions i 18 casaments civils.
Que tingueu un bon any 2018!

Presupuesto de 2018: el presupuesto de la
ciudadanía
Empezamos el año 2018 con dos buenas noticias: la tasa de desempleo ha bajado hasta un
19,82 % (datos de diciembre de 2017) y comienza una segunda fase del proceso de selección
de 200 puestos de trabajo para la nueva empresa logística del polígono Les Planes Baixes.
En diciembre de 2016 el índice de paro era del 23,72 %, y esto implica que hay 47 personas
paradas menos que el año pasado. Ahora son 281 las personas paradas en La Bisbal, con
quienes se debe trabajar conjuntamente para que entren en el mercado laboral.
Desde SOM Bisbal ya han comenzado los procesos de selección para incorporar estos 200 nuevos puestos de trabajo como mozo/a de almacén, un proceso que también
forma parte de la mesa comarcal de empleo que lideramos desde La Bisbal y que en
la primera fase supuso la creación de 59 puestos de trabajo, de los que 26 son de La Bisbal.
La formación y los procesos de selección del 2017, a través del SOM Bisbal, han ayudado
a esta reducción del paro. En el presupuesto aprobado del 2018 integramos medidas para
seguir reduciéndolo: subvenciones para la creación de puestos de trabajo, subvenciones
para nuevos autónomos, fomento del comercio local con el Cheque Bebé, formación para
personas en paro y potenciación de los polígonos industriales del municipio con mejoras de
infraestructuras eléctricas.
Es un presupuesto que integra novedades como el presupuesto participativo, en las
diversas sesiones del año pasado, para que cada núcleo decidiese inversiones en función del presupuesto asignado: una primera experiencia muy positiva que repetiremos
este año.
Termino con la exposición de datos del 2017, extraídas del padrón bisbalense: este 2017
hemos tenido 12 nacimientos, 20 defunciones y 18 bodas civiles.
¡Que tengáis un buen año 2018!
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La participació en les eleccions del 21D supera
el 77 % a la Bisbal
Ciutadans va ser la formació més votada amb gairebé un 30 % dels vots, seguida
de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana
Amb una participació del 77,63 %
(2.114 votants), els veïns i les veïnes
de la Bisbal van escollir, el passat 21
de desembre, els seus representants al
Parlament de Catalunya. Després d’una
jornada electoral sense incidents, Ciutadans va aconseguir convertir-se en
la primera força al municipi amb 593
vots, que representen un 28,39 % del
total. Junts per Catalunya va assolir la
segona posició amb 484 votants (el
23,17 %) i Esquerra Republicana de Catalunya, el tercer lloc amb 411 vots (el
19,67 %).
El Partit dels Socialistes de Catalunya
va quedar com a quarta força amb 260
vots (el 12,45 %), seguit de la CUP amb
129 (el 6,18 %). Les últimes posicions
van ser per a Catalunya en Comú – En
Comú Podem (el 5,03 %), el Partit Popular (3,11 %), el PACMA (1,20 %) i Recortes Cero – Grupo Verde (el 0,29 %).
També es van comptabilitzar 11 vots
en blanc i 25 de nuls.

José Fernández
renuncia a l’acta
de regidor
En el ple extraordinari del passat
23 de novembre es va donar a
conèixer la renúncia a l’acta de regidor de José Fernández Rodrigo,
així com de la persona que l’havia
de substituir, Héctor Yokota, primer
suplent de la llista d’ERC. Davant
aquesta situació, serà la segona suplent, Margarita Barberà Cuesta, la
que prendrà possessió del càrrec,
i quedaran només dos suplents a
la candidatura d’ERC per a cobrir
qualsevol altra renúncia.

593 vots | 28,39 %

484 vots | 23,17 %

411 vots | 19,67 %

260 vots | 12,45 %

129 vots | 6,18 %

105 vots | 5,03 %

65 vots | 3,11 %

Nous ajuts per a promoure
la rehabilitació de façanes
S’hi destina una partida de 10.000 euros que inclourà
la subvenció del tancament de solars urbans
L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat
les bases d’uns ajuts econòmics per
a promoure i facilitar la rehabilitació
i neteja de façanes, així com el tancament de solars urbans. Des de la
regidoria d’Hisenda s’ha previst amb
aquesta finalitat una partida de 10.000
euros en el pressupost del 2018.
Es poden acollir a aquestes subvencions els subjectes passius de l’impost
sobre construccions, instal·lacions
i obres i de la taxa de tramitació de

llicències urbanístiques, sempre que
estiguin al dia de les seves obligacions tributàries. Els ajuts no podran
superar el 40 % del cost total de l’obra,
amb un màxim de 600 euros.
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S’inicia el desplegament de la fibra òptica
a la Bisbal
Aquest servei oferirà connexió a internet d’alta velocitat per a ús domèstic i
empresarial
L’Ajuntament ha aprovat el Pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica
a la Bisbal. El servei l’oferirà l’operadora
ApFutura, que pretén donar connexió
a internet d’alta velocitat a empreses i
particulars, a més d’altres serveis com
televisió i telefonia fixa i mòbil. La intenció és oferir fins a 1.000 Mbps simètrics i altres solucions de connectivitat
destinades tant a ús domèstic com a
empreses, que veuran com millora així
la seva competitivitat.

Servei al nucli i als barris
En les darreres setmanes s’han iniciat
els treballs per a fer arribar la xarxa al
nucli urbà i posteriorment es dotarà de
connectivitat la resta d’urbanitzacions.
La nova operadora local treballa sota
el nom comercial de Fibra Òptica Pene-

“

A partir del mes de març l’operadora habilitarà un
local per tal d’oferir informació i que els bisbalencs i
bisbalenques puguin contractar el servei
dès. A partir del mes de març habilitarà
un local comercial al municipi per tal

que la ciutadania pugui informar-se i
contractar el servei.

Més de 182.000 € per a donar suport a famílies
i entitats
L’Ajuntament aprova el Pla estratègic de subvencions per al 2018, que inclou ajuts
per a garantir l’accés a l’educació i per a fomentar l’ocupació
En el ple del passat mes de desembre
l’Ajuntament va aprovar el Pla estratègic de subvencions per al 2018. Es
tracta d’un document que estableix
quins ajuts es preveu donar durant
l’exercici, garantir les fonts de finançament i assegurar que es compleixin els
objectius d’estabilitat pressupostària.
Durant l’any 2018 es preveu obrir 17
convocatòries i destinar-hi un total de
182.220 €.
Per àmbits d’actuació, 88.720 € cobriran els ajuts d’ensenyament per a
subvencionar els llibres escolars, el
transport, el servei de menjador, les

sortides o les quotes de l’AMPA, entre
d’altres. L’Ajuntament també destinarà
25.000 € al foment de l’ocupació. Les
entitats culturals i esportives també
podran sol·licitar subvencions al consistori, i es destinaran 16.500 € als ajuts
de Serveis Socials per a donar suport a
les famílies amb menys recursos.

Durant l’any 2018 es preveu obrir 17 convocatòries
d’ajuts i subvencions
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Els comptes municipals del 2018 es centren
en la millora dels serveis i equipaments
El suport a les famílies i el foment de l’ocupació són també dos eixos prioritaris
per a l’equip de govern
L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat
el pressupost per a l’any 2018, que
augmenta un 9 % respecte a l’exercici anterior i arriba als 4.854.927,02 €.
La causa de l’increment dels ingressos són, principalment, la previsió de
la venda d’uns terrenys de titularitat
pública i les subvencions que atorga
la Diputació de Tarragona a través del
Pla d’Actuació Municipal, les quals es
destinaran a finançar algunes de les
inversions previstes.
Atenció a les persones
Pel que fa a les despeses, la millora
dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania i el suport als veïns i veïnes amb
menys recursos seran els eixos principals d’aquest exercici. Així doncs, es
mantindran els ajuts a les famílies que
no puguin fer front al cost de l’escolarització dels infants o al pagament de
l’IBI o dels subministraments bàsics.
També hi haurà subvencions per a la
creació de llocs de treball i per a fer
front al cost dels llibres de text i del
transport escolar.
En relació a nous serveis, aquest
2018 està previst posar en marxa la recollida de trastos vells a domicili i de
la fracció orgànica al barri d’El Priorat.
Una petita part del pressupost es
destinarà a l’inici d’un procés participatiu, previ a la redacció del Pla d’Ordenació Municipal (POUM), per tal que
els bisbalencs i bisbalenques decideixin com volen que sigui el creixement
del municipi.
Estabilitat pressupostària
Els comptes municipals compleixen
l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
amb una capacitat de finançament de
prop de mig milió d’euros i un nivell
d’endeutament del 40,47 %, molt per
sota del 110 % dels ingressos que permet la llei i del 113 % amb què va tancar
la legislatura l’equip de govern anterior.

“

Es posarà en marxa un procés participatiu per tal
que els bisbalencs i les bisbalenques decideixin com
volen que sigui el creixement del municipi

El poliesportiu municipal i els vestidors del camp
de futbol, entre les principals inversions
L’Ajuntament ha incrementat en un 36 % la partida destinada a inversions, a
les quals destinarà un total d’1.042.103,90 €. La remodelació del poliesportiu
municipal i la construcció del nou local social a la Miralba seran els principals
projectes d’aquest 2018, als quals se n’afegiran d’altres com l’arranjament
del camí de Santa Cristina, la rehabilitació dels vestidors del camp de futbol
i l’adequació de les antigues cases dels mestres, que es convertiran en habitatges socials. També es preveu instal·lar una coberta al pati de la llar d’infants, així com l’adequació de passos de vianants a la Miralba i Can Gordei, la
creació d’una nova franja forestal i l’entrada en funcionament del servei de
videoactes a la sala de plens.
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La ciutadania participa en l’elaboració del
pressupost municipal
Els veïns i veïnes han decidit a quins projectes volen destinar els 60.000 euros
previstos per a inversions al nucli i als barris
L’elaboració del pressupost municipal
per a l’any 2018 ha comptat amb la
participació dels veïns i veïnes de la
Bisbal. Des d’alcaldia s’ha reservat una
partida de 60.000 euros per a inver-

sions al nucli i als barris i s’ha demanat
a la ciutadania que decidís a quins projectes volia destinar aquests recursos.
Un 4 % de la població ha participat
en aquest procés que pretenia millorar

el seu entorn més immediat. S’han presentat més d’una setantena de propostes, algunes de les quals s’han desestimat perquè no eren viables o no eren
de competència municipal.

NUCLI URBÀ

EL PRIORAT

L’ESPLAI

19.000 euros

13.000 euros

Arranjament d’un espai situat darrere
de les anomenades «cases barates»:

Petit magatzem al local social i
instal·lació d’aparells saludables:

Instal·lació d’un sistema de
climatització al local social, un tendal
a l’exterior, un cartell informatiu i un
prestatge d’alumini:

5.500 euros

EL PAPAGAI
Millora del parc infantil i arranjament
de l’asfaltat de carrers deteriorats per
les arrels dels arbres:

Pendent de decidir perquè les
propostes estaven destinades a la
millora del local social, que no és
de titularitat municipal. Pressupost
destinat:

SANTA CRISTINA

10.500 euros

3.000 euros

2.000 euros

LA MIRALBA

LA MASIETA

L’ORTIGÓS

3.000 euros

2.000 euros

2.000 euros

CAN GORDEI

Col·locació d’una tanca de seguretat
en el límit d’alguns carrers del barri:

Instal·lació de punts de llum solar i un
mirall per a garantir la seguretat:

Instal·lació d’un nou rètol i dos punts
de llum solar:

Reparació del conjunt de la font i
safareig del Pou del Comú:
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La Bisbal redueix la taxa d’atur un 3,9 %
en el darrer any
El Servei d’Ocupació Municipal ha liderat una xarxa comarcal que ha permès
donar feina a 59 bisbalencs i bisbalenques
L’aposta de l’equip de govern per fomentar l’ocupació i afavorir la inserció
laboral de les persones aturades es
veu reflectida en la reducció de l’atur,
que en el darrer any ha baixat gairebé quatre punts; així, el passat mes de

desembre es mantenia en el 19,82 %
de la població activa i un total de 281
persones desocupades.
En els darrers mesos, la regidoria
d’Ocupació ha subvencionat la creació de llocs de treball i ha formalitzat

15 contractes de feina. A més, la Bisbal
ha liderat la primera xarxa d’ocupació
comarcal, que ha aconseguit proporcionar feina a 59 persones del poble.
Pel que fa a la borsa de treball se n’ha
doblat el nombre d’usuaris, que actualment són 1.061, els quals, durant
el darrer any, han pogut consultar 56
noves ofertes de feina.
Activitats formatives
A través del Servei d’Ocupació Municipal (SOM), s’han dut a terme activitats
formatives destinades a millorar les
habilitats en la recerca de feina, cursos de coaching per a treballadors i
autònoms, cursos de català i cursos de
picking i radiofreqüència, amb un gran
èxit d’inserció laboral.

Nova contractació a través del programa de
Garantia Juvenil
La incorporació permetrà obrir un espai per als joves on se’ls oferiran activitats
diverses i un servei d’orientació personal i acadèmica
Des de les regidories de Joventut i
Ocupació s’ha contractat una jove en
pràctiques a través del programa de
Garantia Juvenil, que pretén que els
joves entre 16 i 29 anys puguin adquirir experiència laboral relacionada
amb el seu sector professional. La Generalitat, a través del SOC, ha atorgat
al consistori el finançament necessari
per a poder incorporar aquesta persona durant un període de 6 mesos.
Nou espai per als joves
bisbalencs
La nova treballadora compta amb el
grau en Treball Social i s’encarregarà

de crear un nou espai que sigui un referent per als joves de 12 a 35 anys. La
intenció és oferir al col·lectiu un punt
de trobada en el qual puguin participar en tallers i activitats d’oci i, alhora, disposin d’un servei d’informació i
orientació personal i acadèmica.

El programa de Garantia Juvenil pretén que els joves
puguin adquirir experiència relacionada amb el seu
sector professional
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Nova oferta formativa del Servei
d’Ocupació Municipal
Els cursos pretenen millorar les competències de les persones que busquen
feina o volen ampliar els seus coneixements
Des de la rRegidoria d’Ocupació s’ofereix
una nova programació d’activitats formatives destinades a persones desocupades, autònomes o que simplement
vulguin millorar les seves competències
professionals. A partir del mes de març
les bisbalenques i els bisbalencs podran
participar en un curs bàsic d’ortografia
catalana de 40 hores, un de nivell II de
coaching de 30 hores per a augmentar
el lideratge personal i d’equips i un taller de desenvolupament personal de 2
hores destinat a persones desocupades
que vulguin millorar les seves habilitats
socials. Aquest curs es tornarà a oferir
després de l’estiu per a autònoms i treballadors per compte aliè.
D’octubre a desembre, s’han previst
també un curs d’informàtica inicial, un

“

Durant el primer trimestre de l’any s’oferirà un curs
bàsic d’ortografia catalana, un de coaching i un taller
de desenvolupament personal
de gestió del temps per a treballadors
i autònoms que vulguin augmentar la

Fomentant la creació
d’ocupació

La regidoria d’Ocupació
obrirà properament una
nova convocatòria de
subvencions per a fomentar la creació de llocs de
treball. L’Ajuntament subvencionarà les empreses
que realitzin la seva activitat al nostre terme municipal i que contractin persones
empadronades a la Bisbal que estiguin en situació d’atur.
L’import de l’ajut serà de 1.825 € per treballador i any.
També es podran sumar a la convocatòria les persones
que durant el 2017 s’hagin establert com a treballadors
autònoms. Es subvencionarà un màxim de 2.800 € per
persona, que han de servir per al pagament de les quotes de la Seguretat Social del primer any i per a cobrir les
despeses derivades de l’alta de l’activitat o de l’arrendament del local.

seva productivitat i un darrer d’estimulació cognitiva per a menors de 65 anys.

Noves subvencions per a
fer front al pagament de
l’IBI
El consistori vol minimitzar la càrrega
que la quota d’aquest impost suposa per
a les famílies amb pocs recursos
La Regidoria d’Hisenda destinarà, aquest 2018, una partida de 4.000 € per a compensar el pagament de l’impost sobre béns immobles a aquelles famílies amb pocs
recursos o amb risc d’exclusió social. Per a sol·licitar la
subvenció cal estar empadronat a la Bisbal des de l’1 de
gener de l’any de la convocatòria i ser titular de l’habitatge. Els llogaters també podran demanar l’ajut sempre
que se’ls repercuteixi la quota de l’impost en el rebut. Els
sol·licitants no poden ser
titulars de cap altre immoble urbà i han de tenir uns
ingressos bruts inferiors al
que estableix l’Indicador de
Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

10
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El local social de Can Gordei passa a ser
de titularitat municipal
Aquesta cessió permetrà millorar les instal·lacions i adaptar-les a la normativa
L’Associació de Propietaris de Can Gordei ha demanat a l’Ajuntament que
accepti la cessió del local social i que
aquest passi a ser propietat municipal.
Es tracta d’un edifici construït l’any
1975 i que consta de servei de bar amb
espai de cuina, una sala polivalent que
s’utilitza com a menjador, una zona
recreativa, banys, despatx, botiga de
queviures, traster i terrassa amb porxo.
Adequació a la normativa
Des de les regidories de Barris i Urbanisme s’ha acceptat aquesta cessió,
que s’aprofitarà per a adequar el local
a les normatives vigents de seguretat i
accessibilitat. La intenció és seguir oferint-hi els serveis actuals i ampliar-los
amb noves activitats com, per exemple, sessions de gimnàstica. Pel que
fa al bar i la botiga de queviures, de
moment, es subrogaran els contractes
actuals, i un cop aquests finalitzin es
licitarà la seva gestió.

“

El local continuarà oferint els serveis actuals i els
ampliarà amb noves activitats com, per exemple,
sessions de gimnàstica

El centre cívic de la Miralba,
més a prop
La Diputació de Tarragona ha aprovat la subvenció que la regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament va sol·licitar per construir el nou local social del barri de la Miralba. En el marc del
Pla d’Acció Municipal (PAM), l’ens provincial atorgarà la quantitat de 215.438,54 €, que serviran per a cobrir una part important del cost del projecte, el qual té un pressupost total de
239.376,15 €. La resta serà assumida pels comptes municipals.
Actualment es treballa en el plec de clàusules que han de
permetre licitar les obres de construcció del local.

Nova junta de
l’Asociación de Vecinos
y Amigos del Priorato
L’Asociación de Vecinos
y Amigos del Priorato
ha renovat els membres
de la seva junta: el president és ara Amado Tejedor; Manuel Cruz n’és
el nou secretari, i Julián
Coloma, el nou tresorer.
S’hi incorporen com a
vocals de l’entitat Maria
Montalbán, Mercedes Arrufat, Jesús Castillo, Eladio
Bermúdez, Maria Esteban, Roberto Moya, Mª del
Carmen Sánchez i Eugenia Murillo.
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Adaptación a la normativa de la red de
alumbrado público
Los trabajos de sustitución de los cuadros eléctricos en El Esplai y Can Gordei
serán financiados por la Diputación de Tarragona

“

Las inspecciones realizadas por la ECA habían
detectado deficiencias en ocho cuadros eléctricos
de El Esplai y Can Gordei

La Concejalía de Urbanismo tiene previsto adecuar a la normativa vigente
las instalaciones de la red de alumbrado público en los núcleos de El Esplai
y Can Gordei. Las inspecciones realizadas por la entidad de inspección y control ECA, acreditada por la Generalitat,
habían determinado la necesidad de
solucionar las deficiencias detectadas
en ocho cuadros eléctricos.
En el mes de noviembre se aprobó
un informe favorable a la realización
de este proyecto, que prevé la sustitución de los cuadros y la adaptación de
la red al reglamento y normativa de la
compañía eléctrica. Los trabajos, que
serán realizados por una compañía bisbalense, supondrán una inversión de
21.654,16 €, que será financiada por la
Diputación de Tarragona.

L’Ajuntament obliga Aqualia a compensar els
afectats per talls en el subministrament
El passat mes d’octubre es va produir una avaria que va deixar sense aigua
habitatges del nucli i de l’Ortigós
La Comissió de Seguiment del servei
d’abastament d’aigua de l’Ajuntament
ha exigit a Aqualia una compensació per
als clients afectats pel tall en el subministrament que es va produir durant tot
un cap de setmana del passat mes d’octubre. La causa va ser una avaria a la xarxa que va afectar veïns i veïnes del nucli i
de l’Ortigós. Aqualia ha anunciat que en
la propera facturació aplicarà de forma
automàtica un descompte de 2,13 euros
als afectats particulars, el que correspon
proporcionalment a una setmana de
quotes fixes. En el cas dels comerços la
compensació serà de 10 euros.

12
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Enllestint la redacció del projecte del nou
poliesportiu municipal
El document segueix les directrius de la idea guanyadora del concurs, que va ser
escollida per votació popular
En les properes setmanes està previst que l’empresa redactora pugui
presentar a les regidories d’Esports i
Urbanisme el projecte executiu de remodelació del poliesportiu municipal.
Aquest pas permetrà iniciar els tràmits
d’aprovació i licitació de la primera
fase de les obres. Fins ara s’ha presentat el projecte bàsic, que s’ha realitzat
a partir de la idea guanyadora del concurs que es va convocar per tal que fos
la ciutadania la que decidís com seria
el nou equipament.
El plec de clàusules escollit preveia la
conservació de l’edifici existent. El nou

“

poliesportiu inclourà un pavelló bàsic
—amb una alçada de 7,10 metres—,
despatxos, sales per a les activitats
esportives municipals i de les entitats,
un espai de bar, lavabos i vestuaris. El
projecte compleix les normatives de
seguretat i accessibilitat i tindrà en
compte aspectes com l’estalvi energètic i l’aplicació d’energies renovables.

La idea guanyadora preveia la conservació de l’edifici
existent així com les seves mides i alçada

Arranjament de camins per gaudir de l’entorn
Els treballs inclouran la senyalització de diversos itineraris que volen ser una
alternativa saludable de passeig per a la ciutadania
El consistori ha iniciat els treballs
d’arranjament de dos camins amb la
intenció de preservar el medi natural
i rural, donar a conèixer els paisatges
que ens envolten i oferir una alternativa saludable de passeig a la població.
Les actuacions s’estan duent a terme al
tram bisbalenc del camí ral que va de
Vilafranca a Montblanc i al camí que
arriba a l’Esplai i Can Gordei passant
per les Clotes.
Aquestes obres, que s’emmarquen
en el pla de camins promogut des de
la Regidoria de Medi Ambient, tenen
un cost de 16.730 euros i es finançaran
amb una subvenció del Consell Comarcal del Baix Penedès.
A més de l’adequació d’aquests camins, els treballs n’inclouran el marcatge i la senyalització, així com la creació
d’uns itineraris que permetran a la ciutadania gaudir del nostre entorn.

Les actuacions es duen a terme al tram bisbalenc del
camí ral i al camí que arriba a l’Esplai i Can Gordei
passant per les Clotes

Torre de guaita núm. 21 · La Bisbal del Penedès · GENER/FEBRER 2018

13

Clases en inglés para los niños y niñas de la
guardería municipal
L’Oreneta ha comenzado a impartir, dos horas a la semana, sesiones en lengua
inglesa a los más pequeños
Desde principios de año, las alumnas
y los alumnos de 2 años de la Guardería Municipal L’Oreneta reciben clases
de inglés dos horas a la semana. Estas
sesiones están incluidas dentro de las
cuotas mensuales habituales y es un
servicio abierto a todos los niños y niñas matriculados en la guardería.
La concejala de Educación apunta
que la inversión en educación es esencial, y por este motivo no ha dudado
en apostar por el aprendizaje de la
lengua inglesa en los primeros años
de escolarización. Junto con el proyecto de la Escuela Municipal de Idiomas,
este es un paso más para extender el
conocimiento de nuevas lenguas en el
municipio.

“

Las clases de inglés están incluidas en las cuotas
mensuales de la guardería municipal

L’Oreneta cuenta con
un nuevo mural

En la entrada de la guardería municipal L’Oreneta se
ha colocado un vinilo con mensajes educativos en
catalán, castellano e inglés, con el objetivo de modernizar los espacios del centro. Los dibujos y textos
fueron ideados conjuntamente entre la concejala
de Educación y el equipo docente. Ahora, los más
pequeños disfrutan de un espacio más colorido y
alegre, y los padres y las madres se muestran satisfechos con la renovación.

Gran acogida de la Escuela
Municipal de Idiomas
Después de los primeros meses en funcionamiento, la nueva Escuela Municipal de Idiomas ha experimentado una
gran acogida por parte de los vecinos de La Bisbal. El director del centro, Joan Nebot, destaca el buen funcionamiento de la escuela, el cómodo espacio donde se imparten las
clases y la asistencia del alumnado. También ha resaltado el
apoyo del consistorio en el proyecto. A finales de mes los
profesores realizarán las primeras evaluaciones y también
se preparará una propuesta de viaje de inmersión lingüística para final de curso.

AGcultural

11

Gener · Febrer · Març

La Bisbal del Penedès

26

Gener
DIVENDRES

Centre Municipal de Cultura
Documental i xerrada a càrrec de
Joan Solé i l’alpinista Joan Rovira
Horari: 20 h
Organitza: Senderistes Bisbalencs
Nit Jove
Festa Major d’Hivern de La
Societat
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa

27

Gener
DISSABTE

Exposició de punt de creu de
Cristina Cañis
Sala Gran CMC
Es podrà visitar dissabte de 18 a
20 h i diumenge de 12 a 14 i de 18
a 20 h
Horari: 18 h
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa
Concert i ball amb l’Orquestra
Maravella
Festa Major d’Hivern de La
Societat
Horari: 23 h
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa

28

Gener
DIUMENGE

Trobada de gegants i cercavila
Festa Major d’Hivern de La
Societat
Horari: 12 h
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa
Espectacle infantil
Festa Major d’Hivern de La
Societat
Horari: 18 h
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa

31

Gener
DIMECRES

Febrer
DIUMENGE

Rua del Carnaval
Horari: 12 h
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa
Festa infantil de disfresses i
xocolatada per a tothom
Horari: 17.30 h
Organitza: Club Segle XX

12

Febrer
DILLUNS

Festa de disfresses i berenar
infantil
Gimnàs de l’escola Ull de Vent
Organitza: Regidoria de Festes

14

Febrer
DIMECRES

Sardinada
Horari: 21 h
Organitza: Club Segle XX

Inici del curs de lectura fàcil en
català, a càrrec de Montse Aspar
Organitza: Regidoria de Cultura

24

10

Presentació del llibre Cultura al
Penedès, a càrrec de l’Institut
d’Estudis Penedesencs
Centre Municipal de Cultura
Horari: 18 h

Febrer
DISSABTE

Sopar i ball de Carnaval
Horari: 21.30 h
Organitza: Club Segle XX
Sopar i ball de disfresses
Horari: 22 h
Organitza: Societat Cultural i
Recreativa

Nuevo convenio con Jove
Baix Penedès
La concejalía de Juventud ha
aprobado un convenio con el
Consell Comarcal para desarrollar el programa Jove Baix Penedès, que pretende dinamizar
las políticas de juventud en la
comarca. Las actividades previstas son diversas: cápsulas de
empleo, formación en el tiempo libre, días mundiales de
promoción de la salud, asesoramiento, talleres y charlas,
entre otros. En 2016 el Ayuntamiento de La Bisbal se volvió a dar de alta en este programa comarcal, ya que el anterior gobierno salió. Para su desarrollo, la aportación económica municipal será de 3.003 euros para el año 2018.

25

Febrer
DISSABTE

Febrer
DIUMENGE

Cros escolar
Organitza: Escola Ull de Vent,
Institut Coster de la Torre i Consell
Esportiu del Baix Penedés

Nou control per al bon
ús del Punt Verd
Per tal de garantir una bona utilització
de les instal·lacions del Punt Verd, durant
el 2017 s’ha posat en marxa un nou control de l’ús de les targetes. En total, s’han
notificat 55 infraccions. El Punt Verd és
un servei de recollida de residus domèstics que s’ofereix als particulars donats
d’alta al padró municipal. En cap cas s’hi
poden dipositar residus d’origen industrial. Des de la
regidoria de Medi Ambient es valora positivament
l’ús del servei, però recorden la importància que els
usuaris facin una correcta separació dels residus.
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La Bisbal recapta 820 euros per a La Marató
Les entitats del municipi van col·laborar en una jornada solidària que pretenia
recollir diners per a la investigació de les malalties infeccioses
El passat diumenge 17 desembre, l’escola Ull de Vent va acollir la majoria dels
actes solidaris programats amb motiu
de La Marató de TV3. Els Esventats,
campions d’Espanya de ping-pong,
van oferir una exhibició al gimnàs de
l’escola. També la Colla Castellera, els
Geganters, els Grallers, els Diables i la
Colla de Ball de Gitanes es van sumar
a la iniciativa. Així mateix, l’Associació
Esportiva La Bisbal Vertical, l’Associació
de Dones La Roca Foradada i la Teresa
Ma amb «Art d’agulla» van donar-hi el
seu suport. El Frankfurt Cal Bassó es va
encarregar del menjar, i la música en
directe la va posar en Jordi Boreda.
En total, es van recaptar 820,02 euros
al municipi. Els bisbalencs i les bisbalenques no van deixar passar l’oportunitat d’afegir el seu granet de sorra a
aquesta iniciativa solidària que recaptava diners per a la investigació de les
malalties infeccioses.

Cerca de un centenar de personas han
recibido ayuda del Banco de Alimentos
Desde la Concejalía de Servicios Sociales se agradece el trabajo de los voluntarios,
que va más allá del reparto de alimentos
Durante el año 2017 el Banco de Alimentos ha atendido a una media semanal de 48 familias, una ayuda que
ha beneficiado a 95 personas inscritas en el Departamento de Servicios
Sociales. La concejala se ha mostrado
muy satisfecha con el funcionamiento
del Banco de Alimentos, que cuenta
con la colaboración profesional de las
trabajadoras sociales y la ayuda de los
voluntarios.
El servicio que se ofrece va más allá
del reparto de alimentos, puesto que
también se realiza una función de aco-

gida que se considera básica para ayudar a las personas que aún sufren los

efectos de la crisis económica y que
necesitan recuperar su autoestima.

16
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Una vintena d’infants han gaudit diàriament
del Casal de Nadal
Durant les vacances escolars, els nens i les nenes de la Bisbal han pogut participar
en tallers de cuina, màgia, ball i treballs manuals
Un any més, el Casal de Nadal organitzat des de la regidoria de Lleure va ser
tot un èxit, amb una mitjana diària de

“

20 infants de 3 a 12 anys que s’hi van
inscriure per gaudir d’activitats diverses durant les seves vacances escolars.
El casal va obrir del 27 de desembre
al 4 de gener i oferia la possibilitat
d’anar-hi per dies.
Els participants van poder fer-hi
tallers de ball, màgia, cuina i treballs
manuals, a més dels que s’oferien de
forma gratuïta a la biblioteca de la
mà de l’Anna Vives. També va haver-hi
sessions de contacontes, un taller de
llufes per al dia dels Innocents, un de
fanalets i un per a fer la carta als Reis,
tots ells de la mà de la Gemma Mateo.

El casal va obrir del 27 de desembre al 4 de gener i
oferia la possibilitat d’anar-hi per dies

Un casal solidari
Amb l’objectiu de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes de l’Escola Ull de Vent, des de la
Regidoria d’Educació s’ha facilitat
la participació en el Casal a tots els
infants de les famílies usuàries del
Banc d’Aliments. La regidora destacava que «és fonamental poder
oferir uns serveis a tots els alumnes
per igual, sense discriminacions ni
distincions», atès que «l’educació
per a tots comença per les voluntats polítiques, adaptant els serveis
a les necessitats concretes de la
ciutadania».

Trobada entre usuaris i voluntaris del servei
Bon Dia
El programa es consolida tant pel que fa al nombre de beneficiaris com de persones
que s’ofereixen a acompanyar telefònicament la gent gran
La residència d’avis El Colomer va ser
el lloc escollit per a la celebració de la
tradicional reunió nadalenca entre els
usuaris i els voluntaris del servei Bon
Dia. La trobada va ser una oportunitat
per a conèixer les noves persones voluntàries, així com per a compartir experiències i anècdotes i, fins i tot, per a
intercanviar receptes i consells culinaris amb els més grans. La Regidoria de
Gent Gran va aprofitar la trobada per a
regalar als avis i àvies un calendari del
2018 amb fotografies de totes les persones voluntàries del programa. Per la
seva part, en Rafael Escobar, resident
qui va acompanyar els avis i les àvies

a la trobada, va fer un breu parlament
explicant com és el dia a dia de la gent
gran. Des que es va posar en marxa, el
servei Bon Dia no para de créixer tant

en nombre d’usuaris com en persones
voluntàries que ofereixen el seu temps
lliure per trucar i acompanyar telefònicament a la gent gran del municipi.
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Centenars d’infants reben Ses Majestats els
Reis d’Orient
Melcior, Gaspar i Baltasar van recórrer els carrers del nucli i van visitar els barris
d’El Priorat, l’Esplai i Can Gordei
El passat dia 5 de gener, Ses Majestats
els Reis d’Orient van arribar a la Bisbal
amb més feina que mai. Per primera
vegada, van visitar el local de l’Associació de Veïns i Amics d’El Priorat abans
d’apropar-se també a l’Esplai i a Can
Gordei, on petits i grans van gaudir
d’una tradicional xocolatada.
Ses Majestats van estrenar una nova
carrossa realitzada pels treballadors de
la brigada municipal. Durant la Cavalcada, els Reis d’Orient van estar acompanyats de fades de llum i de la banda
de cornetes i tambors de La Societat.
Posteriorment, es van apropar a l’església, per adorar el nen Jesús i escoltar el cant de la coral, i a l’ajuntament,
on els esperaven el Jordi, la Leire, el
Martí, la Nayara i l’Ainhoa, guanyadors
del concurs de dibuix, premi que els
permetia acompanyar Ses Majestats
al balcó de l’ajuntament. La visita dels
Reis va finalitzar amb el repartiment
de regals a La Societat i al Club Segle
XX i per les cases dels infants que ho
havien sol·licitat.

“

Els cinc guanyadors del concurs de dibuix van
acompanyar els Reis d’Orient al balcó de l’ajuntament
Des de la Regidoria de Cultura es
vol agrair la col·laboració de la Ruth,
la Maria Montserrat i l’Anna Maria, que
van fer de modistes i maquilladores
del patge reial i del seu ajudant, així
com l’Esther Cassà, la Roser, la Rosa
Maria, la Teresa Maria i l’Esther Vives,
que van ser les perruqueres i ajudants
dels Reis. També es vol destacar el treball del centenar de voluntaris que van

participar en la Cavalcada i van fer que
la nit del 5 de gener fos màgica.
La Bisbal s’engalana per Nadal
Durant les Festes, els carrers del nucli
urbà i dels barris es van engalanar amb
els tradicionals llums de Nadal que
van tenir un cost de 4.425,51 euros, als
quals cal afegir la despesa del treball
de la brigada municipal.

Un año más se pone en marcha la campaña
«Ningún niño sin juguete»
La solidaridad bisbalense
ha permitido hacer
llegar regalos a 30 niñas
y niños de familias
con pocos recursos

La Concejalía de Servicios Sociales,
con la colaboración de Cruz Roja, ha
vuelto a poner en marcha la campaña
«Ningún niño sin juguete». La gran so-

lidaridad de la ciudadanía, que aportó
una gran cantidad de juguetes nuevos
y usados, permitió hacer felices a 30
niños y niñas que recogieron sus regalos en el polideportivo municipal de
manos de los Reyes Magos.
Desde la concejalía se agradece la
colaboración de la entidad Club Segle
XX que hizo posible el reparto de los
juguetes, así como de la Payasa Tona,
que dinamizó la tarde con sus globos
solidarios.

18
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció

PORTAVEUS MUNICIPALS
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La Bisbal inaugura la temporada
dels Tres Tombs
La pregonera de l’acte va ser l’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras,
molt vinculada a aquesta emblemàtica celebració
El dijous 11 de gener, el nostre municipi va acollir el pregó dels Tres Tombs
2018 al Centre Municipal de Cultura,
ja que la Bisbal del Penedès és el poble escollit per a organitzar la XXI Trobada Nacional dels Tres Tombs el diumenge dia 6 de maig. L’alcaldessa de
Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va
ser l’encarregada de fer el parlament
inaugural i de donar així el tret de sortida a la temporada, tot i que, en un
principi, estava previst que el pregoner de l’acte fos el conseller de Cultura
de la Generalitat a l’exili, Lluís Puig.
També la presidenta de la Federació Catalana dels Tres Tombs, Tània
Guasch, va participar en el pregó, així
com el director dels Serveis Territorials
de Cultura de la Generalitat a Tarrago-

na, Jordi Agràs. Així mateix, membres
de l’antiga Associació dels Tres Tombs
de la Bisbal, els quals han mantingut
la celebració viva al nostre poble, es

van sumar a la festa. Un cop finalitzat
l’acte, es va oferir a tots els assistents
un petit tast de tortell de Sant Antoni,
fet pels forns del municipi.

Notícies breus

Es posen a la venda
els nous columbaris
del cementiri
Durant l’any 2017 s’han construït 16
nous columbaris al cementiri municipal. El cost de la infraestructura ha estat de 3.446,08 €. Aquests es posen ara
a disposició de la ciutadania, que els
pot adquirir a un preu fix de 250 €, que
inclou el cost unitari de la instal·lació
més una petita quantitat per a cobrir
les despeses de gestió. Caldrà abonar
també una quota anual de conservació que tindrà un preu de 6 €.

Nou club de lectura
fàcil en català
La Societat renova
una part de la junta
Com fa cada dos anys de manera habitual, la Societat Cultural i Recreativa
Bisbalenca ha renovat la meitat de la
seva junta. El nou president és Joan
Bundó, i la nova tresorera, Anna Maria
Bundó; com a secretari es manté Joan
Pros. La renovació ha inclòs també
quatre dels nou vocals actuals.

L’últim dimecres del mes, a la biblioteca, s’organitzarà un nou club de lectura fàcil en català. L’objectiu és oferir als
participants la possibilitat de seguir
millorant i perfeccionant la llengua
catalana. La primera sessió del club
s’iniciarà el 31 de gener, i s’hi repartirà
el primer llibre. Al mes següent es comentarà l’obra i tots els participants
podran donar-hi la seva opinió, tot
practicant la llengua catalana.

