Retiment de comptes 2015-2019

Un ajuntament sanejat i al servei
de les persones

Torre de guaita
Revista d’informació municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA

2

Retiment de comptes 2015-2019

Garantint una bona gestió dels
comptes públics
En els darrers quatre anys, el consistori ha aconseguit sanejar l’Ajuntament
i pal·liar els efectes de la mala gestió del govern anterior

L’actual equip de govern finalitza la legislatura amb els principals objectius
acomplerts: un ajuntament sanejat i
econòmicament sostenible i un baix
endeutament que ha permès fer inversions i garantir la qualitat dels serveis i
equipaments de la Bisbal del Penedès.
Han estat quatre anys de feina intensa durant els quals ha calgut fer
front a deutes i errors derivats d’una
mala gestió de l’anterior govern d’Esquerra Republicana de Catalunya. Des
del 2015, l’actual consistori ha assumit
més de 676.270 € en deutes pendents.
D’aquests, 147.000 € es devien al
Consell Comarcal i podien fer perillar
serveis com el transport escolar, els
serveis socials o la recollida d’escombraries. Així mateix, s’han pagat fac-

“

Des del 2015, l’Ajuntament
ha assumit deutes
pendents del govern
anterior per valor de més
de 676.270 €

tures pendents a proveïdors per valor
de més de 270.583 € i s’ha arribat a un
acord amb Aqualia per a compensar
el deute pendent, derivat de millores
en la xarxa d’abastament d’aigua, amb
el pagament del cànon que el govern
anterior no havia reclamat mai a l’empresa. Fins i tot, l’Ajuntament ha hagut
de fer front a una sentència judicial

que establia un pagament de 180.813
€ per no haver permès la continuïtat
de l’arquitecte municipal en el seu
càrrec.
Més enllà de saldar aquests deutes
heretats de l’anterior govern municipal, la feina realitzada al llarg d’aquests
quatre anys ha permès escurçar el termini de pagament als proveïdors, que
actualment es troba per sota dels 30
dies que estableix la llei, i reduir l’endeutament, que al 2015 superava el
110 % permès.
La bona gestió dels comptes públics
ha estat acompanyada d’altres mesures com l’increment de la participació
ciutadana en les decisions municipals
i la creació de noves eines per a garantir la transparència.
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“

L’objectiu bàsic sense
el qual no s’haurien
pogut aconseguir
inversions i nous
serveis ha estat el
sanejament dels
comptes municipals

Agnès Ferré

“

Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

El objetivo básico sin
el cual no se habrían
podido conseguir
inversiones y nuevos
servicios ha sido el
saneamiento de las
cuentas municipales
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El deure de passar comptes de la gestió
feta en aquesta legislatura
Estem encarant la recta final d’aquesta legislatura 2015-2019 i, dins del període que permet la normativa electoral, us faig arribar aquest exemplar de Torre de Guaita destinat a retre comptes d’aquests quatre anys. Tots els punts són destacables i importants per a aconseguir, com a objectiu final, la millora del benestar dels bisbalencs i les bisbalenques.
Hi trobareu l’acció de govern des de les diferents regidories i àmbits, tenint en compte
un objectiu bàsic sense el qual no s’haurien pogut aconseguir les inversions i els nous
serveis, com és sanejar els comptes municipals.
Durant els últims mesos del 2015 i els primers del 2016 vam aconseguir complir els
requisits econòmics per a poder fer inversió i oferir nous serveis. Aquests objectius
eren rebaixar l’endeutament, rebaixar el període mitjà de pagament i pagar tots els deutes
amb organismes, entitats i factures sense registrar.
Ha suposat un esforç per part del consistori que, juntament amb una racionalització de la despesa, ens permet oferir més i millors serveis.
És un retiment de comptes econòmic, d’inversions i de manteniment d’obres i serveis
que se suma a l’obertura de l’Ajuntament a la ciutadania i una major transparència i
participació des de l’inici de la legislatura mitjançant la potenciació de les xarxes socials
municipals, el web municipal, el Portal de Transparència, el servei d’«e-ban» i el Whatsapp
de l’alcaldessa.
Hem aconseguit un retiment de comptes constant des de l’inici de la legislatura, tota
l’acció de govern de la qual la trobareu resumida en la revista que teniu a les mans.

El deber de pasar cuentas de la gestión
realizada en esta legislatura
Estamos encarando la recta final de esta legislatura 2015-2019 y, dentro del período que
permite la normativa electoral, les hago llegar este ejemplar de Torre de Guaita destinado
a rendir cuentas de estos cuatro años.
Todos los puntos son destacables e importantes para conseguir, como objetivo final, la
mejora del bienestar de los y las bisbalenses.
Encontraréis la acción de gobierno desde las diferentes concejalías y ámbitos, teniendo
en cuenta un objetivo básico sin el cual no se habrían podido conseguir las inversiones y
nuevos servicios, como es sanear las cuentas municipales.
Durante los últimos meses de 2015 y los primeros de 2016 conseguimos cumplir
los requisitos económicos para poder hacer inversión y ofrecer nuevos servicios. Estos objetivos eran rebajar el endeudamiento, rebajar el periodo medio de pago y pagar
todas las deudas con organismos, entidades y facturas sin registrar.
Ha supuesto un esfuerzo por parte del consistorio que, junto con una racionalización del gasto, nos permite ofrecer más y mejores servicios.
Es un rendimiento de cuentas económico, de inversiones y de mantenimiento de obras
y servicios que se suma a la apertura del Ayuntamiento a la ciudadanía y una mayor
transparencia y participación desde el inicio de la legislatura mediante la potenciación
de las redes sociales municipales, el web municipal, el Portal de Transparencia, el servicio
de «e-bando» y el Whatsapp de la alcaldesa.
Hemos conseguido un rendimiento de cuentas constante desde el inicio de la legislatura, toda cuya acción de gobierno la encontrarán resumida en la revista que tienen en sus
manos.
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Un ajuntament sanejat i amb
possibilitat d’inversió
La bona gestió realitzada durant aquesta legislatura ha permès incrementar
el Pressupost Municipal en més d’un milió d’euros
En només quatre anys, l’equip de govern ha aconseguit sanejar els comptes públics, un objectiu que ha permès
no tan sols garantir la qualitat dels serveis i equipaments existents sinó també crear-ne de nous. Els ingressos municipals han crescut en més d’un milió
d’euros des de l’any 2015, principalment per causa del desenvolupament
de polítiques basades a potenciar
l’activitat econòmica i la recerca de
finançament extern provinent d’altres
administracions que ha fet possible
realitzar noves inversions a la Bisbal.
La bona gestió es va reflectir ràpidament en les liquidacions pressupostàries. L’any 2016 es va aconseguir un
superàvit de 136.717 €, a més d’una
reducció important del deute viu i del
termini de pagament a proveïdors.
Aquests resultats van oferir una estabilitat financera necessària i que exonerava l’Ajuntament d’haver de complir
amb plans d’ajustament econòmic, a
diferència del que havia passat anteriorment amb el govern d’ERC.

“

L’any 2017 l’Ajuntament
va tancar amb un
superàvit de més de
645.408 €, uns diners que
s’han destinat a finançar
noves inversions
L’evolució de la gestió municipal va
continuar a l’alça i el 2017 el consistori bisbalenc tancava l’any amb un superàvit de més de 645.408 €. Aquests
diners s’han destinat a finançar algunes de les inversions realitzades durant el 2018 així com a d’altres encara
previstes durant l’any 2019.

Creixement del Pressupost Municipal
4.854.927,02 €
4.457.874,95 €
3.975.433 €
3.720.250 €

2015 (govern ERC)

2016

2017

2018

39,25 %

40,47 %

2017

2018

Evolució del deute viu
113,64 %

59,21 %

2015 (govern ERC)

2016

Període de pagament a proveïdors
75,54 dies

21,19 dies

2015 (govern ERC)

2016

28,28 dies

2017

17,17 dies

2018

5

Apostant per la transparència
en la gestió municipal
L’arribada de l’actual equip de govern va venir acompanyada d’una voluntat de sanejar no només els comptes públics
sinó també aquelles pràctiques que no ajudaven a garantir
un bon servei a la ciutadania. Amb aquest objectiu, al llarg

de la legislatura s’han pres mesures destinades a optimitzar
el funcionament del personal, a garantir unes bones pràctiques per part dels membres de la corporació, a fomentar la
participació i a millorar la comunicació amb la ciutadania.

Auditories per a garantir el bon
funcionament de l’Administració

Normatives per a regular la feina
dels membres de la corporació

L’any 2015 es va contractar una empresa externa per a valorar
l’organització i la gestió dels recursos humans. L’estudi va permetre
optimitzar la feina i adequar a la normativa les contractacions i
retribucions del personal. Així mateix, es va encarregar una auditoria
per a revisar les subvencions atorgades a entitats culturals i esportives
entre els anys 2011 i 2014.

Amb la voluntat d’evitar determinades conductes, l’any 2017 es
va aprovar un codi ètic aplicable als membres de la corporació i als
càrrecs de confiança. El mateix any es va aprovar el Reglament Orgànic
Municipal (ROM), que regula el funcionament dels òrgans municipals
i estableix els canals necessaris per a facilitar la participació de la
ciutadania en els assumptes públics.

Un nou òrgan per a apropar els
comptes públics a la ciutadania

Una millora de la comunicació
institucional

L’Ajuntament ha creat una auditoria ciutadana amb la intenció d’obrir
els comptes municipals als bisbalencs i les bisbalenques. Aquesta està
formada per deu persones escollides de forma aleatòria que, de forma
voluntària, participen com a convidades en la comissió de comptes de
l’Ajuntament.

Facilitar l’accés a la informació ha estat una altra de les prioritats del
consistori durant aquesta legislatura. En aquesta línia, es va crear la
figura de la cap de premsa amb la intenció de potenciar l’actualització
de notícies al web municipal, la redacció de notes de premsa i la gestió
de les xarxes socials.

TRANSPARÈNCIA
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EQUIPAMENTS
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El local social
de La Miralba ya
es una realidad
La construcción del nuevo
equipamiento ha contado
con el consenso de la
asociación de vecinos
del barrio
El barrio de La Miralba cuenta, desde
el pasado mes de enero, con un nuevo
local social ubicado en la calle Gladiol.
El nuevo equipamiento tiene una superficie de 230,33 m2 distribuidos en
una sala polivalente, dos despachos,
lavabos, bar, almacén y porches. Su
construcción ha contado en todo momento con la implicación de la asociación de vecinos del barrio. El nuevo

local se ha convertido en un punto de
encuentro y permite el desarrollo de
diversidad de actividades para toda la

ciudadanía. El proyecto se ha llevado a
cabo con la financiación de la Diputación de Tarragona.

Així mateix, s’han dut a terme millores
contínues en les instal·lacions, com treballs de manteniment per a solucionar

problemes derivats de la construcció
de l’equipament o la col·locació de baranes de protecció a la rampa d’accés.

Millorant les
instal·lacions
del camp
de futbol
municipal
L’equipament compta
amb nous vestidors
i amb la possibilitat
de jugar a dos camps
de futbol 7
Atenent a les demandes de jugadors
locals i visitants, l’Ajuntament ha rehabilitat els vestidors del camp de futbol
municipal. Les obres permeten oferir
unes instal·lacions millors i adequades
a la normativa.
Coincidint amb l’inici de la temporada, s’ha pintat la senyalització per a
poder disposar de dos camps de futbol
7 i s’han col·locat unes porteries plegables per a poder utilitzar els dos camps
de manera simultània.

7
EQUIPAMENTS
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A més a més...

Millora de l’accessibilitat a la
piscina d’estiu
L’any 2017 es va signar un contracte menor d’obres
per a facilitar l’accés de les persones amb mobilitat
reduïda a la piscina municipal. Els treballs van
incloure la construcció d’una rampa a l’entrada del
recinte i d’un bany adaptat. En aquests anys també
s’han millorat les dutxes dels vestuaris i s’ha invertit
en maquinària necessària per a garantir el seu bon
funcionament.

Ampliació dels columbaris al
cementiri
El cementiri de la Bisbal disposa de 16 nous
columbaris. La seva construcció va plantejar la
necessitat de comptar amb un protocol que establís
les normes d’ús així com la uniformitat estètica de tot
el conjunt funerari.

Se regula el uso de los
equipamientos municipales
Con la voluntad de garantizar el buen funcionamiento
de las instalaciones municipales, en el año 2015 se
aprobó un reglamento que regula el uso que pueden
hacer de los diferentes equipamientos las entidades,
los particulares y los partidos políticos.

Un pas més cap a la remodelació
del poliesportiu municipal
Nueva pista de fútbol para
fomentar la práctica de deporte
Desde el año 2016, La Bisbal cuenta con una nueva
pista de fútbol junto a la zona para practicar skating.
En este espacio había antiguamente unas pistas de
petanca que estaban en desuso.

L’Ajuntament ha aprovat el projecte de rehabilitació
del poliesportiu municipal. La remodelació es basa
en la idea guanyadora del concurs que es va realitzar
l’any 2016 i que va ser escollida per votació popular
entre els dos projectes presentats. La primera fase de
les obres inclourà la construcció dels vestidors i del
vestíbul del pavelló.

SERVEIS
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La millora dels serveis, una prioritat
En els darrers quatre anys s’han fet importants inversions en la xarxa
d’abastament d’aigua
Entre les actuacions que s’han dut a terme en aquesta legislatura amb la voluntat de garantir la qualitat del servei que
s’ofereix a la ciutadania hi ha el soterrament de les canonades als nuclis de Can Gordei i el Papagai, la reparació del sostre del dipòsit de Can Gordei i la instal·lació de comptadors
per a controlar-ne els cabals.
Al 2018 es va iniciar la darrera fase de la construcció d’un
pou a l’Esplai i es va connectar a la xarxa elèctrica el de la
Masieta, que fins al moment funcionava amb un generador
elèctric.

Rebaixa en el rebut de l’aigua
L’Ajuntament ha reduït el preu del servei de l’aigua a les persones
empadronades, rebaixant les quotes fixes un 30 % i adaptant les tarifes
al consum. Així mateix, s’ha recuperat la tarifa social de l’aigua, una
bonificació que havia estat anul·lada al 2013 per l’anterior equip de
govern i que pot suposar una rebaixa del 50 % en el rebut. Així mateix,
s’ha establert una nova tarifa que s’aplica en cas de patir una fuita.

Més inversions en la
xarxa d’enllumenat
públic
Les inversions per a garantir la qualitat
dels serveis han arribat també a la xarxa
d’enllumenat públic de l’Esplai i Can Gordei,
després de detectar-se que calia adequar-ne
les instal·lacions a la normativa existent.
Així mateix, des del 2016 s’han instal·lat
llums solars a la Masieta i a Santa Cristina
per a millorar la seguretat a les parades del
bus, les illes de contenidors i a les cruïlles més
transitades.

Desplegament de la fibra òptica
a tot el municipi

La recogida de la fracción orgánica
llega a las urbanizaciones

A finals del 2017 es va aprovar el pla de desplegament del servei de fibra
òptica al nucli de la Bisbal. Amb la voluntat de fer arribar el servei a tot el
municipi, aquest mes de febrer es va aprovar l’arribada de la fibra òptica
als barris del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, la Masieta i Santa
Cristina, que es preveu que estigui operativa aquest estiu.

Esta primavera se pondrá en marcha una campaña para fomentar la
separación de la fracción orgánica en los núcleos vecinales de El Priorat,
La Miralba, Can Gordei, L’Esplai, La Masieta, El Papagai y L’Ortigós. Entre
otras acciones, se instalarán 50 contenedores y se repartirán cubos y
bolsas compostables entre la ciudadanía.
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Més inversions als barris a través
dels Pressupostos Participatius
Es dona veu a la ciutadania perquè decideixi la destinació d’una part
dels recursos públics
El Pressupost Municipal de l’any 2018
va incorporar una partida de 60.000
€ amb la intenció que fossin els mateixos veïns i veïnes els qui decidissin
a quines inversions volien destinar
aquests recursos. Entre les propostes
que ja s’han dut a terme hi ha la instal·lació d’aparells saludables i barbacoes al local social d’El Priorat, la millora del parc infantil a Can Gordei, la
instal·lació d’un tendal a l’exterior del
local social de l’Esplai o la instal·lació
de punts de llum solar a Santa Cristina i a la Masieta. De cara al Pressupost
Municipal d’aquest 2019, es va posar
en marxa un nou procés participatiu
incrementant fins als 72.000 € la partida que s’hi destinava. El consistori,
però, considera difícil que aquestes
inversions es puguin realitzar atès que
el Ple no va aprovar els comptes municipals d’aquest exercici.

El Ayuntamiento ha asumido la
gestión del local social de Can Gordei
La Asociación de Propietarios de Can Gordei cedió las instalaciones
de su local social de forma gratuita al Ayuntamiento de La Bisbal. El
consistorio aceptó esta petición con la intención de garantizar el buen
funcionamiento del equipamiento e incluso de ampliar los servicios
que se ofrecían hasta el momento. Como local municipal, se adecuará
a las normativas vigentes de seguridad y accesibilidad. Asimismo, se
procederá a la licitación del servicio de bar y de tienda cuando finalicen
los actuales contratos de alquiler.

A més a més...
S’han arranjat passos entre carrers per a facilitar
la mobilitat als nuclis veïnals

S’han fet arribar serveis com els contenidors de
poda i la recollida de voluminosos

S’han reparat els desperfectes ocasionats per les
arrels dels arbres a la via pública

S’ha recuperat la festa de l’Ortigós el primer cap
de setmana de juliol

BARRIS
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MOBILITAT I VIA PÚBLICA
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El bus urbà arriba a tot el municipi
La Bisbal manté una línia regular amb parades fixes i incorpora un servei de
transport a demanda
Amb la voluntat de garantir que el transport públic arribi
a tot el municipi, l’Ajuntament ofereix una doble opció a la
ciutadania per a fer ús del bus urbà. La Bisbal disposa d’un
servei regular amb parades fixes que funciona de dilluns a
divendres de 7.30 a 14.30 h, coincidint amb l’horari d’entrada i sortida de l’IES Coster de la Torre. D’altra banda, s’ha
posat en marxa un servei a demanda que es pot sol·licitar
trucant al telèfon gratuït 900 69 65 66.

Nueva rotonda para conectar
con la C-51
El Ayuntamiento consiguió el compromiso de la Generalitat de
Catalunya de enlazar la C-51 con la T-240. Se trata de una de las
principales vías de comunicación que unen el núcleo, El Priorat y
El Papagai con Can Gordei, L’Esplai, La Masieta y Santa Cristina. La
construcción de una rotonda en este punto evita el paso de vehículos
por el interior del núcleo urbano.

Impuls d’una xarxa municipal
de camins
En el marc d’un pla de camins de la Diputació de Tarragona, el consistori
bisbalenc va aprovar uns treballs de millora al camí de les Clotes i al
Camí Ral de Vilafranca a Montblanc. Així mateix, es va aconseguir que
la Generalitat assumís l’arranjament del camí del Torrent de Santa
Cristina.

Es millora la senyalització al barri
de la Riba
L’any 2017 es va encarregar a la Diputació de Tarragona un estudi
de mobilitat amb l’objectiu de millorar la vialitat de la població i
determinar aquells punts on calia fer una reordenació del trànsit. La
primera actuació es va realitzar al barri de la Riba amb la instal·lació de
nova senyalització viària.

S’executen projectes d’arranjament
de parcs infantils i places
En aquesta legislatura s’ha remodelat la plaça Catalunya amb la
retirada d’alguns arbres que malmetien l’asfalt i modificant-ne el
traçat per a facilitar l’accés de camions i tractors. L’Ajuntament també
ha posat en marxa un projecte d’arranjament dels parcs infantils per a
garantir-ne un bon manteniment. Els primers treballs es van realitzar
al carrer Francesc Macià.

Retiment de comptes 2015-2019
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Les polítiques destinades a fomentar
l’ocupació han estat una prioritat en
aquesta legislatura. Una de les primeres accions que es van dur a terme l’any
2015 va ser la creació de SOM Bisbal,
un servei que pretenia afavorir la inserció laboral de les persones en situació

d’atur. La contractació d’una tècnica
d’ocupació va permetre oferir suport a
les persones desocupades en la recerca
de feina així com realitzar tasques de
prospecció empresarial.
Uns mesos després d’iniciar-se el servei, es va posar en marxa una borsa de

Aposta pel treball en xarxa
La Bisbal ha liderat una iniciativa que pretén que els diversos Serveis
d’Ocupació del Baix Penedès pugin treballar de forma conjunta quan
s’instal·lin empreses a la comarca que ofereixen un nombre important
de llocs de treball. El primer projecte conjunt va ser el de l’empresa ID
Logístics, ubicada al nostre terme municipal i que, per a iniciar la seva
activitat, necessitava 150 nous treballadors.

OCUPACIÓ

Posada en marxa del nou
servei local d’ocupació
treball en el web municipal per a facilitar la recerca de feina a les persones
usuàries. Així mateix, La Bisbal organitza
la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació,
una iniciativa que inclou xerrades i tallers destinats a empreses, comerciants,
autònoms i persones desocupades.

Nuevas subvenciones para fomentar
la creación de puestos de trabajo
Desde el año 2015, el Ayuntamiento ofrece subvenciones a aquellas
empresas ubicadas en La Bisbal que apuesten por la creación de nuevos
puestos de trabajo y contraten a personas empadronadas en el municipio.
La ayuda que se ofrece es de 1.825 € por trabajador y año.
Asimismo, el consistorio otorga ayudas de un máximo de 2.800 € por
año a aquellas personas emprendedoras que hayan decidido darse de
alta como autónomas.

A més a més...
Noves contractacions i programes de
foment de l’ocupació i l’emprenedoria
a través de convenis amb...

Formació ocupacional adaptada
a les necessitats reals del mercat
laboral:

• el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

• Cursos de carretoners

• el Consell Comarcal del Baix Penedès

• Curs de picking, radiofreqüència i gestió d’estocs

• la Cambra de Comerç de Tarragona

• Itinerari formatiu específic per a persones inscrites

• la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

a l’Àrea de Serveis Socials

Treballant per la inserció laboral de persones amb dificultats
Es posa en marxa el programa «Integra’ls», un programa pilot que vol convertir Les Planes i Les Planes Baixes en
polígons industrials inclusius i garantir així la igualtat d’oportunitats.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
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Es potencia l’activitat econòmica
a les zones industrials
S’ha inaugurat el nou polígon Les Planes Baixes i s’han fet millores com l’increment
de la potència elèctrica
Ha estat en aquesta legislatura quan
s’ha iniciat l’activitat al polígon industrial Les Planes Baixes. Les obres d’urbanització havien finalitzat l’any 2014,
però l’anterior equip de govern no les
havia recepcionat. El Corte Inglés va
ser una de les primeres empreses a
anunciar l’obertura d’un magatzem logístic en aquesta zona industrial, una
implantació que ha suposat la creació
d’un nombre important de llocs de
treball.
Amb la voluntat de potenciar l’activitat empresarial a la Bisbal, des del
consistori s’han dut a terme altres millores al polígon Les Planes, com l’increment de la potència elèctrica i la
pavimentació del lateral de l’avinguda
de l’Albornar, una actuació necessària
per a garantir la seguretat dels vehicles pesants.

A més a més...
Ampliació de la fira d’artesania
L’esdeveniment, que se celebra el primer diumenge
d’octubre, compta ara amb la participació d’entitats i
comerços locals, a més d’activitats que dinamitzen la
fira durant tota la jornada.

Acciones para promover el turismo
en la comarca
Desde el 2017, La Bisbal forma parte del Consorci
enoturismePenedès, un organismo formado
por entidades públicas y privadas que pretende
promover políticas turísticas dentro de la
Denominación de Origen Penedès.

El mercado semanal ha vuelto al
núcleo urbano
El retorno del mercado semanal a las calles Major
y Llibertat era una prioridad. El anterior equipo de
gobierno lo había trasladado a la plaza Pau Casals. El
cambio de ubicación ha supuesto más afluencia de
gente y nuevas paradas.

L’Ajuntament inverteix en els
proveïdors locals
Des del 2015, l’Ajuntament confia en els comerços i
empreses del municipi a l’hora d’adquirir i encarregar
productes i serveis.
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L’atenció a les persones centra
les polítiques socials de l’actual
equip de govern
L’Ajuntament vol garantir l’accés de tothom a l’educació, els serveis socials
i les necessitats bàsiques
Durant aquests quatre anys de mandat, el consistori ha ampliat els ajuts
per a les famílies del municipi. L’Ajuntament ha apostat per continuar amb
les subvencions econòmiques i la socialització dels llibres de text. També,
ha establert un preu únic de 4,50 eu-

ros en el servei de menjador, assumint
en gran mesura el preu del tiquet de la
Llar d’Infants i l’Escola Ull de Vent.
El 2016 l’equip de govern municipal va aprovar per primera vegada
una convocatòria de subvencions per
a les famílies amb menys recursos o

en risc d’exclusió social. Els nous ajuts
engloben diferents aspectes com el
transport, el material escolar, el servei menjador o les sortides escolars.
Així mateix, el consistori ha impulsat
la subvenció d’una part de l’impost
sobre béns immobles d’aquestes llars
més desafavorides del municipi.
Pel que fa als serveis socials municipals, des del 2017, el consistori bisbalenc ofereix un dia més a la setmana
d’assistència social a l’ajuntament. De
la mateixa manera, ha creat un Fons
Social de Solidaritat per a cobrir emergències socials i situacions de pobresa
energètica, com les persones que no
poden fer front al pagament del rebut
de l’aigua. En aquest sentit, l’Ajuntament ha recuperat la tarifa social de
l’aigua, una bonificació que havia estat anul·lada per l’anterior equip de
govern i que vol garantir la cobertura
de les necessitats bàsiques.

Les apostes socials de la legislatura han estat:
L’Ajuntament aprova la concessió del Xec
Nadó. La subvenció de 100 euros beneficia les
famílies que hagin tingut un fill o l’hagin adoptat i
alhora dinamitza el comerç local, atès que el xec s’ha
de bescanviar en establiments del municipi.

El Centre Obert passa a oferir-se cinc dies a
la setmana. Amb la voluntat de donar resposta a les
necessitats socioeducatives dels infants, s’ha ampliat
l’horari del Centre Obert. Es tracta d’un servei gratuït
que fomenta l’educació en valors i treballa la relació
dels infants amb la societat.

Les «cases dels mestres» es converteixen
en habitatges socials. La Junta de Govern Local
ha aprovat la rehabilitació de les cases que s’oferien
antigament als mestres que arribaven al municipi i la
seva reconversió en habitatges per a famílies en risc
d’exclusió social.

Es posa en marxa el Servei de Benvinguda. El
consistori inicia un nou servei per a donar a conèixer
el municipi a les persones nouvingudes i informar-les
sobre els serveis municipals, els equipaments, el teixit
associatiu i les celebracions locals.

SUPORT A LES FAMÍLIES I SERVEIS SOCIALS
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JOVENTUT
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L’Ajuntament impulsa noves mesures
per fer costat al jovent
El consistori ha dissenyat un Pla Local de Joventut amb el qual ha pogut dinamitzar
diferents programes i subvencions per al col·lectiu
Després d’uns anys sense cap projecte especialment pensat per al jovent,
l’Ajuntament va dissenyar, redactar i aprovar el Pla Local de Joventut
2016/2019. Al llarg dels darrers quatre anys, s’han impulsat diferents polítiques que han buscat
definir un espai de
referència per al jovent del municipi,
oferir-los recursos
municipals per a
cobrir les seves
necessitats, facilitar la realització
dels seus projectes
vitals i fomentar la
seva participació. Mitjançant aquest pla, el consistori també
ha pogut accedir a subvencions d’altres organismes institucionals per a
dinamitzar diversos projectes juvenils.
Amb el mateix objectiu, el 2016, el
consistori es va tornar a donar d’alta
al projecte «Jove Baix Penedès», del
Consell Comarcal del Baix Penedès,
un programa que dona suport als
ajuntaments en matèria de joventut.
La iniciativa ha permès oferir al jovent
noves eines i recursos relacionats amb
àmbits com la formació, l’ocupació, la
salut, la cultura i el lleure.
Així mateix, el retorn dels joves bisbalencs al món educatiu i la seva inserció laboral han estat dos dels punts
essencials de les noves polítiques de
joventut de l’Ajuntament. En aquest
sentit, el consistori es va adherir al
programa europeu de Garantia Juvenil. També, gràcies al Servei d’Ocupació Municipal, ha estat possible oferir
als joves bisbalencs diferents programes d’ocupació. Un d’ells ha estat el
projecte «Start!» per a ajudar el jovent
que no estava estudiant ni treballant
a cursar alguna formació reglada o
aconseguir un lloc de treball.

Es presenta un nou
punt de trobada per
al jovent
El 2018, el consistori bisbalenc va inaugurar
la Cova Jove, un espai destinat als nois i
les noies de 12 a 30 anys del municipi on
poden gaudir d’activitats lúdiques, culturals i
formatives. Situat a la planta baixa del Centre
Municipal de Cultura, la Cova Jove ha estat un
dels punts principals del darrer Pla Local de
Joventut.

S’ofereix atenció
i acompanyament
socioeducatiu
En el marc de la Cova Jove, l’Ajuntament
també va crear un nou Servei d’Educador
de Carrer. En col·laboració amb el Consell
Comarcal, el consistori ha contractat
una persona per a donar una atenció
individualitzada i en grup als adolescents i
joves del poble que es trobin en situació de
risc. A més del carrer, la iniciativa s’ofereix, a
les tardes, a la Cova Jove.

Es fomenta la
participació i
implicació juvenil
Durant la Festa Major del 2016, el consistori
va posar en marxa el primer «Videobox». La
instal·lació consistia en un espai tancat amb
gravació de vídeo perquè els joves poguessin
proposar idees i activitats per a millorar l’oci
a la Bisbal. Des d’aleshores, cada any s’ha
organitzat aquesta iniciativa, que ha tingut
molt bona acollida.
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S’inaugura El Racó de la Gent Gran,
un equipament per als avis i àvies
Les persones usuàries poden participar en les activitats diàries programades
o passar la tarda gaudint de l’espai
El consistori ha inaugurat un nou servei pensat per a les persones de més
de 65 anys del municipi i que vol convertir-se en un nou punt de trobada i
socialització. El Racó de la Gent Gran
s’ubica en l’espai que estava destinat
al centre de dia. L’objectiu era aprofitar
aquest equipament, que feia tres anys
que estava tancat, mentre es replanteja el projecte, ja que el lloc no pot
acollir un servei de les característiques
del centre de dia segons la normativa
urbanística vigent. L’anterior equip de
govern va inaugurar l’espai el 2015,
encara que sabia que el lloc no podia acollir un equipament destinat a
aquest ús, i ho va fer sense haver iniciat els tràmits legals necessaris.
Actualment, en El Racó de la Gent
Gran s’organitzen una gran varietat
d’activitats diàries. Als matins, acull els
tallers del Centre Municipal de Cultura,
mentre que a les tardes es converteix
en un espai on promoure la cohesió
i les relacions entre els avis i les àvies

Un programa d’activitats especialment pensat
per al col·lectiu
Des del 2016, l’Ajuntament ha coordinat moltes propostes per a les persones de més de 65
anys. Algunes de les activitats han estat sessions per a millorar la memòria cognitiva, classes de
gimnàstica a l’aire lliure i formacions sobre benestar emocional. Amb la inauguració de El Racó
de la Gent Gran, tots aquests tallers es traslladen a les noves instal·lacions.

del municipi. A més, és la seu de l’Associació de la Gent Gran i el lloc on es

realitzen tots els cursos i tallers programats per a les persones grans.

La gent gran gaudeix d’un nou
servei d’acompanyament
El Servei Bon Dia està format per un equip de persones
voluntàries que dediquen part del seu temps lliure a
trucar als avis i les àvies del municipi
Amb l’objectiu de donar suport emocional als més grans del poble, el 2016
l’Ajuntament va posar en marxa un nou
projecte social. Durant aquests quatre
anys, el Servei Bon Dia no ha parat de
créixer tant en nombre de beneficiaris
com de persones voluntàries que ofereixen el seu temps lliure per trucar i

acompanyar telefònicament, de dilluns
a divendres, persones grans del municipi que viuen soles. La reeixida iniciativa, alhora, suposa una gran experiència
per als bisbalencs i les bisbalenques
que decideixen dedicar una part del
seu dia a dia a parlar amb els veïns i les
veïnes de més edat del poble.

GENT GRAN
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Mejoras en el transporte escolar y más
ayudas para el alumnado de La Bisbal
El actual equipo de gobierno ha recuperado el bus escolar en las urbanizaciones
y ha aumentado las aportaciones económicas a los centros educativos
A principios de la legislatura, el consistorio consiguió recuperar el servicio
de bus escolar en las urbanizaciones,
que el Consell Comarcal del Baix Penedès había dejado de ofrecer en el
municipio debido a los impagos del
anterior equipo de gobierno. El Ayuntamiento también comenzó a trabajar
en la construcción de un área de estacionamiento para autocares en el instituto Coster de la Torre, adquiriendo
un terreno delante del centro y adjudicando las obras. En 2018 acabó la intervención y entró en funcionamiento
el nuevo aparcamiento.
Además de mejorar el transporte escolar, el actual equipo de gobierno firmó un convenio de colaboración con
la Escuela Ull de Vent para subvencionar la compra de material escolar para
el alumnado local, aumentando la
aportación económica de 40 a 50 euros por alumno.

Nou projecte per a
afavorir la continuïtat
formativa del jovent

A partir del 2016, también se pusieron en marcha los Premios al Mérito
Escolar, con el objetivo de potenciar
la motivación, el rendimiento escolar
y la perseverancia, así como premiar
el esfuerzo realizado por los mejores
alumnos de los últimos cursos de los
centros de La Bisbal.

El 2016, el consistori va aprovar el projecte
SKLA de diversificació curricular, impulsat
en col·laboració amb l’Institut Coster de la
Torre i la Generalitat de Catalunya. Adreçat
a alumnes de 3r i 4t d’ESO que han tingut
dificultats d’aprenentatge durant els
primers anys de l’ESO, el projecte vol donar
suport als joves per tal que puguin assolir
un nivell formatiu que els permeti continuar
estudiant amb garanties i reduir, alhora,
l’absentisme escolar.

L’Ajuntament aposta per l’Escola
Municipal d’Idiomes

Gran acogida de los casales
municipales

Actualment, una vuitantena d’alumnes gaudeixen dels cursos d’anglès,
francès i alemany que ofereix l’Escola Municipal d’Idiomes. El 2017,
el consistori va signar un conveni de col·laboració per implantar el
centre educatiu al municipi. La bona acollida del primer any va fer que
l’Ajuntament renovés el seu compromís i apostés per continuar oferint
cursos d’idiomes. Les formacions estan obertes a tothom, des dels tres
anys fins a adults de qualsevol edat i nivell.

En verano del 2015, el actual equipo de gobierno comenzó a impulsar
un casal municipal adaptado a las necesidades de las familias del
pueblo, ofreciendo la posibilidad de inscribir a los pequeños por
semanas e implantando precios más asequibles. Asimismo, en el 2016,
el consistorio organizó la experiencia por primera vez en Navidad. La
intención era también apoyar a las familias y ofrecer una alternativa de
ocio para los pequeños.
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Apuesta por el cuidado del entorno y
la preservación del medio ambiente
En los últimos cuatro años, el consistorio ha llevado a cabo
grandes actuaciones como la limpieza de las parcelas municipales de La Miralba, el control y mantenimiento de las
zonas verdes del núcleo urbano y de todas las urbanizaciones y la recuperación de los contenedores para depositar los
restos de la poda. También, se ha puesto en marcha un nuevo servicio de recogida de trastos viejos puerta a puerta y

Més inversions a la depuradora
de l’Esplai
L’Ajuntament ha portat a terme una important actuació per a
l’adequació de la depuradora de l’Esplai, amb l’objectiu d’aconseguir-ne
la cessió a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). El 2015, el consistori va
fer-se càrrec de la instal·lació després que l’anterior equip de govern
decidís crear-la sense que entrés en els plans de l’ACA.

Participació en la campanya «Let’s
Clean Up Europe!»
Per primer cop, el 2016 els bisbalencs i les bisbalenques es van sumar a
la campanya de neteja forestal «Let’s Clean Up Europe!», una iniciativa
que volia conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen
incontroladament a la natura.

anualmente se han impulsado campañas informativas para
concienciar a la ciudadanía. Asimismo, el Ayuntamiento ha
firmado un convenio de colaboración para la gestión ética
de las colonias de gatos urbanos del municipio.
Otra de las decisiones clave ha sido el impulso del Plan Infocat, un plan básico de emergencia municipal para estructurar la planificación en materia de protección civil.

Creació i manteniment de les
franges forestals del municipi
Al llarg dels darrers quatre anys, l’actual equip de govern ha treballat
per minimitzar el risc d’incendi al municipi. El 2016 es va crear una
franja forestal a El Priorat; l’any següent va ser el torn de Can Gordei, i el
2018 es va intervenir a la franja forestal entre Can Gordei i l’Esplai.

Nous tractaments per a erradicar la
processionària
Una de les prioritats del consistori bisbalenc ha estat la d’assegurar que els
tractaments fitosanitaris per a erradicar la processionària siguin totalment
respectuosos amb el medi ambient. El 2015 es van començar a aplicar
uns tractaments ecològics que tenien en compte tots els cicles de la plaga
d’erugues, i des d’aleshores s’han realitzat a diferents punts del poble.

MEDI AMBIENT
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Impuls a la cultura bisbalenca
El consistori ha assumit com un dels objectius centrals de la legislatura la
recuperació de les tradicions
Aquesta clara aposta de potenciar la
cultura popular va assolir el seu punt
més àlgid amb l’organització, el 2018,
de la XXI Trobada Nacional dels Tres
Tombs. La Bisbal va entrar a la Federació Catalana dels Tres Tombs l’any 2017
i, després d’anys sense celebrar la festivitat al poble, sis-centes persones vingudes d’arreu de Catalunya van participar en l’emblemàtica trobada. Un altre
dels fets culturals més remarcables ha
estat el retorn de les entitats a la Cavalcada de Reis. Des de l’inici de la legislatura, el consistori i les associacions han
unit forces per fer arribar el Nadal a tots
els bisbalencs i les bisbalenques.
Per tal d’apropar les activitats culturals a tothom, l’Escola Municipal de
Música ha ampliat la seva oferta formativa i avui dia ofereix classes de piano, flauta, bateria i guitarra. Per la seva
part, la Biblioteca Municipal ha impulsat noves propostes com sessions de
contacontes i un club de lectura fàcil.
També ha destacat la incorporació a
l’Arxiu Municipal de les fotografies de
la Sra. Felicitat Farrais, coneguda al
poble per la seva activitat com a fotògrafa entre els anys 70 i 90 del segle
passat.
En els darrers quatre anys, el municipi
ha viscut especialment dos certàmens:
el primer ha estat el Concurs Literari de
Sant Jordi, que el 2016 va ser organitzat per primer cop per l’Ajuntament,
després d’anys impulsat per l’Associació per la Dignitat de la Bisbal sense el
suport de l’anterior equip de govern; el
segon certamen ha estat el Concurs de
Pintura Ràpida, una competició bianual
que en la seva primera edició, el 2016,
va aplegar més d’una seixantena d’artistes nacionals i internacionals.
Els bisbalencs i les bisbalenques
també han gaudit de les iniciatives
«Liceu a la fresca» i «Liceu al territori»,
dels cursos de català en col·laboració
amb el Consorci per la Normalització Lingüística i del cinema del «Cicle
Gaudí».

l El 2018, la Bisbal del Penedès va acollir la XXI

l L’Escola de Música Municipal amplia l’oferta

Trobada Nacional dels Tres Tombs.

d’instruments.

l Un grup de voluntàries consolida els

l L’Ajuntament assumeix l’organització del

contacontes a la biblioteca.

Concurs Literari de Sant Jordi.

l Artistes nacionals i internacionals participen

l L’Arxiu Municipal incorpora el material

en el Concurs de Pintura Ràpida.

fotogràfic de la Sra. Felicitat Farrais.

l La Cavalcada de Reis torna a comptar amb la

l El «Cicle Gaudí» omple de cinema en català el

participació de les entitats.

municipi.
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Suport al ric teixit associatiu
del municipi
Al llarg de la darrera legislatura, l’Ajuntament ha posat el focus a ampliar el suport econòmic i logístic a les entitats locals. En aquest sentit, el 2016 el consistori va crear i aprovar
les bases d’aquestes subvencions i cada any les ha convocat
amb l’objectiu de potenciar els projectes locals, així com els
valors de convivència i cohesió social que promouen. Durant els actes de les entitats esportives, culturals i juvenils,
el consistori també ha assumit la responsabilitat d’aspectes

relacionats amb la seguretat i la sanitat, com la contractació
d’ambulàncies, la gestió de lavabos químics i la coordinació
amb ADF.
Així mateix, al març del 2018 l’Ajuntament va organitzar
un acte d’agraïment a les entitats i associacions locals, que
pretenia reconèixer la tasca social, cultural i esportiva que
realitzen al municipi. Actualment, la Bisbal compta amb 17
entitats i 5 associacions de veïns i veïnes.

El consistori treballa per promoure
l’esport al municipi

S’amplia l’oferta esportiva per a
adults i majors de 65 anys

L’Ajuntament i el club esportiu Joventut Bisbalenca, tot un referent
a la comarca del Baix Penedès, han establert diferents acords de
col·laboració per tal de potenciar activitats esportives al municipi,
fent especial incidència en el futbol. El consistori ha subvencionat,
any rere any, l’entitat bisbalenca amb prop de vint mil euros i ha
cedit gratuïtament el camp de futbol municipal i els vestuaris per al
desenvolupament de les diferents activitats del club.

Mitjançant un conveni amb el Consell Esportiu del Baix Penedès,
l’Ajuntament ha impulsat moltes activitats esportives per als bisbalencs
i les bisbalenques durant els darrers quatre anys. El municipi ha acollit
classes de gimnàstica, tonificació, zumba, pilates i estiraments, entre
altres propostes. Les més destacades, però, han estat les destinades a
les persones de més de 65 anys, un dels col·lectius més participatius i
que més han gaudit d’aquestes sessions setmanals.

L’Ajuntament subvenciona nou
esportistes locals

Més de 1.200 infants es bolquen
amb el Cros Escolar

L’any 2016 el consistori va destinar per primer cop una partida del
Pressupost Municipal per a donar suport als veïns i les veïnes que
realitzaven activitats esportives o culturals en àmbits supramunicipals.
El motorista Oriol Rodríguez va ser el primer patrocinat del municipi.
El 2017 l’Ajuntament va ampliar a cinc els patrocinis, i el 2018 van ser
tres els nous patrocinats. En total, el consistori disposa de 2.000 euros
anualment per a repartir entre els sol·licitants.

Després de vuit anys sense organitzar-se, el 2016 els més menuts
van recuperar la seva popular prova esportiva. Des d’aleshores,
l’Ajuntament, l’Escola Ull de Vent, l’Institut Coster de la Torre, el Consell
Esportiu del Baix Penedès i diverses entitats locals han promogut el
gran esdeveniment, que cada any ha comptat amb més participació
ciutadana i on l’activitat estrella és la iniciativa «Correm en família»,
que permet a les famílies compartir la cursa amb els infants.

ESPORTS I SUPORT A ENTITATS
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