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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

Notícies breus

L’Ajuntament compleix amb el 
pagament a proveïdors

Un informe d’Intervenció estableix 
que el període mitjà de pagament a 
proveïdors de l’Ajuntament de la Bisbal 
del Penedès durant el segon trimestre 
del 2019 ha estat de 26,5 dies. La bona 

gestió dels comptes públics realitzada 
en els darrers anys ha permès escurçar 
aquest termini, que actualment es tro-
ba per sota dels 30 dies que marca la 
normativa legal. 

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció12 D’AGOST DEL 2019

Compromís, 
PSC i ERC

Compromís 
i PSC

Compromís, 
PSC, Units 
per la Bisbal 
i ERC

Compromís 
i PSC

Compromís 
i PSC

ERC

ERC

Units per la 
Bisbal

Units per la 
Bisbal

Units per 
la Bisbal i 
ERC

Expedient 1083/2019. Aprovació del pagament de 
les costes del títol judicial 33/2016.

Expedient 900/2019. Disposicions normatives 
(aprovació, modificació o derogació). 
Modificació del reglament que regula les 
prestacions econòmiques d’urgència social, 
que tenen com a finalitat atendre situacions de 
necessitats puntuals, urgents i bàsiques.

Expedient 1121/2019. Modificació de Crèdit 
02P/2019.

Expedient 352/2019. Acord per al Compliment de 
la Sentència 
Contenciós-Administrativa.

Expedient 874/2019. Modificació reglament Escola 
de Música.

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció16 DE SETEMBRE DEL 2019

Compromís

Compromís 
i Ara

Compromís 
i PSC

Compromís, 
PSC, Units per 
la Bisbal, Ara 
i ERC

Units per la 
Bisbal, Ara i 
ERC

PSC, Units 
per la 
Bisbal, Ara 
i ERC

Units per 
la Bisbal, i 
ERC

Compromís

Units per la 
Bisbal, Ara 
i ERC

PSC

Aprovació de l’inici de l’expedient de revisió 
d’ofici per a declarar nul de ple dret l’acord del 
Ple, pres el 17 de setembre del 2013, pel qual 
s’aprovà l’arrendament d’una part del poliesportiu 
municipal a l’entitat Club Segle XX, mitjançant 
procediment directe i preu bonificat, així com el 
contracte d’arrendament subscrit el 30 d’octubre 
del 2013

Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la 
taxa de servei de menjador escolar

Aprovació del Text Refós de les Ordenances Fiscals 
vigents

Nomenament del representant suplent de 
l’Ajuntament al Consorci de Promoció Turística del 
Penedès

Proposta d’acord del grup municipal d’ERC sobre la 
modificació del ROM
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Comencem el curs 2019/2020 

“Us convidem a 
participar en les 
activitats del Racó 
de la Gent Gran, les 
classes de gimnàstica 
o les propostes de la 
Cova Jove

Hace pocas semanas empezábamos un nuevo curso escolar en la guardería municipal L’Oreneta, 
en la escuela de primaria Ull de Vent i en el instituto Coster de la Torre: un inicio sin incidentes de 
un curso lleno de ilusiones y de nuevos retos, en el que se consolidan otros como el proyecto 
«Skla» del Instituto. Quiero felicitar y dar las gracias a los equipos directivos de la Escuela y del 
Instituto, así como a las AMPA (Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos), por hacerlo posible 
al inicio y durante todo el curso.

Próximamente comenzará también el refuerzo por las tardes, vinculado a la Concejalía de Ser-
vicios Sociales. Pero no solo empieza el curso en la escuela y el instituto: este mes de octubre, 
también comienza en la escuela municipal de música con una nueva gestión, con la Escuela 
Contrapunt, que llevará la música a nuestros niños y jóvenes. Asimismo, el 2 de septiembre se 
retomaron las actividades, todas las tardes, en el Racó de la Gent Gran, donde en octubre volverá 
a empezar también el curso de la memoria. En La Bisbal tenemos gente mayor muy activa, con 
muchas ganas de aprender, de cuidarse y de divertirse.

Durante el mes de octubre también darán inicio las clases de gimnasia por las mañanas, me-
diodías y noches, en las que se ofrecerán desde estiramientos a zumba, fitness, mantenimiento...

Comienza un nuevo curso también en la escuela de idiomas —ya consolidada en el municipio 
con clases de inglés y alemán para niños, jóvenes y adultos— y el segundo en la Cova Jove —un 
espacio abierto donde los jóvenes disfrutan de actividades de ocio (juegos de mesa, videojue-
gos...) y talleres—, con una programación estable y dirigida a jóvenes de distintas edades que, 
además, pueden encontrar allí información sobre orientación académica, emancipación u ocio, 
entre otros temas, y donde seguiremos contando con la educadora que ya conocen nuestros 
jóvenes.

Y próximamente también os informaremos de los nuevos cursos del SOM Bisbal para todas 
las personas que buscáis trabajo o bien formación para mejorar en el ámbito laboral.

¡Que tengáis todos un buen inicio de curso!

Empezamos el curso 2019/2020

“Os invitamos a 
participar en las 
actividades del Racó 
de la Gent Gran, las 
clases de gimnasia o 
las propuestas de la 
Cova Jove

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Fa poques setmanes començàvem un nou curs escolar a la llar d’infants municipal L’Oreneta, a 
l’escola de primària Ull de Vent i a l’institut Coster de la Torre: un inici sense incidents d’un curs ple 
d’il·lusions i de nous reptes, en què se’n consoliden d’altres com el projecte «Skla» de l’Institut. 
Vull felicitar i donar les gràcies als equips directius de l’Escola i de l’Institut, així com a les AMPA 
(Associacions de Mares i Pares d’Alumnes), per fer-ho possible a l’inici i durant tot el curs.

Properament començarà també el reforç a les tardes, vinculat a la Regidoria de Serveis Socials. 
Però no només comença el curs a l’escola i l’institut: aquest mes d’octubre, també comença 
a l’escola municipal de música amb una nova gestió, amb l’Escola Contrapunt, que portarà la 
música als nostres infants i joves. El 2 de setembre es van reprendre també les activitats al Racó de 
la Gent Gran, totes les tardes, i a l’octubre tornarà a començar-hi el curs de la memòria. A la Bisbal 
tenim gent gran molt activa, amb moltes ganes d’aprendre, de cuidar-se i de divertir-se.

Durant el mes d’octubre també començaran les classes de gimnàstica als matins, migdies i ves-
pres, en què s’oferiran des d’estiraments a zumba, fitness, manteniment...

Comença un nou curs també a l’escola d’idiomes —ja consolidada al municipi amb classes 
d’anglès i alemany per a infants, joves i adults— i el segon a la Cova Jove —un espai obert on els 
joves gaudeixen d’activitats d’oci (jocs de taula, videojocs...) i de tallers—, amb una programació 
estable i dirigida a joves de diferents edats que, a més, poden trobar-hi informació sobre orienta-
ció acadèmica, emancipació o lleure, entre altres temes, i on seguirem comptant amb l’educadora 
que ja coneixen els nostres joves.

I properament també us informarem dels nous cursos del SOM Bisbal per a totes les perso-
nes que busqueu feina o bé formació per a millorar en l’àmbit laboral.

Que tingueu tots un bon inici de curs!
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La Comissió Especial de Comptes aprova la 
gestió de l’any 2018
El consistori aposta per la transparència permetent que es dugui a terme una 
auditoria ciutadana

El passat 30 de juliol es va celebrar la 
Comissió Especial de Comptes, que 
pretenia examinar i informar de la 
gestió realitzada per l’Ajuntament de 
la Bisbal durant l’exercici 2018. Aquest 
òrgan està format per un membre de 
cada grup municipal i utilitza el sistema 
de vot ponderat. El pressupost de l’any 
2018 ascendia a 4.854.927,02 €. L’exer-
cici es va tancar amb un superàvit de 
222.904 € i un deute viu del 40,47 %. Els 
comptes complien amb l’objectiu d’es-
tabilitat pressupostària, i la Comissió 
els va aprovar amb 9 vots a favor dels 
grups Compromís amb la Bisbal, PSC i 
ERC-AM. Els representants d’Units per 
la Bisbal i Ara la Bisbal havien excusat 
prèviament la seva absència. 

Auditoria ciutadana 
La sessió va comptar amb la presència 

de dos bisbalencs que havien estat se-
leccionats, per sorteig, per a participar 
en una auditoria ciutadana. Era la sego-
na vegada que es duia a terme aquesta 
iniciativa amb l’objectiu d’apropar la 
gestió de la comptabilitat municipal 
als veïns i les veïnes del poble. Es van 

seleccionar deu persones, de les quals 
només dues van respondre a la con-
vocatòria. Per a poder garantir la bona 
gestió dels comptes, se’ls va facilitar el 
Pressupost i la Memòria de l’exercici 
2018 i van tenir accés a tota la docu-
mentació pertinent.

S’aprova sol·licitar un 
dictamen a la Generalitat 
per a revisar d’ofici un 
conveni signat al 2013
L’Ajuntament ha aprovat 
l’inici de l’expedient de re-
visió d’ofici que permetria 
declarar nul el contracte 
d’arrendament d’una part 
del poliesportiu a l’entitat 
Club Segle XX. Aquesta 
adjudicació directa es va fer l’any 2013, però l’equipament 
està considerat patrimoni municipal del sòl i, en aquests 
casos, es requereix que es convoqui un concurs públic.

Aquesta irregularitat va ser detectada en una de les au-
ditories fetes a principis de l’anterior mandat per a garan-
tir el bon funcionament de l’Administració. De moment, 
el contracte segueix vigent fins que la Comissió Jurídica 
Assessora de la Generalitat emeti l’informe corresponent.

Un juzgado ha desestimado el recurso contra el Ayun-
tamiento presentado durante el anterior mandato 
por los que eran concejales de ERC y por la concejala 
no adscrita. La sentencia establece que el consistorio 
no vulneró sus derechos en el pleno convocado el día 
22 de agosto del 2018 para votar una moción de cen-
sura contra el equipo de gobierno.

En ese mismo pleno se informó de la normativa a 
aplicar, dado que unos días antes el PSC había notifi-
cado que Maguy Antolín dejaba de formar parte del 
partido. En estos casos, era necesario un voto más 
para conseguir que prosperara la moción de censura. 
Los concejales de ERC y la concejala no adscrita opta-
ron por no participar en la votación para mostrar su 
desacuerdo.

Una sentencia judicial 
avala la actuación del 
consistorio
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Àmplia oferta d’activitats al Racó de 
la Gent Gran  

Aquest curs 2019-2020, el Racó de la 
Gent Gran ofereix una programació 
molt variada de propostes culturals, 
lúdiques, saludables i formatives que 
pretenen que els usuaris i les usuàries 
puguin gaudir del seu temps d’oci i fo-
mentar les seves relacions personals. 

Entre les activitats previstes hi haurà 
un taller de figures de fang, un altre de 
treballs manuals i el taller de teixir per 
una bona causa, una iniciativa que 
pretén destinar tot allò que es faci a 
causes solidàries.

La gent gran també pot participar 
en el curs de benestar emocional, en 
un curs de català i en activitats lliures 
que s’hi poden fer cada tarda, com els 
jocs de taula, les bitlles catalanes, la 
petanca o l’hort urbà. Cada trimestre 
s’hi ofereix una xerrada sobre un tema 
d’interès, a més d’activitats puntuals 

S’inicia una nova temporada amb propostes diverses com tallers, sessions formatives, 
xerrades i activitats lliures

que s’organitzen en col·laboració amb 
les entitats locals.

L’horari del Racó de la Gent Gran és 
de dilluns a divendres de 16 a 20 ho-
res, i totes les activitats que s’hi realit-
zen són obertes i gratuïtes. 

[ Dilluns de 17 a 19 h 
Taller de teixir per una 
bona causa

[ Dimarts de 18 a 20 h 
Curs de benestar 
emocional

[ Dimecres de 17 a 19 h 
Taller de figures de fang

[ Dijous de 18 a 20 h
Curs de català

[ Divendres de 17 a 19 h
Taller de manualitats

Programació         
2019-2020

Es reprenen els serveis i les activitats 
de la Cova Jove  

A partir del dia 1 d’octubre, els nois i les 
noies de la Bisbal podran tornar a gau-
dir de la Cove Jove, un espai obert on 
se’ls ofereixen serveis i activitats tenint 
en compte els seus interessos i les seves 
necessitats. Aquest punt de trobada ro-
mandrà obert els dilluns i dimecres, de 
les 16.30 a les 20 hores, al Centre Muni-
cipal de Cultura. Durant tot el curs, s’hi 
permetrà al jovent participar en activi-
tats d’oci, com jocs de taula i videojocs, 
i se’ls donarà informació sobre orienta-
ció acadèmica, emancipació o lleure. 
Així mateix, està previst impartir-hi dos 

Aquest curs s’hi oferiran nous tallers, com ara el que permetrà aprendre tècniques 
d’estudi

tallers aquesta tardor: un per a saber 
com endreçar i un segon per a apren-
dre a estudiar i organitzar-se.

La Cova Jove és un projecte de la Re-
gidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
la Bisbal. Es recomana a les persones 
interessades a rebre informació sobre 
aquest espai que segueixin el compte 
d’Instagram @LaCovaJoveBisbal.“La Cova Jove romandrà oberta els dilluns i 

dimecres, de les 16.30 a les 20 hores, al Centre 
Municipal de Cultura
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La cooperativa Contrapunt gestionarà 
l’Escola de Música
Paral·lelament a l’adjudicació, s’han iniciat els tràmits per a actualitzar 
el reglament intern del centre

L’Ajuntament ha tornat a licitar el ser-
vei de l’Escola de Música Municipal, 
atès que el contracte actual finalitzava 
el curs passat. L’empresa adjudicatària 

ha estat Contrapunt, cooperativa de 
músics, que s’encarregarà a partir del 
mes d’octubre de la docència, la gestió 
administrativa, l’organització i el cobra-

ment del preu públic aprovat pel con-
sistori. El contracte serà de dos anys 
amb possibilitat de dues pròrrogues. 

Formació musical
L’Escola està oberta a tota la població, 
sense límit d’edat, tot i que els alum-
nes tenen majoritàriament entre 4 i 17 
anys. Aquest curs 2019-2020 el centre 
continuarà oferint classes de llenguat-
ge musical, piano, percussió, guitarra i 
conjunt instrumental.

Paral·lelament a l’adjudicació del 
servei, s’han iniciat els tràmits per a 
modificar el reglament que regula el 
funcionament intern del centre, que 
datava de l’any 2003. L’objectiu és 
permetre que la ciutadania desenvo-
lupi les seves possibilitats creatives i la 
sensibilitat artística, a través d’un pla 
d’estudis flexible i adaptat a les neces-
sitats dels alumnes. 
 “A partir del mes d’octubre, l’Escola de Música 

oferirà classes de llenguatge musical, piano, 
percussió, guitarra i conjunt instrumental

Aquest curs 2019-2020, 
el servei de menjador 
de la Llar d’Infants Mu-
nicipal L’Oreneta fun-
ciona amb carmanyo-
les; és a dir que són els 
pares i les mares els qui, 
diàriament, porten el 
menjar dels seus fills i 
filles. El canvi es deu al 
fet que hi ha hagut molt poca demanda i això feia 
encarir el preu del servei. Amb aquest nou sistema, 
les famílies han de fer front només al cost del moni-
toratge. La Llar d’Infants acull nens i nenes des dels 4 
mesos fins als 3 anys. 

L’Oreneta ofereix un 
servei de menjador amb 
carmanyola

Servei de transport escolar per al curs 2019-2020  

Santa Cristina               8.20 h          17.25 h

Urb. La Masieta             8.25 h          17.18 h

Urb. L’Esplai               8.30 h          17.15 h

Can Gordei (local social)              8.40 h          17.10 h

Can Gordei (cantonada carrer Gaià)           8.41 h          17.06 h

Urb. La Miralba             8.50 h          16.57 h

Escola Ull de Vent (educació infantil)         8.56 h          16.30 h

Escola Ull de Vent (educació primària)      9.03 h          16.40 h

Urb. Priorat (carrer Huesca)           8.35 h          17.00 h

Urb. Priorat (davant bar El Carro)           8.39 h          16.54 h

Urb. Priorat (local social)            8.41 h          16.50 h

Urb. Priorat (carrer Córdoba)           8.48 h          16.45 h

Escola Ull de Vent (educació infantil)         8.53 h          16.30 h

Escola Ull de Vent (educació primària)      8.56 h          16.40 h

PARADES        ENTRADA    SORTIDA

PARADES        ENTRADA    SORTIDA



7Torre de guaita núm. 31 · La Bisbal del Penedès · SETEMBRE/OCTUBRE 2019

Nova temporada de les activitats 
esportives municipals
Entre les propostes que s’ofereixen hi ha classes de zumba, pilates i gimnàstica 
per a la gent gran

Coincidint amb l’arribada del mes 
d’octubre, es posa en marxa una 
programació d’activitats esportives 
dirigides amb monitors titulats que 
ofereix, a través d’un conveni, el Con-
sell Esportiu del Baix Penedès. Les 
persones interessades a fer exercici 
físic poden optar per: gimnàstica per 
a la gent gran; classes que promouen 
el moviment, com el zumba fitness, el 
zumba step i la tonificació, o sessions 
de manteniment com el pilates, els es-
tiraments o la higiene postural. 

Preus i horaris
Les activitats es poden fer en horari 
de matí, migdia i tarda al Centre Mu-
nicipal de Cultura. Els grups s’obriran 
sempre que hi hagi un nombre sufi-
cient de persones inscrites. Pel que fa 

als preus, s’hauran d’abonar 15 € tri-
mestrals per a aquelles activitats que 
es realitzen un dia a la setmana, men-
tre que en el cas de propostes que es 

facin 2 o 3 dies a la setmana el cost 
serà mensual i s’hauran d’abonar 10 o 
15 € al mes, respectivament. Les clas-
ses finalitzaran el 31 de maig del 2020.“Les activitats estan dirigides per monitors titulats 

que ofereix el Consell Esportiu del Baix Penedès

Un pas més en la 
remodelació del 
poliesportiu 
La Junta de Govern ha aprovat inicialment el projecte 
d’obres d’una nova fase de remodelació del poliesportiu 
municipal que correspon a la part del pavelló. El projec-
te, per un import de 711.472,33 €, ha estat redactat per 
l’equip UTE Anton Pàmies, Josep Anglès i Albert Pàmies. 
Així mateix, es preveu sol·licitar a la Generalitat la certifi-
cació que garanteix la seguretat i el control preventiu en 
matèria d’incendis. Prèviament s’havia aprovat la prime-
ra fase del projecte, corresponent als vestuaris.

Suport al Joventut 
Bisbalenca CF per a la 
temporada 2019-2020
El consistori ha aprovat un nou conveni amb el Joven-
tut Bisbalenca CF que permet que l’entitat pugui fer 
ús de les instal·lacions del camp de futbol. Així mateix, 
subvenciona el club amb la quantitat de 23.000 euros. 
Aquest suport arriba després que l’entitat hagi presentat 
la documentació per a justificar les despeses derivades 
de l’anterior acord. 
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La Miralba i el Priorat ja disposen de fibra òptica
Durant el mes de juliol es van fer reunions per a informar la ciutadania 
sobre el pla de desplegament del servei

Aquest estiu s’ha posat en marxa el pla 
de desplegament de la fibra òptica a 
les urbanitzacions de la Bisbal. L’em-
presa XTA n’ha realitzat la instal·lació a 
la Miralba, on el servei ja està operatiu, 
i també al Priorat.

Al llarg del mes de juliol es van fer 
diverses reunions informatives, ober-
tes a tota la ciutadania, als locals so-
cials del Priorat, la Miralba, l’Esplai i 
Can Gordei. L’objectiu era explicar als 
veïns i les veïnes d’aquestes urbanitza-
cions quins eren els terminis previstos 
i les tarifes de la companyia i, alhora, 
donar resposta a tots els dubtes que hi 
poguessin sorgir.

Els treballs del desplegament con-
tinuaran a Can Gordei, l’Esplai, la Ma-
sieta i la Pineda de Santa Cristina, i es 
preveu que estiguin enllestits abans 
que s’acabi l’any. Recordem que el nu-
cli urbà i el Papagai ja disposen també 
de servei de fibra òptica.

El Ayuntamiento ha contrata-
do una empresa para realizar 
unos trabajos de topografía en 
la isla urbana de las calles Mar-
garida, Orquídia, Magnòlia, 
Tulipa y Petúnia del barrio de 
La Miralba. El motivo es que 
hay algunas diferencias entre 
el proyecto de reparcelación 
del barrio, aprobado en 2008, 
el Registro de la Propiedad y el 
Catastro. Para regularizar esta 
situación hay que llevar a cabo 
un estudio topográfico que 
tendrá un coste de 3.786,09 €.

Estudio 
topográfico de 
algunas calles 
de La Miralba

El traçat de la C-51 obliga a 
modificar la normativa urbanística
Una sentència estableix la necessitat de fer aquests 
canvis que el Govern municipal hauria d’haver 
realitzat l’any 2012

L’Ajuntament ha de fer front a una 
sentència fruit d’un recurs presentat 
per la Generalitat en relació amb la 
construcció de la C-51 al seu pas per la 
Miralba. L’any 2012 la Direcció General 
de Carreteres va requerir al consistori 
que iniciés els tràmits de modificació 
del planejament per adaptar-lo a l’es-
tudi informatiu i d’impacte ambiental 
del projecte de la carretera. La inac-
tivitat de l’equip de govern d’aquell 
moment obliga ara l’Ajuntament a 
adequar la normativa urbanística a 
l’actual traçat de la carretera, quan 

“Es preveu que la fibra òptica arribi a l’Esplai, 
Can Gordei, la Masieta i la Pineda de Santa Cristina 
abans que s’acabi l’any

ja estan enllestides tant les obres del 
vial com les de la urbanització de la 
Miralba.
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Millores en 
la xarxa de 
clavegueram 
de l’Esplai
A finals d’agost van 
començar les obres que es 
duen a terme a l’altura del 
local social

L’Ajuntament ha detectat alguns pro-
blemes en la xarxa de clavegueram del 
barri de l’Esplai: la canonada principal 
està trencada i cal dur-hi a terme uns 
treballs de reparació. A finals del mes 
d’agost es van iniciar aquestes millo-
res a l’altura del local social; afecten 
40 metres lineals de tub i tres pous de 
registre, ubicats al costat del talús de 
la carretera.

Per tal de poder fer front a aques-
ta inversió, el consistori bisbalenc ha 
aprovat una modificació de crèdit. El 

contracte ha estat adjudicat a l’empre-
sa Solé Xic per un import de 12.694,16 
€ (IVA inclòs).“Les obres afecten 40 metres lineals de canonada i 

tres pous de registre

Importante inversión en la red de 
alcantarillado de El Priorat
Se ha aprobado el proyecto que permitirá garantizar el buen funcionamiento 
del colector de aguas residuales

El Ayuntamiento de La Bisbal aprobó 
en el mes de julio el proyecto ejecutivo 
de unos trabajos de mejora de la red 
de alcantarillado de la urbanización 

de El Priorat. Las obras afectan a las 
canalizaciones del colector de aguas 
residuales y se consideran prioritarias, 
puesto que no se ha realizado ningu-

na inversión desde su construcción. La 
canalización principal está situada en 
medio de la riera natural que descien-
de hasta el «fondo Manyé», un terreno 
montañoso, poblado de arbustos y 
con mucho desnivel. Es por ello por lo 
que los cambios en este tramo del al-
cantarillado requieren de trabajos pre-
vios como el desbrozado de la zona, 
la instalación del nuevo colector y de 
14 pozos de registro, las pruebas para 
garantizar su correcto funcionamiento 
y la posterior conexión con la red de 
saneamiento existente.

La obra tiene un coste total de 
84.961,44 €, que se financiarán en 
parte con una subvención de más de 
74.000 € otorgada por la Diputación 
de Tarragona.
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L’Ajuntament ha venut el 25,23 
% d’una parcel·la ubicada al 
carrer de la Vinya, al polígon 
industrial Les Planes Baixes. El 
consistori bisbalenc era pro-
pietari d’aquest percentatge 
de sòl, que ha subhastat mit-
jançant un procediment obert. 
L’import d’adjudicació ha estat 
de 378.450 €, una part dels 
quals es destinarà a la rehabi-
litació dels habitatges socials.

Es ven una 
parcel·la de 
propietat 
municipal

Es liciten les obres de remodelació 
de dos habitatges socials
Els treballs seran finançats amb la venda d’una parcel·la 
municipal i una subvenció de la Diputació de Tarragona

El passat mes d’agost es va aprovar la li-
citació de les obres dels dos habitatges 
socials que s’ubicaran a les antigues 
cases dels mestres. Es tracta d’una part 

més del procés que es va iniciar l’any 
2016 amb la modificació de la norma-
tiva per convertir en habitatges aquest 
espai destinat a equipaments. 

El preu de licitació de les obres és de 
76.746,11 €, que es finançaran amb una 
subvenció de 20.000 € atorgada per la 
Diputació de Tarragona i amb els diners 
obtinguts de la venda d’una parcel·la 
de propietat municipal. Finalitzat el ter-
mini, tres empreses han presentat les 
seves propostes que seran valorades 
durant aquest mes de setembre.

Nuevas ayudas 
sociales para 
las familias 
con menos 
recursos
Las prestaciones se 
destinan al pago del IBI 
y a cubrir los gastos que 
supone el inicio del curso 
escolar

El Ayuntamiento ha aprobado una 
modificación del reglamento sobre 
ayudas sociales con la intención de 
ofrecer más recursos a las familias que 
se encuentran en una situación desfa-
vorecida. Esta normativa regulaba las 
ayudas puntuales para hacer frente 
al pago de suministros básicos, como 
la luz y el agua, y los contadores soli-
darios. A partir de ahora incluirá otros 
gastos relacionados con el curso es-
colar, como la adquisición de libros 
de texto, el transporte o el coste de 
la cuota del AMPA, que se ofrecían a 

través de subvenciones. Esta modifica-
ción del reglamento permitirá ampliar 
estas ayudas y que puedan otorgarse 
durante todo el año, siempre y cuando 
los beneficiarios busquen trabajo o se 
formen para mejorar su situación so-
cioeconómica actual. 

Facilitando el pago del IBI
Otro de los supuestos que incluye el 

nuevo reglamento es la ayuda para 
hacer frente al pago del impuesto so-
bre bienes inmuebles (IBI) del domici-
lio habitual.

Todas las solicitudes serán valora-
das en la mesa social que se reúne 
cada mes y cuenta con profesionales 
del departamento de Servicios Socia-
les del Consell Comarcal y del Servicio 
de Ocupación municipal. 

“Los cambios realizados en el reglamento permiten 
ampliar estas ayudas y ofrecerlas durante todo el año
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Treballs de neteja forestal a través de 
plans d’ocupació
Durant l’estiu s’han fet tasques de manteniment i desbrossament de camins, 
rieres i zones verdes

La Diputació de Tarragona, a través del 
seu Pla de Foment de l’Ocupació, va 
contractar una brigada forestal forma-
da per cinc persones del Baix Penedès 
que durant l’estiu han treballat en di-
versos municipis de la comarca i han 
rebut formació amb un curs de fitosa-
nitaris i de poda i empelt.

Al nostre municipi s’ha esclarissat la 
massa forestal que hi ha al voltant del 
pas de vianants del barri de l’Esplai i 
s’han fet tasques de manteniment de 
la franja situada entre els carrers Julio 
Romero i Joaquim Mir. A Can Gordei 

també s’ha millorat el tallafocs i s’ha 
desbrossat la zona situada al costat de 
les instal·lacions dels dipòsits d’aigua i 
també la que es troba entre els carrers 
Ter, Cinca i Cardener, on s’han talat pe-
tits arbres ubicats en passos d’aigua.

Els treballs han inclòs el manteni-
ment i la neteja de la zona del Fondo 
del Manyer, al barranc del Priorat. 

“Els cinc membres de la brigada forestal han rebut 
formació sobre tractaments fitosanitaris i poda

La Regidoria de Segure-
tat Ciutadana ha organit-
zat un cicle de xerrades 
destinades a oferir a la 
ciutadania consells i reco-
manacions per a prevenir 
possibles robatoris en do-
micilis. Aquestes aniran a 
càrrec dels Mossos d’Es-
quadra, els quals facilita-
ran als veïns i les veïnes de 
la Bisbal eines i recursos per a garantir 
la seguretat en els seus habitatges i 
evitar qualsevol intrusió.

L’augment d’aquest tipus de delictes 
a la comarca ha portat el consistori a 
prendre mesures diverses com les reu-
nions periòdiques que es fan amb els 
cossos policials. Així mateix, al mes de 
març el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
una moció en la qual es demanava a 

diferents administracions que apli-
quessin polítiques i lleis per a fer front 
a aquesta alarma social. 

Des del consistori de la Bisbal es con-
vida a participar en aquestes xerrades i 
es recorda com és d’important la col·la-
boració ciutadana. En cas de detectar 
una possible situació de risc es dema-
na als veïns i les veïnes que truquin al 
telèfon d’emergències 112.

[ Dimarts 17 de setembre, 
19 h, local social del Priorat

[ Dissabte 21 de setembre, 
11 h, local social de la Miralba

[ Dissabte 28 de setembre, 
11 h, local social de l’Esplai

[ Divendres 11 d’octubre, 
20 h, Centre Municipal de 
Cultura

[ Divendres 25 d’octubre, 
20 h, local social de Can 
Gordei

Calendari de  
xerrades:

Es donen consells a la ciutadania per 
a evitar robatoris
Els Mossos d’Esquadra ofereixen xerrades sobre seguretat en 
domicilis particulars
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L’edició 2019 dels premis 
Vip’s Calafell han guardo-
nat l’empresa bisbalenca 
Oli Torclum amb el Premi 
de Creativitat Comarcal. 
Es tracta d’una empresa 
familiar dedicada a l’oli 
d’oliva verge extra ecolò-
gic i que actualment està remodelant les seves instal·la-
cions de la plaça Pau Casals per seguir oferint als consumi-
dors un producte de qualitat.

La regidora d’Agricultura i Comerç, Judith Vidal, s’ha 
mostrat molt orgullosa de tenir a la Bisbal una empre-
sa amb projecció internacional i ha volgut felicitar-la per 
aconseguir un d’aquests guardons que volen reconèixer la 
tasca de persones, empreses o entitats del Baix Penedès en 
categories com ara la cultura, la creativitat, la promoció del 
territori local o l’esport.

Reconeixement a 
l’empresa bisbalenca Oli 
Torclum

La Bisbal es mulla per 
l’esclerosi múltiple
El passat 14 de juliol, molts veïns i veïnes del poble es 
van apropar a la piscina municipal per adquirir algun 
producte de marxandatge i col·laborar així amb la Fun-
dació Esclerosi Múltiple. Enguany, la iniciativa va recollir 
178 €. Des del consistori es vol agrair la participació de 
la ciutadania i la tasca de la persona voluntària que va 
col·laborar en la recaptació.

Tres persones es beneficien dels ajuts per 
a nous autònoms
La convocatòria estava destinada a persones desocupades que haguessin 
posat en marxa un negoci durant el 2018

Amb la voluntat de fomentar l’ocu-
pació i l’emprenedoria, l’Ajuntament 

de la Bisbal va obrir una convocatòria 
d’ajuts per a nous autònoms. Les sub-

“La subvenció ha de cobrir despeses derivades de 
l’inici d’una activitat, com les quotes d’autònom 
o el lloguer del local

vencions estaven destinades a per-
sones desocupades que haguessin 
iniciat una activitat econòmica durant 
l’any 2018. El consistori bisbalenc hi 
havia destinat una partida de 15.000 €.

Durant el termini previst a les bases 
de la convocatòria es van presentar 
sis sol·licituds, de les quals només tres 
han estat acceptades per complir els 
requisits establerts. Dues d’aquestes 
persones autònomes han rebut un 
ajut de 2.800 € cadascuna, el màxim 
permès, i una tercera ha estat bene-
ficiària d’una subvenció de 629,29 €. 
Aquests diners han de servir per a fer 
front a despeses derivades de la po-
sada en marxa d’un negoci, com les 
quotes d’autònom del primer any o el 
lloguer del local.
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Aquest mes de setem-
bre s’ha reprès el Cicle 
Gaudí de cinema, que 
ofereix la possibilitat de 
veure llargmetratges de 
renom a preus populars. 
Aquest cicle també con-
tribueix a donar suport 
a les entitats locals, atès 
que són elles, mitjançant un sorteig, les que s’encarreguen 
de gestionar la taquilla. En la temporada anterior el Cicle 
Gaudí va tenir una bona acollida per part de la ciutadania.

Per als mesos de setembre, octubre i novembre d’aquest 
2019 s’han programat les pel·lícules Els dies que vindran, La 
vida sense la Sara Amat i Me llamo Violeta. Les projeccions 
es realitzen l’últim diumenge del mes.

Una jornada castellera centra 
la celebració de la Diada
Els actes de commemoració de l’Onze de Setembre van 
comptar amb la participació d’entitats i col·lectius locals

La Bisbal va traslladar al cap de setma-
na la celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya. Així, per al diumenge 8 de se-
tembre es van organitzar tot un seguit 
de propostes que pretenien fomentar 
les tradicions catalanes i reivindicar la 
riquesa cultural del nostre territori. Els 
actes es van iniciar a mig matí amb una 
cercavila que va comptar amb la partici-
pació d’entitats i col·lectius locals com el 
Ball de Gitanes, els Diables i Diablons i el 
grup de Geganters de La Societat.

La commemoració de l’Onze de Se-
tembre va continuar amb una jornada 
castellera que es va desenvolupar d’una 
manera àgil i sense caigudes i durant 
la qual es van poder veure castells de 6 
i de 7 així com pilars de 4. Van partici-
par-hi els amfitrions, la Colla Castellera 
de la Bisbal, i, com a colles convidades, 
els Nens del Vendrell i la Colla Joves dels 
Castellers de Sitges. “En la cercavila van participar entitats com el Ball 

de Gitanes, els Diables i Diablons de la Bisbal i els 
Geganters de La Societat

Nova edició de la fira 
d’entitats, artesania i 
alimentació
El proper diumenge dia 6 d’octubre se celebrarà la tradi-
cional Fira de la Bisbal, una iniciativa que pretén potenciar 
el comerç local. La mostra és també una bona oportuni-
tat perquè les entitats i col·lectius locals puguin donar a 
conèixer les activitats que desenvolupen durant tot l’any. 
Aquesta edició de la Fira comptarà amb una actuació de 
gralles, al matí, i amb un grup de swing que animarà els vi-
sitants a la tarda. No hi faltarà la trobada que organitza l’As-

sociació de Puntaires i 
que cada any reuneix 
prop d’un centenar de 
persones, ni tampoc les 
parades d’artesans vin-
guts d’arreu del territori 
i un estand informatiu 
del mateix Ajuntament.

Potenciant el cinema 
català a través del Cicle 
Gaudí  



Setembre · Octubre

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

29 
Cinema: Cicle Gaudí 
Projecció de la pel·lícula Els dies 
que vindran
Hora: 18 h
Lloc: Centre Municipal de Cultura
Organitza: Ajuntament de la 
Bisbal

Setembre
DIUMENGE

Fomentant la participació 
a través del concurs 
#Photobox
El divendres 23 d’agost es van lliurar els premis del con-
curs #Photobox. Les persones participants havien de fer-
se una fotografia durant les nits del 14 al 16 d’agost i apor-
tar una idea per a millorar la Festa Major de la Bisbal. El 
primer premi va ser per a Isona Castelló, que va proposar 
que els Diablons també fessin versots. El segon premi va 
ser per a Maria Borràs, qui va demanar un vermut per als 
adults i una festa de l’escuma per als infants. Finalment, 
en tercera posició van quedar la Maria Rovira, l’Aïda Porta, 
l’Helena Gomà i la Júlia Sánchez, que van demanar que a 
la propera festa major hi hagués un Punt Lila per a preve-
nir agressions sexistes. 

Des del consistori es volen agrair totes les propostes re-
collides i es trasllada la voluntat de l’equip de govern de 
seguir fomentant la participació per a conèixer les neces-
sitats i preferències de la ciutadania.

6 
Fira d’artesania i entitats 
Parades i degustacions durant 
tota la jornada
11 h: Trobada de puntaires 
d’arreu del territori, organitzada 
per l’Associació de Puntaires de 
la Bisbal, i mostra dels treballs
11.30 h: Inauguració de la Fira i 
mostra d’entitats bisbalenques
13.30 h: Concert de gralles amb 
els Grallers de La Societat
19 h: Swing
Organitza: Ajuntament de la 
Bisbal

Octubre
DIUMENGE

13 
Actuació de la Colla Castellera 
de la Bisbal a Cornellà de 
Llobregat 

Participació en la Festa Major 
del Barri de Sant Ildefons amb 
els Castellers de Cornellà i els 
Castellers d’Esparreguera
Organitza: Colla Castellera de la 
Bisbal del Penedès

Octubre
DIUMENGE 19 

Actuació de la Colla Castellera 
de la Bisbal a Barcelona 
Participació en l’acte de clausura 
del Congrés de Cardiologia
Hora: 20.30 h
Lloc: Museu Marítim de 
Barcelona
Organitza: Colla Castellera de la 
Bisbal del Penedès

Octubre
DISSABTE

27 
Cinema: Cicle Gaudí 
Projecció de la pel·lícula La vida 
sense Sara Amat
Hora: 18 h
Lloc: Centre Municipal de 
Cultura
Organitza: Ajuntament de la 
Bisbal

Octubre
DIUMENGE
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La Bisbal viu 
la seva festa 
major
El CMC va acollir dues 
exposicions que van tenir 
una gran resposta de la 
ciutadania

Els bisbalencs i les bisbalenques van 
omplir els carrers de la vila per gaudir de 
les diverses propostes programades del 
14 al 18 d’agost. La cercavila i el pregó, 
a càrrec del Ferran Aixelà, van donar el 
tret de sortida a la festa gran, la qual va 
continuar amb un gran ventall d’activi-
tats que van finalitzar el diumenge amb 
la Gimkana Esventada i el ball d’envelat.

Des del consistori es vol agrair la par-
ticipació de la ciutadania, la col·labora-
ció d’associacions i entitats i la feina de 
la brigada i del servei de vigilància, que 
van garantir l’èxit de la celebració.

D’altra banda, el dia 13 es van inau-
gurar dues exposicions al Centre Mu-
nicipal de Cultura. La primera la va or-
ganitzar el Taller de Puntes de la Bisbal, 
que va mostrar alguns dels seus tre-
balls, des de joiers a quadres i ventalls. 

La segona mostra, titulada «Instant 
de Felicitat. Tres dècades de festes bis-
balenques», estava formada per més 
de 600 imatges i pretenia apropar el 
llegat fotogràfic que els hereus de Foto 
Farrais van cedir al municipi. Des del 
consistori es vol agrair la dedicació de 
Salvador Català i de Jordi Ferran, que 
amb el seu treball van fer possible 
aquesta exposició.
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Un verano 
festivo en 
los barrios 
de La Bisbal
Cenas, bailes y actividades 
infantiles han sido 
algunas de las propuestas 
organizadas durante los 
meses de julio y agosto

Con la llegada del verano, las urbaniza-
ciones de La Bisbal organizan sus res-
pectivas fiestas. La primera en hacerlo, 
el pasado mes de julio, fue El Ortigós 
con una cantada de habaneras. Dicho 
barrio se unió así a los del núcleo ur-
bano, que celebraban las festes del pa 
beneït.

Cada asociación vecinal ha previsto 
una programación de actividades en-
tre las que no han faltado cenas popu-
lares, bailes, animación infantil, fiestas 
de la espuma o misas rocieras, entre 
otras. La Concejalía de Fiestas se ha en-
cargado de organizar la celebración en 
aquellas urbanizaciones que no cuen-
tan con asociación vecinal.

Las fiestas finalizaron en el barrio 
de El Priorat el pasado mes de agosto, 
justo la semana antes del inicio de la 
Fiesta Mayor.  

L’Ortigós

El Priorat

La Masieta

La Miralba

L’Esplai

Can Gordei
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El cap de setmana del 
20 i 21 de juliol, La So-
cietat Cultural Recrea-
tiva Bisbalenca va or-
ganitzar la Festa Major 
Xica amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament. 
Entre les activitats pro-
gramades va haver-hi 
una jornada castellera, 
amb la Colla Castelle-
ra de la Bisbal del Penedès i les colles convidades de 
Mediona, Cornellà i  Molins de Rei, una cantada d’ha-
vaneres i rom cremat, les matines i una cercavila amb 
els gegants i els grallers de l’entitat. Una vuitantena de 
persones van participar en un dinar de germanor se-
guit d’un espectacle de màgia per a tots els públics.

La Societat celebra la 
Festa Major de Santa 
Margarida

Senderistes bisbalencs 
pugen al port de Salau
Un grup de 20 persones, membres de l’entitat Sende-
ristes Bisbalencs, van participar el passat 4 d’agost en 
una trobada occitano-catalana al port de Salau, un port 
de muntanya situat a 2.100 metres d’altitud que uneix 
el Pallars Sobirà amb l’Ariège. Va ser una jornada festiva 
durant la qual la música i les danses van tenir el seu pro-
tagonisme, així com el vi català i el formatge occità.

Era la 32a vegada que el Cercle d’Agermanament Oc-
citano-Català organitzava aquesta trobada i la sisena en 
què hi participaven veïns i veïnes de la Bisbal.

La gent gran de la Bisbal gaudeix d’un 
berenar de germanor
La Festa de la Llar va incloure una missa, un ball i un reconeixement 
als socis d’honor

El passat dia 15 de setembre, l’Asso-
ciació de la Gent Gran va organitzar la 
Festa de la Llar, que va comptar amb 
una gran participació de la ciutadania. 
La trobada es va iniciar al matí amb 
una missa en record als socis difunts. 
Les activitats van continuar a la tarda 
amb un berenar de germanor davant 
el local social, a l’Era de Batre, i un pe-
tit reconeixement als socis d’honor. Els 
homenatjats van ser la senyora Guada-
lupe Fernández Jurado, en Josep Poch 
Batet i en Juan Pedro Mena Sánchez, 
els quals van rebre una placa comme-
morativa. La festa va finalitzar amb 
una sessió de música i ball.

Aquesta celebració va ser una més 
de les propostes que l’entitat organit-

za durant tot l’any. La junta de l’asso-
ciació ha demostrat ser molt activa i 

segueix preparant activitats diverses 
destinades a la gent gran de la Bisbal.    “Durant la trobada es van lliurar unes plaques 

commemoratives als socis d’honor 
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Al PDeCAT le faltó tiempo para demostrar-
nos cuál era su verdadera esencia, desde el 
primer pleno ordinario de la legislatura: la 
división perversa del municipio. Enmas-
carándose con excusas administrativas, el 
PDeCAT acaba de romper de un plumazo el 
contrato de arrendamiento del polideporti-
vo que este ayuntamiento tenía firmado con 
la entidad histórica Segle XX desde el 2013, 
cuando, en su día, CIU de aquel momento 
nunca interpuso denuncia ni contencioso. 
Ahora, el PDeCAT saca a flote su artillería 
obsesiva por rencores políticos y personales, 
perversos y sin sentido. Ara defenderá siem-
pre a todas las entidades, nunca participare-
mos ni alimentaremos la división del pueblo. 
Optamos por el consenso, la negociación y 
el entendimiento.

Durante dicho pleno, preguntamos acer-
ca de unos hechos preocupantes que el 
PDeCAT no ha publicado en ningún mo-
mento. Este gobierno aprobó en abril (antes 
de elecciones) dos contratos menores: 1- 
«Valoración de 2 parcelas para ser incorpo-
radas a la modificación de las Normas Sub-
sidiarias SAU1 y SAU2 (ámbito PRIVADO), 
teniendo en cuenta la posible permuta con 
un terreno industrial municipal» (impor-
te: 4.900 €). 2- «Redacción de modificación 
de las Normas Subsidiarias para el cambio 
de calidad urbanística de unos terrenos de 
aprovechamiento PRIVADO, SAU1 y SAU2» 
(importe: 11.500 €). El 12 de agosto se ven-
de «por casualidad» el 25,23 % de una par-
cela industrial por valor de 378.450 €. ¿Qué 
intenciones tiene este gobierno acerca del 
34 % restante de parcela industrial? ¿Sigue 
vigente la posibilidad de permuta con el 
25,23 % menos de suelo industrial? ¿Qué 
objetivos urbanísticos tiene el PDeCAT en 
estos SAU1 y SAU2, de ámbito privado? ¿Por 
qué el Ayuntamiento paga un contrato de 
redacción de cambio de normas subsidiarias 
de unos terrenos privados? Lo más preocu-
pante es: ¿por qué el Gobierno silencia di-
chos contratos? Si el gobierno del PDeCAT 
está tan preocupado en aplicar las leyes con 
los demás, ¡sería conveniente que echara un 
vistazo a su trastienda!

Maguy Antolín Manso
Grupo Municipal de Ara la Bisbal

¡Dime de qué presumes 
y te diré de qué 
careces!

Des d’ERC-AM LA BISBAL DEL PENEDÈS 
voldríem explicar que ara som un GRUP 
MUNICIPAL NOU; enrere queden les anti-
gues polítiques i endavant volem trobar 
una política en què tothom pugui expres-
sar-se. Creiem que és important demanar 
als polítics explicacions clares. És un dels 
pilars fonamentals per a fer la voluntat del 
nostre poble.

Tanmateix, voldríem explicar un dels 
punts que vam proposar per al ple del dia 
16 de setembre del 2019: consisteix a RE-
NOVAR el ROM afegint-hi ítems que creiem 
que són importants a l’hora de poder estar 
ben informats al nostre poble. Les reformes 
que es proposen des d’ERC-AM LA BISBAL 
no tenen cap incidència pressupostària.

Analitzant les últimes edicions de la re-
vista municipal, TORRE DE GUAITA, creiem 
que hi ha una desproporció entre tots els ar-
ticles que són d’informació de l’Ajuntament 
en relació amb l’espai assignat a la resta de 
partits polítics a l’oposició, entre altres fac-
tors. I és que, en ple segle XXI i en una de-
mocràcia plena com ha de ser, creiem que 
s’hauria d’habilitar porcions de la revista 
municipal als grups polítics que NO TIN-
GUIN PARTICIPACIÓ en el consistori i sol·li-
citin poder expressar-se en aquesta revista. 
Un ajuntament que es consideri «de tots» 
significa que ha de cobrir totes les sensibili-
tats polítiques i ser un espai on es pugui re-
flectir la diversitat d’opinions. També creiem 
necessari deixar un 15 % de la revista muni-
cipal a totes aquelles entitats i associacions 
de la Bisbal que desitgin expressar-se a tra-
vés de la revista, ja que cada una és inde-
pendent i ha de poder també expressar-s’hi, 
anunciar-hi les seves activitats i  poder-hi fer 
una bona crida al poble a la participació i 
coneixença dels seus membres. D’aquesta 
manera creiem que es pot reforçar el teixit 
social i cultural de la Bisbal del Penedès.

Ens podeu seguir per la xarxa social de 
FACEBOOK a www.facebook.com/ercla-
bisbal/. En aquesta pàgina compartim les 
nostres activitats i opinions. Et convidem a 
participar-hi i a donar-nos el «m’agrada» a 
la pàgina.

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Una nova legislatura
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El passat dilluns 16 es va aprovar el primer 
pas per a declarar nul el contracte d’arren-
dament del Segle XX, en un ple on des del 
Govern es parlava de patrimoni municipal 
del sòl i els informes encarregats de secre-
taria —com un d’extern amb un cost de 
2.500 €— en parlava d’un bé de domini pú-
blic. Aleshores, per a què els encarreguem i 
malbaratem recursos?

Res en clar, tan sols la voluntat i el desig 
d’aquest govern que es declari nul al cost 
que sigui, demanant informes, instant a la 
comissió assessora de la Generalitat i, si fi-
nalment és declarat nul, exposar-se a una 
indemnització.

És el nou intent de Compromís de diluir 
la presència del Segle XX i la seva aporta-
ció social i cultural al municipi (i, per què no 
dir-ho, també històrica).

Van fer front a una consulta en què l’al-
ternativa de reforma es presentava simple-
ment amb els plànols, mentre que l’opció de 
l’enderrocament i construcció d’un nou edi-
fici es presentava a tot color i amb imatges.

També, al tancament del pavelló, durant 
mesos, sota el pretext de risc estructural 
sense cap estudi ni dictamen. I quan arriba 
l’informe, després de perforar el pavelló i 
deixar-lo inservible —pels socs que no es 
van reparar—, es dictamina que es troba en 
perfecte estat. Tot això, per a acabar privant 
el municipi del gaudi d’aquesta instal·lació 
i malbaratant els recursos de l’Ajuntament.

I ara hi tornem amb el mateix. Cal deixar 
patent la nostra admiració per la perseve-
rança i interès d’aquest equip de govern en 
el Segle XX i el poliesportiu. Però no és un 
fet lloable; ens agradaria veure com altres 
qüestions de més importància i urgència 
són ateses amb la mateixa diligència i de-
dicació quant a temps i recursos, com per 
exemple la reimplantació de la vigilància 
municipal, la instal•lació de les càmeres 
de seguretat, millores en el bus municipal 
i propostes per a un servei de transport a 
l’hospital.

Però d’això ni es parla, ni es fan informes; 
és millor continuar pel camí de sempre i se-
guir parlant de les mateixes qüestions que 
fa 4 o 40 anys.

Units per la Bisbal del Penedès

El que és important no 
importa

Rememorando la famosa película, los epi-
sodios se están trasladando a La Bisbal. Los 
buenos están gobernando, los feos no sa-
bemos quiénes son y los malos lo intuimos.

Entremos en materia: en la legislatura 
2015/19 el PSC, en el Gobierno, detuvo 
la iniciativa de eliminar un acuerdo por el 
cual la entidad Club Segle XX tenía veinte 
años de concesión de la explotación del 
polideportivo.

En el pleno de junio del 2017 el PDeCAT 
ignoró la propuesta de formar una comi-
sión negociadora para llegar a un acuerdo 
con la entidad, con lo cual nuestro voto fue 
negativo y su propuesta no prosperó.

En mayo del 2019, con mayoría absoluta 
de «LOS BUENOS», en el primer pleno ordi-
nario de la legislatura, vuelve a reaparecer 
el punto de declarar nulo de pleno dere-
cho el contrato subscrito en el 2013 con 
dicha entidad.

Hay una ansiedad manifiesta por dinami-
tar todo aquello que no tiene nada que ver 
con las promesas de COMPROMÍS/PDeCAT.

En este pleno de septiembre del 2019, el 
PSC propuso dejar sobre la mesa esta pro-
puesta y negociar con la entidad. Respues-
ta: ¡¡¡¡NEGATIVA!!!!

Vuelven a sobrevolar por La Bisbal los ai-
res de revancha, odio e inquina. Señora al-
caldesa, ¿hasta cuándo dejará de gobernar 
solo para una parte del municipio?

Le recordamos que su actuación nos 
puede llevar a una responsabilidad subsi-
diaria de indemnizaciones cuantiosas. Sea-
mos sensatos, olvidémonos de rencores y 
hagan las cosas bien.

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

Los buenos, los feos y 
los malos

Al setembre del 2018 el Grup del PDeCAT 
de la Bisbal exigíem la dimissió de la regi-
dora d’ERC Pilar Verdún per no tenir comp-
tador d’aigua sinó un tub directe del pou a 
casa seva, fins i tot mentre va ser a l’equip 
de govern d’ERC.

Ens consta que es desconeix des de 
quan no hi ha comptador en l’habitatge. 
Això vol dir que durant els vuit anys en què 
va ser regidora d’ERC a l’equip de govern 
no pagava res per l’aigua que consumia, 
sinó que l’hem pagat tots els bisbalencs i 
bisbalenques que paguem rebuts d’aigua.

La resposta de la regidora va ser que te-
nia un acord signat amb l’alcalde Sr. Poch 
que l’eximia de pagar les factures de l’ai-
gua que consumia.

A l’Ajuntament no constava aquest 
acord. L’acord relacionat amb el pou de la 
Masieta que es va trobar era del 2002 i s’hi 
aprovava que l’Ajuntament assumís la ges-
tió del servei d’aigua de la Masieta, amb 
unes infraestructures deficients, sense cap 
contraprestació a la Sra. Verdún.

Tot i això, la Sra. Verdún va presentar 
una querella penal per injúries i calúmnies 
contra l’alcaldessa Agnès Ferré, la primera 
tinenta d’alcaldia, Judith Vidal, i el PDeCAT 
de la Bisbal.

Fa poques setmanes ha sortit la sentèn-
cia ferma en què el Jutjat acorda l’arxiva-
ment de la querella en no veure-hi delicte.

És evident que si tens un habitatge has 
de pagar l’aigua que hi consumeixes i que 
no hi ha cap acord legal que te’n deslliuri. 
Tot i això, la regidora d’ERC va presentar la 
querella per injúries sobre un fet cert. Se-
gurament, ella i/o el seu advocat es pen-
saven que tot s’hi val en política.

Doncs s’ha demostrat que no tot s’hi 
val i que és molt greu que una regidora 
d’ERC al Govern durant vuit anys no tin-
gués comptador d’aigua ni pagués els re-
buts de l’aigua consumida. Tot té les seves 
conseqüències, i acusar sense fonament, 
també.

Aquests no són els polítics que volem. La 
Bisbal ens mereixem polítics honestos, i les 
eleccions de maig van decidir-ho així.

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

El Jutjat arxiva la 
querella de l’exregidora 
d’ERC




