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Prioritzant la seguretat amb la instal·lació 
de càmeres de videovigilància
Es signa un conveni amb el Departament d’Interior que permetrà tenir dispositius 
lectors de matrícules a les entrades i sortides dels nuclis veïnals

7. S’aprova el 
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per a l’exercici 2020

9. Treballant per a 
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barri de la Riba
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famílies amb una nova 
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locals
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Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció

Expedient 926/2019: Compte General de 
l’exercici 2018

Expedient 1650/2018: Revisió de preus 
del contracte de recollida de residus amb 
l’empresa CESPA, SA

Compromís 
i PSC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

ERC i Ara Units

23 DE SETEMBRE DEL 2019

Ple municipal extraordinari i urgent

A favor En contra Abstenció

Votació de la urgència del ple

Moció de rebuig a la sentència del Tribunal 
Suprem contra les persones jutjades per 
organitzar el referèndum de l’1 d’Octubre

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
Units i ERC

PSC i Ara

16 D’OCTUBRE DEL 2019

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció

Exp. 1329/2019: Adhesió al sistema 
d’adquisició centralitzada de l’ACMC 
(Associació Catalana de Municipis i 
Comarques) i del CCDL (Consorci Català pel 
Desenvolupament Local)

Exp. 1424/2019: Reconeixement extrajudicial 
de crèdits: liquidació del 4rt trimestre del 
2018 del conveni de Serveis Socials amb el 
Consell Comarcal del Baix Penedès

Exp. 1405/2019: Periodicitat dels pagaments 
de les indemnitzacions per assistències a les 
sessions dels òrgans col·legiats a favor dels/
les regidors/es sense dedicació específica

Compromís, 
PSC, Units i 
ERC

Compromís, 
PSC, Units i 
ERC

Compromís, 
PSC, Units i 
ERC

21 D’OCTUBRE DEL 2019

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció

Expedient 462/2019: Elaboració i aprovació 
del pressupost de l’exercici 2020

Expedient 1381/2019: Modificació de crèdit 
4P/2019

Expedient 1438/2019: Modificació de les 
indemnitzacions a favor dels membres de la 
Corporació que no tenen dedicació exclusiva 
ni parcial, per l’assistència a les sessions dels 
òrgans col•legiats dels quals formen part

Operació de delimitació amb el terme 
municipal de  Masllorenç

Operació de delimitació amb el terme 
municipal de Banyeres del Penedès

Compromís

Compromís, 
PSC i Ara

Compromís 
i Ara

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Units, Ara i 
ERC

PSC

Units i ERC

PSC, Units i 
ERC

27 DE NOVEMBRE DEL 2019
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Aconseguir més seguretat al municipi és la 
prioritat de l’equip de govern

“La Bisbal formarà 
part d’una prova 
pilot que facilitarà 
la instal·lació de 
càmeres lectores de 
matrícules

La Bisbal del Penedès no tiene el servicio de policía municipal ni nunca ha tenido el servicio de 
vigilancia municipal. Tanto el municipio como la comarca tenemos altos niveles de robos en 
las viviendas porque somos municipios bien comunicados, de fácil acceso, porque tenemos 
viviendas aisladas y vacías que facilitan la instalación de personas que delinquen y porque la 
legislación, en temas de robos, no garantiza la seguridad de la ciudadanía.

Desde el equipo de gobierno tenemos la seguridad como principal objetivo para esta 
legislatura. Hemos empezado creando la nueva Concejalía de Seguridad; se han hecho varias 
charlas sobre cómo incrementar la seguridad en las viviendas, charlas muy interesantes por 
parte de los Mossos, y hemos firmado un convenio con el Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya para formar parte de la prueba piloto de municipios que insta-
laremos cámaras lectoras de matrículas.

El proyecto de las cámaras lectoras de matrículas es muy importante porque se conecta con 
el sistema de los Mossos y, por tanto, con sus bases de datos. Es un proyecto con un elevado 
coste para el Ayuntamiento y, por este motivo, es plurianual; se destinarán cada año 46.000 € 
y se comenzará el próximo año.

Otro tema importante es el servicio de información e inspección municipal. Este servicio se 
creó durante la legislatura anterior y, durante esta, hay que transformarlo con herramientas 
de vigilancia municipal. Será un proceso que queremos iniciar en 2020. También estamos en 
contacto permanente con los Mossos de nuestra área, con reuniones periódicas, para hacer 
el seguimiento, tener información de primera mano y colaborar en todas las acciones que nos 
sea posible.

La seguridad es cosa de todos y debemos continuar trabajando conjuntamente. Por eso 
aprovecho para dar las gracias a todos los vecinos y vecinas que nos explicáis vuestros casos, 
que veláis por la seguridad y os implicáis.

Conseguir más seguridad en el municipio es 
la prioridad del equipo de gobierno

“La Bisbal formará 
parte de una prueba 
piloto que facilitará 
la instalación de 
cámaras lectoras de 
matrículas

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

La Bisbal del Penedès no té el servei de policia municipal ni mai ha tingut el servei de vigilància 
municipal. Tant el municipi com la comarca tenim alts nivells de robatoris als habitatges perquè 
som municipis ben comunicats i de fàcil accés, perquè tenim habitatges aïllats i buits que fa-
ciliten la instal·lació de persones que delinqueixen i perquè la legislació, en temes de robatoris, 
no garanteix la seguretat de la ciutadania.

Des de l’equip de govern tenim la seguretat com a principal objectiu per a aquesta le-
gislatura. Hem començat creant la nova Regidoria de Seguretat; s’han fet diverses xerrades so-
bre com incrementar la seguretat als habitatges, xerrades molt interessants per part dels Mos-
sos d’Esquadra, i hem signat un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya per a formar part de la prova pilot de municipis que instal·larem càmeres 
lectores de matrícules.

El projecte de les càmeres lectores de matrícules és molt important perquè es connecta amb 
el sistema dels Mossos d’Esquadra i, per tant, amb les seves bases de dades. És un projecte 
amb un elevat cost per a l’Ajuntament i, per aquest motiu, és plurianual; s’hi destinaran cada 
any 46.000 € i es començarà l’any vinent.

Un altre tema important és el servei d’informació i inspecció municipal. Aquest servei es va 
crear durant la legislatura anterior i, durant aquesta, cal transformar-lo amb eines de vigilància 
municipal. Serà un procés que volem iniciar el 2020. També estem en contacte permanent amb 
els Mossos d’Esquadra de la nostra àrea, amb reunions periòdiques, per fer el seguiment, tenir 
informació de primera mà i col·laborar en totes les accions que ens sigui possible.

La seguretat és cosa de tots i hem de continuar treballant-hi conjuntament. Per això 
aprofito per a donar les gràcies a tots els veïns i veïnes que ens expliqueu els vostres casos, que 
vetlleu per la seguretat i us hi impliqueu.
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Un 64,4 % del cens electoral participa en els 
comicis del 10N
El Partit dels Socialistes va tornar a ser la força més votada, seguida per Esquerra 
Republicana i Junts per Catalunya

Els bisbalencs i les bisbalenques van 
tornar a les urnes el diumenge dia 10 
de novembre per escollir els seus re-
presentants en el Congrés dels Dipu-
tats i el Senat per als propers quatre 
anys. La participació va baixar respecte 
dels comicis del mes d’abril, i es situà 
en un 64,4 % de les persones inscrites 
en el cens electoral.

Pel que fa als resultats, el Partit dels 
Socialistes de Catalunya va tornar a ser 
la força més votada a la Bisbal, amb el 
20,79 % dels vots, seguida per Esquerra 
Republicana —amb el 18,19 %— i Junts 
per Catalunya, amb el 16,67 %; En Comú 
Podem va obtenir el 16,33 % dels vots, i 
VOX va convertir-se en la cinquena força 
amb el 9,04 % dels vots escrutats. Per 
darrere van quedar altres formacions 
polítiques com la CUP, el Partit Popular 
i Ciutadans.

S’habilita un espai per als 
grups municipals

Tal com estableix el 
Reglament d’Organit-
zació Municipal (ROM), 
l’Ajuntament posa a 
disposició dels grups 
amb representació al 
consistori un espai en 
el qual poder reunir-se i 
rebre visites. El despatx 
està ubicat a la planta 
baixa del Centre Muni-
cipal de Cultura i compta amb un telèfon i un ordinador, 
els quals es poden utilitzar dins l’horari establert.

L’espai resta obert de dilluns a divendres de les 16 a les 
21 hores, exclosos els dies festius. Amb la voluntat de fa-
cilitar-hi l’accés, s’ha assignat a cada grup municipal una 
tarda a la setmana, durant la qual poden fer ús exclusiu 
del despatx.

La regidora de Turisme de l’Ajuntament de la Bisbal, Judith 
Vidal, ha estat nomenada tercera vicepresidenta del Con-
sorci de Promoció Turística del Penedès. Vidal s’ha mostrat 
molt il·lusionada amb aquest nou càrrec, que li permetrà 
treballar en la promoció d’aquells trets característics del 
nostre municipi, com els itineraris saludables, els produc-
tes de proximitat, els allotjaments rurals d’alta qualitat, els 

negocis de restauració 
o algunes activitats 
conegudes arreu del 
territori com l’escalada, 
la fira o les diades cas-
telleres. La Bisbal forma 
part del Consorci de 
Promoció Turística des 
de l’any 2017.

Representació bisbalenca 
en el Consorci de 
Promoció Turística 

20,79 % – 368 vots

18,19 % – 322 vots

16,67 % – 295 vots

16,33 % – 289 vots

9,04 % – 160 vots

6,44 % – 114 vots

5,2 % – 92 vots

4,75 % – 84 vots

RESULTATS ELECCIONS GENERALS
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Millora de la seguretat ciutadana amb 
càmeres de videovigilància
La Bisbal forma part d’una prova pilot de la Generalitat, que instal·larà 
dispositius lectors de matrícules en els accessos als nuclis veïnals

L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat un 
conveni de col·laboració amb el Depar-
tament d’Interior de la Generalitat per a 
la posada en marxa d’un projecte pilot 
en matèria de videovigilància. Aquest 
sistema contribuirà a garantir i millo-
rar la seguretat ciutadana, assegurar la 
convivència i fomentar un ús pacífic de 
les vies i els espais públics. Així mateix, 
també resultarà de gran utilitat al cos 
dels Mossos d’Esquadra per a prevenir 
i investigar possibles delictes i altera-
cions de l’ordre públic, ja que els perme-
trà disposar d’un registre en imatges.

Una prova pilot
L’acord estableix un període de prova 
d’un any amb la intenció de corregir 
possibles disfuncions, plantejar op-
cions de millora i definir la corresponsa-
bilitat econòmica de les diferents admi-
nistracions. De moment, l’Ajuntament 
ha d’adquirir els dispositius de videovi-
gilància fixos, que inclouen un sistema 

de lectura de plaques de matrícules al 
qual només tindran accés els Mossos 
d’Esquadra, a fi de detectar o constatar 
les infraccions a la seguretat pública i 
prevenir la producció de danys a béns 
i persones. L’Ajuntament no tindrà ac-
cés a la informació obtinguda per mit-
jà dels dispositius. En el pressupost de 
l’any 2020 es preveu una partida per a 
l’adquisició de les càmeres i el seu man-
teniment. La intenció és instal·lar-ne a 
les entrades i sortides de tots els nuclis 
veïnals, però, a causa de l’import de la 
inversió, es farà per fases.

La posada en marxa d’aquest nou sis-
tema de videovigilància no hauria estat 
possible sense la recent instal·lació de 
fibra òptica al municipi, ja que un dels 

requisits per a implantar-lo era disposar 
d’una connexió de banda ampla que 
permetés transmetre en línia les dades 
al servidor de la Direcció General de la 
Policia.

Control i seguiment  
L’alcaldessa, Agnès Ferré, i el regidor de 
Seguretat Ciutadana, Félix Villazán, se-
ran els representants de l’Ajuntament 
en una Comissió d’Avaluació i Segui-
ment del projecte que pretén vetllar 
pel compliment dels compromisos re-
collits en el conveni. Un cop tancada 
la prova pilot, serà aquesta comissió la 
que emetrà un informe final sobre la 
conveniència o no de donar continuïtat 
al projecte. 

“La instal·lació de càmeres a les entrades i sortides 
dels nuclis veïnals es farà per fases a causa de 
l’import de la inversió
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Es licita el servei de control integral de 
plagues del municipi
La licitació diferencia entre la gestió de plagues a l’espai públic, de la població 
de coloms i de la processionària del pi

Les regidories de Sanitat i Medi Am-
bient de l’Ajuntament han presentat 
recentment la licitació del servei de 
control de plagues de la Bisbal del Pe-
nedès, dividida en tres lots diferents: 
el primer lot correspon a la gestió de 
plagues en els edificis municipals i els 
espais públics a través d’actuacions de 
desinfecció, desratització i desinsecta-

ció; el segon fa referència al control de 
les poblacions de coloms per tal d’evi-
tar possibles problemes de salut públi-
ca i la degradació del patrimoni arqui-
tectònic, el mobiliari urbà i la vegetació, 
mentre que el tercer lot correspon al 
servei de control de la processionària 
del pi. Pel que fa a aquest últim, el con-
sistori vol establir les bases per a poder 

gestionar la proliferació de l’insecte al 
municipi i pal·liar-ne els efectes adver-
sos causats pels seus diminuts pèls ur-
ticants. Les actuacions previstes són de 
dos tipus: tractament d’endoteràpia en 
àrees concretes i monitoratge de grans 
superfícies.

Els tres serveis són de vital impor-
tància, ja que tenen a veure amb la 
salubritat pública i la qualitat de vida 
dels veïns i les veïnes. Fins ara es con-
tractaven a empreses externes el ser-
vei de control de plagues i el de la 
processionària; ara ambdós són licitats 
i, a més, s’hi afegeix el control de les 
poblacions de coloms. En aquest sen-
tit, s’ha establert que el contracte de 
licitació començarà el diumenge 1 de 
gener, s’allargarà dos anys i serà prorro-
gable dos anys més.

L’Ajuntament ha posat en marxa novament el servei 
setmanal de subministrament de gasoil. Els veïns i les 
veïnes poden fer-ne les comandes fins als dijous a les 
15 hores, anant a les oficines municipals o trucant al 
telèfon 977 68 84 38. En el moment de fer la petició, 
cal escollir quina empresa —Petromiralles o Repsol— 
es vol que faci el subministrament.

Cada divendres, la companyia escollida truca al 
client per informar-lo del preu i fixar dia i hora per a 
portar-li el gasoil. El pagament es fa directament a 
l’empresa subministradora, amb targeta, en efectiu o 
bé domiciliant el rebut. Amb aquest servei, el consis-
tori vol facilitar els tràmits a la població i fer de pont 
entre les empreses i la ciutadania.

Torna el servei 
d’agrupació 
de comandes de gasoil 
per a calefacció

Se presenta el concurso 
público para gestionar 
el servicio de bar de Can 
Gordei
El Ayuntamiento ha inicia-
do el procedimiento para la 
concesión del uso privativo 
del servicio de bar y tienda 
del local social de Can Gor-
dei. Si no hay alegaciones, 
está previsto que a partir del 
próximo jueves 19 de diciembre se apruebe por Junta la li-
citación del servicio. Durante 15 días hábiles, las personas 
interesadas podrán presentar sus propuestas siguiendo 
los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas.

El actual servicio de bar de Can Gordei abrirá hasta el 31 
de diciembre, fecha tras la cual el espacio permanecerá 
cerrado durante unas semanas para llevar a cabo las ade-
cuaciones que sean necesarias antes de efectuar el cam-
bio de gestión y el traspaso del servicio.
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Els serveis a les persones protagonitzen 
els pressupostos municipals per al 2020
Els comptes públics per a l’any vinent preveuen que el deute públic hagi 
caigut un 90 % en només sis anys

L’increment de la seguretat de les per-
sones i dels seus béns; l’impuls als locals 
socials; la millora de les xarxes d’aigua 
i clavegueram i de l’enllumenat públic, 
o la rehabilitació del poliesportiu són 
algunes de les principals inversions 
consignades al pressupost municipal 
aprovat per l’Ajuntament per al 2020. 
D’aquesta manera, els comptes públics 
per a l’any vinent continuen apostant 
pels serveis a les persones i per la seva 
qualitat, i ho fan, a més, assolint una 
nova reducció del deute públic, que 
passarà de situar-se per sobre del que 
marca la llei al 2014 —amb un 113,64 
%— a establir-se, segons les previsions, 
per sota del 40 % al final de l’any vinent.

La inversió
Pel que fa a les inversions concretes 
aprovades, hi trobem els 46.000 € que 
es dedicaran a diferents actuacions 
de seguretat i ordre públic, entre les 
quals destaca la instal·lació de càmeres 
lectores de matrícules a les entrades i 
sortides dels diferents nuclis. A aquesta 
despesa en la seguretat de persones i 
béns cal sumar els 30.000 € que es des-
tinaran a la prevenció i extinció d’incen-
dis a través de la creació de franges de 
protecció forestal.

Els equipaments i les instal·lacions 
municipals també atreuen una part sig-
nificativa de les inversions. En aquest 
apartat trobem els 5.000 € que aniran a 
parar a l’adquisició de mobiliari per als 
dos habitatges socials de les antigues 
cases dels mestres; els 77.000 € que es 
destinaran a l’adequació de la Fassina, 
on els castellers tindran el seu local d’as-
saig; els 100.000 € que s’invertiran en la 
millora dels locals socials, o els 20.000 € 
per a la millora dels accessos a la pisci-
na municipal, entre d’altres. En tot cas, 
la principal despesa serà el 1.256.000 € 
que s’invertiran en la rehabilitació del 
poliesportiu municipal, concretament 
en una primera fase de l’actuació.

Els serveis 
Finalment, cal destacar que els comp-
tes públics també inclouen actuacions 
a les xarxes de serveis que tenim al 
nostre abast: així, es preveu dedicar a la 
xarxa d’abastiment d’aigua —amb una 
part del superàvit del 2019— 127.000 
€ que permetran la renovació del tram 
més malmès, al carrer Rossinyol, i el so-
terrament d’alguns trams del Priorat. A 

més, es destinarà, d’una banda, prop 
de 85.000 € a la substitució de la xarxa 
de clavegueram del Priorat i, de l’altra, 
57.000 € a actuacions de millora de l’en-
llumenat. Altres partides destacables 
són els 10.000 € per a renovar les bús-
ties a les urbanitzacions i els 5.000 € per 
a renovar el mobiliari malmès als parcs 
infantils. En total, el pressupost per a 
l’any vinent ascendeix a 4.467.862,53 €.

“Una de les principals despeses serà la inversió 
d’1.256.000 € per a la rehabilitació del poliesportiu 
municipal

EVOLUCIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL
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S’aprova la contractació d’un servei de 
defensa jurídica
L’associació Club Siglo XX ha presentat un recurs contra el projecte de 
remodelació del poliesportiu municipal

L’Ajuntament ha aprovat el contracte 
d’un servei de defensa jurídica per un 
valor de 7.260 euros. L’empresa Jordi 
Jané Assessors, SLP, serà l’encarregada 
de representar el consistori bisbalenc 
davant el recurs contenciós-adminis-
tratiu presentat per l’associació Club 
Siglo XX contra l’aprovació definitiva 
del projecte de remodelació del poli-
esportiu municipal.

L’entitat ja va fer les seves al·lega-
cions al projecte l’any 2018, que van 
ser desestimades pel consistori. Poste-
riorment va presentar un recurs de re-
posició que va ser rebutjat només en 

part, atès que es van incorporar al pro-
jecte bàsic algunes de les demandes 
de l’associació. Aquesta decisió, però, 
tampoc va convèncer el Club Siglo XX, 
que va decidir presentar als jutjats un 
recurs contenciós-administratiu con-
tra els acords de la Junta de Govern 
Local que van portar a l’aprovació de-
finitiva del projecte.

“El contracte del servei de defensa jurídica aprovat 
per l’Ajuntament ascendeix a 7.260 euros

Es conserva la torre de 
«La Fassina»

En els propers mesos es preveu enderrocar les edificacions 
industrials ubicades entre els números 7 i 11 del carrer Bar-
celona degut al seu mal estat de conservació. Entre elles, 
hi ha l’antiga fassina, una construcció de 486 m2 que anti-
gament s’havia destinat a la fabricació de licors destil·lats 
i aiguardent. La seva part més alta és una torre coneguda 
com «La Fassina», de 15 metres d’alçada i que forma part 
de l’skyline del municipi. Aquesta torre no s’enderrocarà i 
es mantindrà en la nova edificació que vol fer l’Ajuntament, 
que va adquirir els espais el passat mes d’abril. El consistori 
ha contractat l’empresa Disseny i Arquitectura Project Ma-
nagement, SLPU, per a redactar el projecte tècnic de l’en-
derrocament per un valor de 7.550,40 euros.

Se presenta un estudio 
hidrogeológico del 
municipio
La empresa Aqualia FCC, que gestiona el suministro de 
agua y la red de alcantarillado, ha presentado al Ayunta-
miento un estudio hidrogeológico que permite conocer 
las provisiones de agua del municipio y su evolución futu-
ra. La hidrogeología estudia el origen y la formación de las 
aguas subterráneas, así como su aprovechamiento, regula-
ción y evacuación.

El 100 % de las aguas de La Bisbal proviene de acuíferos 
y se extrae de los cinco pozos que hay actualmente en el 
municipio. El sexto pozo, ubicado en el barrio L’Esplai del 
Penedès, entrará en funcionamiento en breve.
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Avanza el proyecto de mejora de la red de 
alcantarillado de El Priorat
El Ayuntamiento ha licitado las obras de ejecución del nuevo colector de 
aguas residuales de la urbanización

El pasado mes de septiembre se apro-
bó definitivamente el proyecto de re-
habilitación del colector de aguas re-
siduales de El Priorat, después de que 
no se presentaran alegaciones. En este 
sentido, el Ayuntamiento ha licitado 

recientemente las obras de ejecución. 
El coste total de la intervención es de 
84.961,44 euros, y se financiará en gran 
parte con una subvención de la Dipu-
tación de Tarragona de 74.013 euros. 
El consistorio asumirá los 10.948,44 

euros restantes, previstos dentro de 
la partida del fondo de contingencia 
aprobado por el Pleno en julio.

Las obras de mejora consistirán en 
sustituir las canalizaciones principales 
del colector de aguas residuales de la 
urbanización, donde se ha detectado 
un mal funcionamiento de las mismas. 
Esta actuación se considera priorita-
ria, ya que no se ha realizado ninguna 
inversión desde su construcción. Se 
prevé realizar trabajos previos de des-
brozado de la zona, la instalación del 
nuevo colector de saneamiento y de 
14 pozos de registro, las pruebas para 
garantizar su correcto funcionamiento 
y la posterior conexión con la red de 
saneamiento existente.

Finançament extern per a millorar el barri 
de la Riba
Es demana una subvenció a través del PUOSC per a renovar la xarxa de 
subministrament d’aigua i l’enllumenat públic del nucli veïnal

L’equip de govern ha aprovat sol·licitar 
una subvenció de 370.000 € en el marc 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Gene-
ralitat de Catalunya. El PUOSC és vigent 
durant el període 2020-2024 i ofereix 
dues línies diferents d’ajuts per coope-
rar en el desenvolupament d’obres i ser-
veis de competència municipal.

La voluntat del consistori és desti-
nar aquest import a finançar una part 
d’un projecte al barri de la Riba. Aquest 
inclou la millora de la xarxa de submi-
nistrament d’aigua, amb la substitució 
de les canonades de fibrociment, i la 
renovació de l’enllumenat públic can-
viant els llums actuals per tecnologia 
de LED. Així mateix, s’aprofitarà l’aixe-

cament dels carrers per a instal·lar-hi 
una xarxa soterrada de cara a futures 
connexions de fibra òptica i altres ser-
veis de telecomunicacions. El cost del 
projecte és d’1.119.331,72 € (IVA inclòs). 

La subvenció del PUOSC serviria per a 
cobrir un 33 % del total de la inversió. Es 
preveu redactar el projecte durant l’any 
2020 i que les obres es puguin executar 
al 2021.



10 Torre de guaita núm. 32 · La Bisbal del Penedès · NOVEMBRE/DESEMBRE 2019

Aquest 2019, l’Ajun-
tament de la Bisbal 
destina una partida 
de 5.000 euros del 
pressupost municipal 
a l’anomenat «Xec 
Nadó», un ajut que 
pretén donar suport 
als bisbalencs i les 
bisbalenques amb in-
fants i, alhora, promo-
cionar el comerç de 
proximitat. 

La subvenció està 
destinada a famílies 
empadronades a la Bisbal —des de, 
com a mínim, sis mesos abans del 
naixement de l’infant— i que tinguin 
fills/es nascuts o adoptats durant l’any 
2018. Fins al dia 20 de novembre hi ha 
temps per a presentar-ne la sol·licitud. 

El Xec Nadó consisteix en 10 vals per 
un import de 10 euros cadascun que 
les persones beneficiàries podran bes-
canviar en els comerços locals adherits 
a la campanya fins al 31 de gener del 
2020.

[ VENT DE DALT

[ CAL PERE BUSQUET

[ RÀDIO MENDOZA

[ FARMÀCIA DALMAU

[ FRUITERIA AGRO-VERD

[ FRUITES I VERDURES 
MONTSERRAT

[ SUPERMERCAT JAUME

[ ALIPROX SUPERMERCATS

Comerços 
adherits

S’obre el termini per a sol·licitar el Xec Nadó
La convocatòria està destinada a famílies amb infants nascuts o adoptats l’any 2018

Adjudicades les obres dels 
futurs habitatges socials

L’Ajuntament ha aprovat l’adjudicació de les obres de re-
habilitació de les antigues «cases dels mestres» a l’empre-
sa Tecnologia de Firmes, SA, per un valor de 73.676,27 eu-
ros (IVA inclòs). La Mesa de Contractació ha pres aquesta 
decisió després de valorar les propostes de les tres empre-
ses que es van presentar al procés de licitació.

Recordem que aquest 2019 la Diputació de Tarragona 
ha concedit una subvenció de 20.000 euros a l’Ajunta-
ment per a aquest projecte. La resta es finançarà amb una 
part dels beneficis obtinguts amb la venda d’una parcel·la 
del polígon industrial que era de propietat municipal.

El passat 26 de setembre, els usuaris i les usuàries del 
Racó de la Gent Gran van organitzar una trobada en la 
qual van coincidir amb algunes de les persones volun-
tàries del servei Bon Dia. Va ser una tarda molt amena 
durant la qual els avis i les àvies van compartir un be-
renar i van plantar un llimoner amb la intenció de cui-
dar-lo i veure’l créixer.

Es planta un llimoner al 
Racó de la Gent Gran
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Homenatge als socis d’honor de 
l’Associació de la Gent Gran
L’entitat va organitzar una festa que va incloure un berenar popular i una 
actuació de màgia

El passat 15 de setembre es va celebrar 
la Festa de la Llar, organitzada per l’As-
sociació de la Gent Gran amb el suport 
de l’Ajuntament de la Bisbal. La inicia-
tiva va incloure, a la tarda, una missa 
en record als socis difunts i un berenar 
popular davant el local social, a l’Era de 
Batre, que va comptar amb una gran 
participació dels veïns i les veïnes de 
més edat.

Durant la trobada es va voler retre 
homenatge al Josep Poch, a la Guada-
lupe Fernández i al Juan Pedro Mena 
com a socis d’honor de l’entitat, lliu-
rant-los unes plaques commemora-
tives. El punt final de la festa el van 
posar l’espectacle de màgia de Xavi 
Showman i l’ambientació musical. “L’Associació de la Gent Gran va lliurar una placa 

commemorativa als seus socis d’honor

Apostant per 
una vida ben 
organitzada
Es posen en marxa uns 
tallers d’ordre per a ajudar 
la ciutadania a gestionar 
el seu dia a dia

Des de la Regidoria de Cultura i Lleure 
s’han dut a terme uns tallers sobre «or-
dre saludable i eficaç» que pretenien 
facilitar les tasques diàries a les perso-
nes participants. Les sessions, que es 
van realitzar entre els mesos d’octubre 
i novembre, estaven impartides per 
Gloria Planes, especialista i empresària 
que es dedica a millorar la vida dels 
altres.

Durant les classes es van donar con-
sells al voltant del manteniment de 
la cuina i el rebost, sobre com tenir la 

roba a l’armari i sobre la gestió diària 
de diversos aspectes com les agendes, 
els menús o els records. El preu del ta-

ller va ser de només 15 euros amb la 
intenció que tothom pogués tenir ac-
cés a aquesta pràctica informació.“Durant les sessions es van donar consells per a 

millorar alguns espais de la llar com l’armari de la 
roba o el rebost
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Apropant la cultura del vi a la biblioteca 
municipal
Durant el mes de novembre s’hi han organitzat activitats diverses com una 
exposició, un concert de glossa i un taller infantil

Aquest 2019, la Bisbal ha participat per 
primera vegada en el projecte «Biblio-
teques amb DO», una iniciativa que 
ofereix el Servei de Biblioteques del 
Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya  per a apropar la cul-
tura del vi a les biblioteques públiques.

Des de la Biblioteca Municipal, s’han 
programat durant el mes de novem-
bre activitats diverses amb la intenció 
de revaloritzar els recursos existents 
sobre la cultura vitivinícola. Els bis-
balencs i les bisbalenques han pogut 
visitar a l’equipament una exposició 
fotogràfica sobre diversos racons de 
la comarca i gaudir-hi d’altres propos-

tes com la projecció d’un documental, 
una conferència sobre l’arribada del 
vi al Penedès, un concert participatiu 
i un taller infantil per a aprendre a pin-
tar amb vi.

En aquesta edició del projecte han 
participat 69 biblioteques, que han 
volgut subratllar el vincle amb el seu 
entorn i, en el cas de la Bisbal, amb la 
Denominació d’Origen Penedès.

“La Bisbal participa en el projecte «Biblioteques 
amb DO» amb la voluntat de mostrar el seu vincle 
amb l’entorn

Es posa en marxa un nou taller per a afavorir 
l’èxit educatiu 
Amb aquest curs es vol ajudar el jovent a organitzar el seu temps d’estudi

Amb la voluntat de donar resposta a 
una petició de la comunitat educativa, 
la Regidoria de Joventut ofereix un ta-
ller sobre tècniques d’estudi. L’objectiu 
és oferir als joves eines i recursos que 
els permetin organitzar-se millor i apro-
fitar al màxim el seu temps d’estudi.

Horaris del taller
El taller s’impartirà a la Cova Jove els 
dimarts, de les 17.30 a les 19 hores, per 
a l’alumnat de 3r i 4t d’educació secun-
dària obligatòria i els dijous, en el ma-
teix horari, per als nens i les nenes de 
6è de primària i de 1r i 2n d’ESO. El preu 
de l’activitat serà de 15 euros trimes-
trals. Les famílies interessades a bene-
ficiar-se d’aquest servei han de forma-
litzar-hi la inscripció a l’ajuntament o a 
la Cova Jove. “El taller de tècniques d’estudi està destinat a infants 

i joves de 6è de primària a 4t d’ESO
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Inscripcions 
obertes per 
al Casal de 
Nadal
El servei s’oferirà tots els 
dies laborables des del 23 
de desembre al 3 de gener

L’Ajuntament treballa en una nova edi-
ció del Casal de Nadal, que enguany 
s’oferirà els dies 23, 24, 27, 30 i 31 de 
desembre i 2 i 3 de gener del 2020. A 
diferència d’altres ocasions, el servei 
tindrà un cost únic de 15 euros, que 
donaran dret a infants i joves a gaudir 
de les activitats programades durant 
aquests dies.

El casal romandrà obert de les 8 a 
les 13.30 hores, tot i que els infants po-“Hi haurà temps per a fer la inscripció al Casal de 

Nadal fins al 16 de desembre

dran entrar-hi de forma flexible de 8 a 9 
del matí, com ja es feia durant el Casal 
d’Estiu. El Nadal serà el centre d’interès 
d’aquesta proposta que oferirà jocs 

i tallers adequats a l’edat dels i les as-
sistents. Les famílies interessades a for-
malitzar-hi la inscripció tenen temps 
per a fer-ho fins al 16 de desembre.

L’Ajuntament ha obert una 
línia d’ajuts per tal que les fa-
mílies puguin fer front a les 
despeses que suposa l’inici 
del curs escolar i, alhora, pro-
moure la socialització dels lli-
bres de text. Les subvencions 
per a l’adquisició dels llibres 
tenen una quantia màxima de 
200 euros per alumne/a i curs. 
Pel que fa al cost del servei de 
menjador de l’Escola Ull de 
Vent, l’alumnat que en fa ús es 
pot beneficiar d’una subven-
ció d’1,70 euros per dia. Les 
famílies rebran aquests ajuts 
en dos pagaments que es fa-
ran als mesos de febrer i juliol 
del 2020.

Suport a les 
famílies a través 
de subvencions 
escolars

Treballant per a fer realitat 
els somnis dels infants
L’Ajuntament col·labora amb CaixaBank per repartir 
regals a nens i nenes en risc d’exclusió social

L’Arbre dels Somnis és una iniciativa 
de l’Obra Social de “la Caixa” amb què 
l’entitat vol fer arribar un regal durant 
les festes de Nadal a famílies contem-
plades a Serveis Socials. L’Ajuntament 
de la Bisbal, a través de la Regidoria 
de Benestar Social, hi col·labora en 
aquest projecte per a fer realitat les 

il·lusions d’infants que tinguin de 2 a 
14 anys.

La iniciativa consisteix que els nens 
i les nenes pengin els seus desitjos 
en aquest arbre nadalenc perquè les 
persones usuàries de CaixaBank que 
vulguin participar-hi puguin sentir-se 
Reis Mags per un dia.



Novembre · Desembre

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

30 
Sortida a Corbera de 
Llobregat
Visita del nucli històric i el 
pessebre vivent
Organitza: Associació de la 
Gent Gran

Sopar de final de temporada 
de la Colla Castellera
Hora: 21.30 h
Lloc: Bar del poliesportiu 
municipal
Organitza: Colla Castellera 
de la Bisbal del Penedès

Novembre
DISSABTE

14 
Assemblea extraordinària de 
l’Associació de la Gent Gran
Canvi de junta de l’entitat
Lloc: Racó de la Gent Gran
Organitza: Associació de la 
Gent Gran

Desembre
DISSABTE

28 
Contacontes
Hora: 17 h
Lloc: Biblioteca municipal

Desembre
DISSABTE

29 
Bola de neu màgica
Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça Pau Casals

Arribada del patge reial
Hora: 12.30 h

Cicle Gaudí: projecció de la 
pel·lícula Litus
Hora: 18 h
Lloc: Auditori del Centre 
Municipal de Cultura

Desembre
DIUMENGE

Noves mesures per a 
controlar les colònies de 
gats 
S’aprova un contracte menor que inclourà 
l’esterilització i vacunació dels animals fins a finals 
d’aquest any

La Junta de Govern ha aprovat un 
contracte menor per a garantir el 
control de les colònies de gats ur-
bans al terme municipal de la Bisbal. 
El servei inclou la captura, esterilit-
zació, marcatge auricular (per a la 
identificació), vacunació i desparasi-
tació dels animals, amb la voluntat 
de controlar-ne la salut i la població.

L’empresa que realitzarà el ser-
vei fins al 31 de desembre d’aquest 
2019 és Wapus Veterinari, SL, per un 
valor de 3.048,90 euros. Des de la 
Regidoria de Protecció Animal s’es-
tà treballant per a contractar aquest 
servei de forma permanent a partir 

de l’1 de gener del 2020 a través de 
la Mancomunitat Penedès-Garraf, 
incloent-hi l’assessorament a les ali-
mentadores de gats i un seguiment 
de les colònies.

Un any més, l’Ajuntament ha pre-
sentat la convocatòria anual de sub-
vencions en matèria de cultura i, del 
14 d’octubre a l’11 de novembre, 
les associacions sense ànim de lu-
cre i desvinculades de la política del 
municipi han pogut sol·licitar-les. 
Enguany, el consistori ha previst 
una partida de 10.000 euros per a 
potenciar la gran diversitat d’enti-
tats bisbalenques. Les subvencions 
tenen per finalitat el suport a activi-
tats i despeses ordinàries, el foment 
de programes i projectes culturals i 
la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania.

No obstant això, la partida 
d’aquest any és inferior a la desit-
jada. El passat desembre, l’Ajunta-

ment va presentar una proposta per 
a establir convenis personalitzats 
amb cada entitat interessada, però 
el projecte, emmarcat en els pressu-
postos municipals, no va tirar enda-
vant pels vots en contra d’ERC i de la 
regidora no-adscrita.

Es convoquen les 
subvencions anuals per a 
les entitats culturals

15 
La Bisbal amb la Marató
Amb una caminada, l’actuació 
d’entitats locals i dinar popular 
a càrrec de l’Associació de 
Dones de la Roca Foradada.

Desembre
DIUMENGE
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Se elabora el plano de 
delimitación de medidas 
de prevención de 
incendios
El Ayuntamiento ha apro-
bado inicialmente el pla-
no de delimitación de 
medidas de prevención 
de incendios forestales de 
La Bisbal. El documento 
constituye el instrumen-
to que define, entre otros 
aspectos, los sujetos obli-
gados y las fincas afectadas por los trabajos de limpieza 
de las franjas perimetrales que rodean las edificaciones.

La elaboración de este plano es obligatoria para todos 
los consistorios, aunque en La Bisbal aún no se disponía 
de uno, por lo que en octubre del 2015 el Ayuntamiento 
solicitó a la Diputación de Tarragona apoyo técnico para 
redactarlo. Del 2016 al 2019 se han llevado a cabo los 
trabajos necesarios en el municipio y el pasado mes de 
mayo se presentó el resultado final.

En marcha los trabajos de mejora del Torrent 
de les Segueres de l’Esplai
Las actuaciones tienen como objetivo la mejora de la funcionalidad hidráulica 
y de uso público de la zona

A finales del mes de octubre se inició 
la ejecución del proyecto de mejora 
de la funcionalidad hidráulica y de uso 
público del Torrent de les Segueres de 

l’Esplai. Las intervenciones se centran 
en un tramo de 1.200 metros de lar-
go, entre el barranco del Clot de Bou 
y el fondo de Cal Llac, que compren-

de una superficie de casi 12.000 m2. 
El objetivo principal es garantizar la 
funcionalidad hidráulica del torrente 
y favorecer sus accesos y espacios de 
paso para potenciar los ecosistemas 
y prevenir los incendios forestales. 
Asimismo, a través del proyecto, se 
promueve la formación y contrata-
ción de cuatro personas en riesgo de 
exclusión sociolaboral, que reciben 
nociones y hábitos de trabajo dentro 
del entorno rural.

Los trabajos cuentan con la finan-
ciación de la Diputación de Tarragona 
y la Fundación Bancaria “la Caixa” y 
con la autorización de la ACA y Medi 
Natural. Se prevé que las actuaciones 
duren aproximadamente un mes.

S’instal·len els contenidors 
per a les restes de poda
Aquest mes de novembre s’han començat a instal·lar 
els contenidors de poda en diversos punts del munici-
pi, on romandran fins després de la Setmana Santa. Se-
parar aquesta fracció de la resta és important per a po-
der aprofitar-la i reduir així el cost que suposaria portar 
aquests residus a l’abocador.

Es recorda que en aquests contenidors no es poden 
llençar mobles ni trastos vells, els quals cal portar al Punt 
Verd. A més, l’Ajuntament disposa d’un servei de recolli-
da porta a porta d’aquest tipus de residus que s’ofereix 
cada primer dilluns de mes.
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La Fira obre 
les portes 
del municipi 
a tota la 
comarca
La jornada va comptar 
amb una àmplia oferta 
de productes bisbalencs 
i una representació del 
teixit associatiu

El primer diumenge d’octubre es va 
celebrar la tradicional Fira de la Bisbal. 
El temps va acompanyar en una jorna-
da festiva en la qual no van faltar exhi-
bicions de cultura popular, música en 
viu, la Trobada de Puntaires, una àm-
plia oferta de productes bisbalencs i 
una important representació del teixit 
associatiu.

La Fira es va fer coincidir amb la in-
auguració de l’exposició «La Bisbal 
Viva», del bisbalenc Raúl Gallego, que 
recollia fotografies de la vila i la seva 
gent en diferents moments de l’any.

Des del consistori es vol agrair la 
resposta de les entitats i comerciants 
locals que amb la seva implicació van 
fer possible l’èxit de la fira.

La Bisbal es solidaritza amb La Marató

El dia 15 de desembre s’organitzaran 
diversos actes al municipi amb l’ob-
jectiu de recaptar diners per a La Ma-
rató de TV3, que enguany destinarà 
els seus beneficis a la investigació de 
les malalties minoritàries. La jornada 
s’iniciarà amb una caminada popular 
guiada pels Senderistes de la Bisbal, 
per a la qual caldrà abonar el preu de la 
inscripció. Al migdia, les entitats locals 
també hi participaran oferint les seves 
actuacions a la Plaça de l’Església, com 

és el cas dels Gegants i Grallers de la 
Societat, el Ball de Gitanes, els Diables 
i la Colla Castellera de la Bisbal. Tot se-
guit, l’Associació de Dones de la Roca 
Foradada oferirà un dinar de germanor 
al Centre Municipal de Cultura. Per a 
participar-hi, caldrà comprar tiquet.

El passat dia 5 de novembre, la bi-
blioteca va acollir una xerrada sobre 
les malalties minoritàries que va anar 
a càrrec de la professora Maria Àfrica 
Fortes del Valle.
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Más opciones para que la ciudadanía 
practique deporte
Se renueva el convenio de colaboración con el Consell Esportiu del Baix Penedès 
que permite seguir ofreciendo clases de gimnasia

El Ayuntamiento de La Bisbal ha reno-
vado el convenio de colaboración que 
tenía con el Consell Esportiu del Baix 
Penedès para poder seguir ofreciendo 
actividades dirigidas, entre las cuales 
hay gimnasia de movimiento —que 
incluye las clases de zumba, fitness, 
zumba steps y tonificación—, de man-
tenimiento y la destinada a las perso-
nas mayores.

En este nuevo curso se ha ampliado 
el número de clases que se ofrecen en 
horario de mañana, mediodía y tarde; 
así, los usuarios y las usuarias pueden 
asistir dos o tres días a la semana, como 
hasta ahora, o solo un día a la semana 
si lo prefieren. Actualmente son unas 
70 las personas que están inscritas en 
alguna de las actividades dirigidas que 
se ofrecen en La Bisbal.    

Notícies breus

Suport a les entitats 
esportives
L’Ajuntament destina una partida de 
2.000 euros a subvencionar les enti-
tats esportives, les quals considera un 
important element dinamitzador del 
municipi. Aquests ajuts, que no poden 
superar el 50 % de les despeses, pre-
tenen garantir el desenvolupament 
d’activitats i projectes esportius i mi-
llorar la qualitat de vida de la ciutada-
nia fomentant valors com la convivèn-
cia i la cohesió social.

Oriol Rodríguez, 
subcampeón de 
España de supermoto
El piloto bisbalense Oriol Rodríguez se 
proclamó subcampeón de España del 
Supermoto 2019 en la categoría «SM 
Road 250». El campeonato se disputó 
el fin de semana de los días 14 y 15 de 
septiembre en Alcarràs (Lleida).

Un bisbalense en el 
Trofeu de Catalunya 
de Ral·lisprints
Gerard Romano quedó sexto en el Tro-
feu de Catalunya de Ral·lisprints, que 
se celebró el pasado 5 de octubre en 
La Pineda Platja. El piloto bisbalense 
participó en la onceava edición de este 
rally con su Peugeot 106 y acompaña-
do de su copiloto, Ricard Romano.

“Una de las novedades de este curso es que las 
personas usuarias pueden realizar la actividad física 
elegida un solo día a la semana
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Todo en política es cuestión de prioridades. 
Mientras el Gobierno del PDeCAT está de-
masiado ocupado con sus reivindicaciones 
independentistas y manifestaciones activis-
tas, se olvida de hacer los deberes para su 
pueblo… y esto está pasando en nuestro 
municipio: falta de respuestas, quejas, asun-
tos sin atender, ciudadanía disconforme, 
preocupada y decepcionada por culpa de 
promesas incumplidas, el aumento alar-
mante de la inseguridad ciudadana, la falta 
de atención social… Desviar la mirada hacia 
otros menesteres secundarios, volver a sacu-
dir la cortina de humo, es el modus operandi 
habitual del PDeCAT, con un pseudopresi-
dente que actúa como un CDR y no como 
un presidente. En democracia, las personas 
son condenadas por SUS HECHOS, JAMÁS 
POR SUS IDEAS. La libertad de expresión es 
un derecho constitucional para todos por 
igual, sí, pero un gobierno que no acata la 
ley ni las sentencias judiciales comete el gra-
ve delito de PREVARICACIÓN.

Referente a los comicios generales del 
10N, Ara la Bisbal informa que los resultados 
electorales demuestran claramente, con un 
59 % de los votos, que nuestro municipio 
NO es independentista, por lo que se con-
firma que este desgobierno del PDeCAT 
NO está gobernando para todos por igual.

Por otro lado, gracias a la irresponsabi-
lidad de los llamados «SOCIOLISTOS» del 
PSOE/PSC, Vox pasa a ser la tercera fuerza 
nacional y la quinta en La Bisbal. Convocar 
elecciones fue una nefasta y estratégica 
decisión que se podía haber evitado, si el 
propio PSOE hubiera sido honesto y cum-
plido con su programa electoral. Cuando las 
izquierdas se dividen por ideas las derechas 
se unen por intereses... ¡La avaricia del PSOE/
PSC rompió el saco! Extremismos llaman a 
extremismos y, hoy por hoy, la sociedad está 
aún más peligrosamente dividida.

A partir del 13 de noviembre del 2019, el 
equipo de Ara la Bisbal informa de que po-
drá atender a la ciudadanía bisbalenca to-
dos los miércoles, de 16 a 21 h, en el CMC 
(nuestro mail de contacto para cita previa: 
aralabisbal@aracatalunya.cat). 

Maguy Antolín Manso
Grupo Municipal de Ara la Bisbal

¿Gobierno o desgobierno 
bisbalenc?… ¡Cortina de 
humo y tantas otras cosas! 

Veïns de la Bisbal, no sé si sabeu de la il·lega-
litat dels bol·lards o «pilons» que campen pel 
nostre municipi —sobretot al voltant de l’es-
glésia del poble—: barreres físiques que po-
sen en perill la integritat de veïns i vehicles, 
un perill per als nens que juguen a la plaça i 
per als avis que els han de sortejar a diari, per 
no parlar d’invidents i discapacitats.

Fins al 2010 no hi havia jurisprudència 
que parlés d’aquests pivots; no se’n parlava 
en cap document ni llei de trànsit, circulació 
o seguretat vial. Va ser aquest any quan va 
sortir al BOE que els bol·lards han de tenir 
una alçada de 0,75-0,90 m i un color que 
contrasti amb el del paviment en tota la 
peça o, com a mínim, en el seu tram superior 
(BOE 2010 – 4057, art. 29) —ELS BOL·LARDS 
DE LA BISBAL NO HO COMPLEIXEN— i que 
tot itinerari de vianants accessible ha de 
tenir una amplada mínima de pas no infe-
rior a 1,80 m (BOE 2010 – 4057, art. 5, punt 
2b) —ELS BOL·LARDS DE LA BISBAL NO HO 
PERMETEN—.

El nostre ajuntament va fer cas omís de la 
llei, emparant-se en l’argument que tenien 
temps per a treure’ls fins a l’1 de gener del 
2019, cosa certa. Però no és menys cert que 
sí que tenien la responsabilitat patrimonial 
dels possibles danys que poguessin produir 
a un tercer, sigui persona o béns particulars, 
perquè, com hem dit, són il·legals des del 
2010.

Durant aquests anys, el nostre ajunta-
ment NO s’ha fet càrrec dels desperfectes 
produïts a vehicles del municipi, denunciats 
pels seus propietaris. Estem finalitzant l’any 
2019, any en què finalitzava el termini per a 
treure aquestes barreres físiques tant per a 
vehicles com per a vianants.

TREURÀ EL NOSTRE AJUNTAMENT ELS 
ESMENTATS BOL·LARDS IL·LEGALS —I JA 
FORA DEL TERMINI PER A TREURE’LS—, O 
ELS DEIXARÀ COM FINS ARA?

Des d’ERC de la Bisbal, volem donar les 
gràcies a tots els veïns que van participar a 
la votació del passat dia 10N, i en especial 
als que van votar per una de les tres forces 
sobiranistes de Catalunya.

Gràcies a tots i a totes!!!
Esquerra Republicana de 

la Bisbal del Penedès

Bol·lards il·legals a la 
Bisbal del Penedès
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Fa un mes aproximadament, els usuaris 
que en el seu moment van sol·licitar l’ús 
dels terrenys que l’Ajuntament va destinar 
als horts socials van rebre un comunicat en 
el qual l’Ajuntament els instava a abando-
nar-hi tota activitat —al·legant un seguit 
de raons i causes abstractes i alienes als 
afectats—, mesura de compliment gairebé 
immediat i sense cap altra alternativa.

A ningú hauria d’agradar-li que col·lec-
tius, en aquest cas bisbalencs, d’edat 
avançada que treballaven els horts com a 
activitat, així com d’altres no tan afortunats 
que ho fan perquè es troben en situació de 
vulnerabilitat econòmica, quedin desem-
parats i no se’ls ofereixi cap alternativa o 
ajuda.

Com a agreujant de tot això tenim el 
pressupost que Compromís ha elaborat 
i presentat, en què es creen quatre noves 
vacants a l’Ajuntament que suposen un 
cost de gairebé 200.000 € anuals —algu-
nes d’elles, per duplicat, com un segon 
arquitecte o secretari de l’Ajuntament—, 
vacants de les quals haurem de veure com 
es gestiona la contractació o concurs i qui, 
finalment, les ocuparà —com el nou càrrec 
de cap de personal cobrant més de 40.000 
euros o el de tresorer, a 13 hores setmanals, 
amb un sou de 20.000 €—.

A tot això cal sumar que les partides des-
tinades als apartats d’aliments i de produc-
tes farmacèutics del Banc d’Aliments són de 
5.500 € i els ajuts per a les famílies desfavo-
rides, de 10.000 €, tenint un atur del 23,72 
%, el doble de la mitjana del país (10,87 %).

En definitiva, el caràcter social i assis-
tencial que un ajuntament amb superàvit 
hauria de tenir no hi és; es subvencionen 
els llibres i poc més; la resta —habitatge 
social, Banc d’Aliments, subministraments 
bàsics…—, quatre pessetes o res.

Això sí: hi haurà quatre afortunats que 
s’enduran entre tots 4.153.592,88 € bruts, 
que pagarem tots els bisbalencs i les bisba-
lenques.

És necessària aquesta despesa, quan en 
matèria social invertim tan poc? O hem 
de vendre solars municipals per valor de 
150.000 € i perdre patrimoni?

Units per la Bisbal del Penedès

Qüestions socials 
«zero»

El PSC de la Bisbal del Penedès ens mostrem 
satisfets dels resultats obtinguts en el mu-
nicipi i a Catalunya en aquestes eleccions, 
però no volem amagar que «els hauríem 
volgut encara millors», i constatem que 
probablement el desgast patit «és el pro-
pi d’una repetició electoral». Els socialistes 
destaquem que el PSC ha mantingut els re-
sultats «retallant la distància en escons amb 
el primer partit, en un context —després de 
la sentència— que no era especialment fa-
vorable per a les posicions més moderades, 
sinó que més aviat afavoria les posicions 
més polaritzades i extremes, tant cap a la 
dreta com a l’independentisme». En aquest 
sentit, remarquem que l’independentisme 
«no està progressant a Catalunya» i volem 
reconèixer que la nostra societat és plural i 
diversa i centrar-nos en la millor solució per 
als problemes de la gent.

Lamentem l’ascens de l’extrema dreta i 
recriminem que s’hagi alimentat un discurs 
antipolític que l’extrema dreta ha pogut 
capitalitzar, juntament amb la posada en 
risc de la unitat d’Espanya per part de l’in-
dependentisme.

Considerem que «la victòria socialista a 
Espanya segueix sent incontestable i, per 
tant, hem de fer manera perquè això que 
volen els ciutadans sigui possible». Els i les 
socialistes catalans han donat «ple suport» 
a les gestions que emprendrà Pedro Sán-
chez, qui ha considerat «implantejable» 
un escenari de tercera repetició electoral, 
apel·lant a la responsabilitat de tots els 
partits perquè la configuració d’un govern 
progressista sigui possible —«Qui no està 
en condicions de fer govern hauria de tenir 
l’obligació de no bloquejar l’única opció de 
govern que hi ha»—, qui ha descartat qual-
sevol acord amb VOX i fer una gran coalició 
—«Cal explorar totes les possibilitats»— i 
qui alerta que «qui voti “no” a la proposta 
de Sánchez estarà votant amb VOX».

Finalment, volem fer un agraïment espe-
cial als 368 votants que han tornat a diposi-
tar el seu vot al PSC, que és la primera força 
al municipi.

Gràcies!!!
Grupo Municipal

PSC de la Bisbal del Penedès

Nova victòria electoral 
el 10N

Aquesta tardor ha fet 100 dies del govern 
de Compromís amb la Bisbal i se n’ha de 
fer balanç.

Han estat cinc mesos de molta feina i 
activitats, perquè les festes d’estiu omplen 
tots els caps de setmana, però això no ens 
ha privat de fer acció de govern. S’ha de 
tenir en compte que dels sis regidors i re-
gidores que formem part de l’equip de go-
vern, dos s’estrenen en la política municipal 
i els felicitem per la predisposició, el treball 
i la responsabilitat que estan demostrant.

En el programa electoral portem 103 
propostes per acomplir en els quatre anys 
de legislatura. Durant aquests sis mesos 
del 2019 hem acomplert el 20 % del pro-
grama, que són 21 propostes.

La major part són de continuïtat de 
serveis —com les activitats del Racó de 
la Gent Gran; les polítiques d’ocupació; el 
suport a les entitats culturals, esportives i 
juvenils; la despolitització del Rebost Soli-
dari, i la congelació d’impostos, entre d’al-
tres—, però hem de destacar importants 
iniciatives i inversions que s’han posat en 
marxa durant aquests mesos: les obres de 
rehabilitació dels habitatges socials, la re-
dacció del projecte per a arreglar La Fassi-
na, la licitació de les obres de la substitució 
de part del col·lector del Priorat i la licitació 
dels serveis de continuació amb l’erradica-
ció de la processionària i el control de les 
colònies de coloms.

Però el més important d’aquests mesos 
és l’aprovació del conveni amb el Departa-
ment d’Interior de la Generalitat de Cata-
lunya per a la prova pilot d’instal·lació de 
càmeres lectores de matrícules i la confec-
ció del pressupost 2020, que —després 
d’estar un any amb pressupost prorro-
gat— ens permetrà engegar inversions i 
serveis tan importants com les obres de 
rehabilitació del poliesportiu municipal, 
l’ampliació dels locals socials a les urbanit-
zacions, l’enderrocament de la masia de la 
Miralba i posar les bases per a millorar els 
serveis de bus urbà, vigilància municipal i 
millores en l’eficiència de l’enllumenat.

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Balanç dels cent 
primers dies de govern




