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La Bisbal s’uneix més que mai per 
afrontar l’emergència sanitària
El consistori vol donar les gràcies a tots els veïns i veïnes que de forma 
desinteressada han col·laborat en la lluita contra la COVID-19

7. S’obre una línia 
d’ajuts per a les 
famílies afectades per 
la crisi sanitària

13. Celebració de 
la tercera edició de 
les Setmanes de 
l’Empresa i l’Ocupació

15. Aprovats els 
projectes de reforma 
dels locals socials del 
Priorat i l’Esplai

16. Garantint que 
els infants puguin 
seguir el curs escolar 
de forma telemàtica
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Telèfons d’interès

Emergències 
             
Incidències municipals

Ajuntament

Fax Ajuntament

Llar d’Infants Municipal 
L’Oreneta

Centre Municipal de 
Cultura

Consultori mèdic

Farmàcia 

Urgències – CAP del 
Vendrell 

Hospital del Vendrell 

Urgències Hospital 
del Vendrell

Creu Roja del Vendrell 

ADF Clot de Bou 

Parròquia de Santa 
Maria

Col·legi públic 
Ull de Vent

Autobús urbà Hife

IES Coster de la Torre

Servei aigua
(Manteniment 24h)

Servei aigua (Oficines)
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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

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció11 DE MAIG DEL 2020

Posant en 
valor el nostre 
patrimoni 
històric
La Regidoria de Cultura ha posat en 
marxa una iniciativa anomenada «Pín-
doles bisbalenques» amb la voluntat de 
crear un espai de participació durant el 
confinament i donar a conèixer el nos-
tre patrimoni històric, cultural i social. 
Tres cops per setmana —els dilluns, 
dimecres i divendres— es publiquen 

a les xarxes socials petits relats sobre 
la història del municipi amb l’etiqueta 
#PíndolesBisbalenques que elabora 
el bibliotecari Jordi Ferran Ventosa.

Se celebran sesiones plenarias 
virtuales
El Ayuntamiento se ha adherido al 
servicio Localretmeet, una plataforma 
que permite celebrar a distancia las se-
siones de los órganos colegiados (ple-
nos, juntas de gobierno y la Comisión 
Especial de Cuentas) mediante una vi-
deoconferencia segura y dando cum-

plimiento a la normativa. El sistema 
permite la retransmisión de los ple-
nos a través de YouTube. La adhesión 
a este servicio tendrá una vigencia de 
cuatro meses y no supone ningún cos-
te para el consistorio.

Exp. 544/2020: Celebració a distància de 
les sessions dels òrgans col·legiats

Exp. 542/2020: Modificació del Reglament 
Orgànic Municipal

Exp. 535/2020: Crèdits extraordinaris per 
a l’aplicació del superàvit pressupostari 
a política social per a fer front a la 
COVID-19

Exp. 543/2020: Crèdits extraordinaris per 
a l’aplicació del fons de contingència amb 
motiu de l’Estat d’Alarma

Bases reguladores i convocatòria de 
subvencions a persones i unitats familiars 
o de convivència afectades per la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19

Exp. 525/2020: Bases reguladores i 
convocatòria de les subvencions a 
autònoms/es i petites empreses afectats/
des per la crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís, 
Units i ERC

Compromís, 
Units i ERC

Compromís

Compromís

PSC i Ara

PSC i Ara

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC



3Torre de guaita núm. 35 · La Bisbal del Penedès · MAIG/JUNY 2020

COVID-19: una crisi sanitària i econòmica 
que superarem 

“Hem aprovat uns 
primers ajuts per 
a les famílies i 
professionals més 
afectats per la crisi 
de la COVID-19 

Hace más de diez semanas que convivimos con el estado de alarma debido a la pandemia 
de la COVID-19, una crisis sanitaria que se va transformando en crisis económica.

En La Bisbal nos han dejado tres personas y va bajando el número de contagios. El pé-
same, en nombre propio y del equipo de gobierno, a todas las familias que han perdido a 
un ser querido.

No podemos bajar la guardia, a pesar del ir entrando en las diferentes fases del perio-
do de desconfinamiento, porque seguimos viviendo con el riesgo del contagio. Este año 
2020 será un año especial y todavía lo tenemos que vivir como tal, aunque nos cueste. 
Los niños son los que nos están dando lecciones de civismo y de quedarnos en casa.

El teletrabajo ha sido el gran descubrimiento de esta pandemia y ha supuesto la conti-
nuación de la actividad económica y ocupacional en muchos ámbitos. Pero buena parte 
de la ciudadanía está en ERTE, o ha perdido su trabajo, o son autónomos y empresarios 
que han tenido que detener su actividad o han visto reducidos sus ingresos. Desde el 
Ayuntamiento hemos aprobado unas primeras ayudas para estas familias y profe-
sionales, para que puedan seguir haciendo frente a los gastos mensuales.

El equipo de gobierno hemos seguido y seguimos trabajando desde el primer día del 
estado de alarma y nos vamos adaptando a las nuevas realidades que nos toca vivir.

Un agradecimiento de todo corazón a todas las voluntarias y voluntarios que ha-
béis puesto vuestro granito de arena en la lucha contra la COVID-19: Servicio Bon Dia, 
cosedoras de batas y mascarillas… También, un agradecimiento a todos los y las bisba-
lenses que trabajáis en trabajos esenciales, y un mensaje de ánimo para todos vosotros: 
¡saldremos adelante!

COVID-19: una crisis sanitaria y económica 
que superaremos

“Hemos aprobado 
unas primeras ayudas 
para las familias y 
profesionales más 
afectados por la crisis 
de la COVID-19

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Fa més de deu setmanes que convivim amb l’estat d’alarma a causa de la pandèmia de la 
COVID-19, una crisi sanitària que es va transformant en crisi econòmica.

A la Bisbal ens han deixat tres persones i va baixant el nombre de contagis. El condol, 
en nom propi i de l’equip de govern, a totes les famílies que han perdut un ésser estimat.

No podem abaixar la guàrdia, tot i anar entrant en les diferents fases del període de 
desconfinament, perquè seguim vivint en el risc del contagi. Aquest any 2020 serà un any 
especial i encara l’hem de viure com a tal, encara que ens costi. Els infants són els que ens 
estan donant lliçons de civisme i de quedar-nos a casa.

El teletreball ha estat la gran descoberta d’aquesta pandèmia i ha suposat la continuació 
de l’activitat econòmica i ocupacional en molts àmbits. Però bona part de la ciutadania 
està en ERTO, o ha perdut la feina, o són autònoms i empresaris que han hagut d’aturar la 
seva activitat o han vist reduïts els seus ingressos. Des de l’Ajuntament hem aprovat uns 
primers ajuts per a aquestes famílies i professionals, perquè puguin seguir fent front 
a les despeses mensuals.

L’equip de govern hem seguit i seguim treballant des del primer dia de l’estat d’alarma i 
ens anem adaptant a les noves realitats que ens toca viure.

Un agraïment de tot cor a totes les voluntàries i voluntaris que heu posat el vostre 
granet de sorra en la lluita contra la COVID-19: servei Bon Dia, cosidores de bates i mas-
caretes… També, un agraïment a tots els bisbalencs i bisbalenques que treballeu en 
feines essencials, i un missatge d’ànim per a tots vosaltres: ens en sortirem!
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El passat dia 11 de maig, la Bisbal del 
Penedès va entrar en la fase 1 del pla 
de «desescalada» aprovat pel Govern 
estatal amb la voluntat de flexibilitzar 
les restriccions aplicades davant la cri-
si generada per la COVID-19. La regió 
sanitària del Camp de Tarragona, a la 
qual pertany el nostre municipi, va 
rebre el vist-i-plau de les autoritats 
sanitàries després d’analitzar la situa-
ció del sistema sanitari per a garantir 
que es pogués fer front a un possible 
rebrot de la malaltia.

Mesures extraordinàries
Amb la voluntat d’evitar la propagació 
del coronavirus, s’ha reforçat la neteja 
i desinfecció de les zones més transi-
tades, com són l’accés al CAP i les vies 
amb comerços oberts. Actualment els 
treballs es fan quatre dies a la setmana 
i van a càrrec de la brigada municipal, 
l’empresa CESPA i l’ADF Clot de Bou. 
També es desinfecten de forma pe-
riòdica les illes de contenidors a tot el 
municipi, excepte a la Pineda de Santa 
Cristina, on el servei depèn de l’Ajunta-
ment de Rodonyà.

L’Ajuntament continua apostant per 
l’atenció telefònica i telemàtica, tot 
i que la intenció és anar reprenent i 
obrint alguns serveis i equipaments 
a mesura que es vagi avançant en les 
fases de desconfinament. Es recorda 
que, mentre continuï vigent l’Estat 
d’Alarma, es troben suspesos els ter-
minis per a la tramitació de procedi-
ments administratius.

Front comú del món            
local
L’Ajuntament s’ha adherit al «Manifest 
dels ens locals davant la crisi del coro-
navirus», impulsat de forma conjunta 
per l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) i la Federació de Municipis de 
Catalunya (FMC) i que exposa el posi-
cionament i les demandes del món lo-

ca dels municipis de Catalunya», que 
presenta 55 mesures per a reactivar 
socialment i econòmicament els mu-
nicipis després de la pandèmia. “Es reforça la neteja i desinfecció de les zones més 

transitades, com l’accés al CAP i els carrers amb 
establiments oberts

cal davant la crisi generada per la pan-
dèmia de la COVID-19. En la mateixa 
línia, la Bisbal s’ha adherit al «Decàleg 
per a la recuperació socioeconòmi-

Quines són les fases del desconfinament?

FASE 1
[ Sortida d’infants i adolescents, passejos i esport individual per franges 
    horàries
[ Lliure circulació per la província o regió sanitària
[ Visites a familiars i reunions de fins a 10 persones 
[ Reobertura de locals comercials de menys de 400 m2 sota estrictes 
    mesures de seguretat 
[ Reobertura de terrasses de bars i restaurants amb una ocupació del 50 % 
[ Reobertura dels espais de culte amb un aforament limitat al 30 %
[ Ús obligatori de mascareta en el transport públic

FASE 2
[ Obertura dels locals de restauració amb un 30 % de l’aforament 
[ Reobertura d’equipaments culturals amb una limitació d’aforament del 30 %
[ Espectacles de màxim 50 persones en llocs tancats i 400 a l’aire lliure
[ Limitació de l’aforament dels llocs de culte al 50 %

FASE 3
[ Flexibilització de la mobilitat general
[ Limitació de l’aforament dels comerços i l’hostaleria al 50 %, garantint 
    les condicions de seguretat

L’Ajuntament treballa per garantir un 
desconfinament segur
El pas a la fase 1 ha permès flexibilitzar algunes restriccions en els municipis 
de la regió sanitària del Camp de Tarragona
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Es prioritza l’atenció als col·lectius 
més vulnerables
Des de Serveis Socials es treballa per a cobrir les necessitats bàsiques de les famílies 
sense recursos i de la gent gran

La Regidoria de Benestar Social conti-
nua treballant per garantir l’atenció a 
aquelles persones que, per la seva edat 
o situació familiar, tenen dificultats per 
a cobrir les seves necessitats bàsiques. 
En aquesta línia, l’Ajuntament ha se-
guit oferint el servei Bon Dia, que ha 
permès fer un seguiment de les perso-
nes usuàries gràcies a les trucades que 
els han fet les voluntàries des de casa 
seva. Així mateix, s’ha ofert un servei 
per a portar medicaments a aquelles 
persones grans amb dificultats per a 
desplaçar-se.

El Rebost Solidari ha seguit repartint 
a domicili, i de manera quinzenal, ali-
ments i productes de primera neces-

sitat a aquelles famílies amb menys 
recursos que són usuàries del servei. 
Alguns d’aquests productes han arri-

bat a través de donacions d’empreses i 
comerços locals que han volgut col·la-
borar amb aquesta iniciativa solidària.

“El Rebost Solidari reparteix a domicili lots d’aliments 
i productes de primera necessitat a les famílies 
usuàries del servei

El curs de la memòria s’ofereix 
de forma telemàtica
L’alumnat es connecta a Internet cada dijous per dur a terme les activitats 
proposades durant la setmana

Tot i la situació de confinament viscu-
da fins ara, l’alumnat del curs de pre-
venció del deteriorament neurocogni-
tiu ha seguit amb la formació en línia. 
La professora, Yolanda Almagro, ha 
decidit aprofitar les noves tecnologies 
per a continuar amb les classes. De fet, 
les persones usuàries es connecten a 
Internet cada dijous durant una hora 
i mitja per compartir els resultats dels 
deures proposats per la professora du-
rant la setmana o per dur a terme acti-
vitats variades. 

Des de la Regidoria de la Gent Gran 
es vol felicitar l’alumnat per l’entu-
siasme i l’esforç que han demostrat 
seguint la formació. Així mateix, es vol 
agrair a la professora Yolanda Almagro 

la iniciativa de continuar amb les clas-
ses de forma telemàtica, permetent 
així que el consistori segueixi oferint 

el servei i, alhora, millorar les habilitats 
de les persones usuàries amb les no-
ves tecnologies.
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S’ajorna el pagament de taxes i impostos 
municipals
S’ha suspès el cobrament de les quotes d’alguns serveis com la llar d’infants i els 
cursos del Racó de la Gent Gran

L’oficina de gestió d’ingressos de la 
Diputació de Tarragona ha aprovat 
un nou calendari fiscal amb l’objec-
tiu d’ajudar les famílies afectades per 
la crisi sanitària de la COVID-19. S’ha 
ajornat el pagament d’algunes taxes 
i impostos municipals, s’han pres me-
sures per a facilitar el pagament dels 
tributs i s’apliquen millores en la trami-
tació. Així mateix, es prepara l’obertura 
al públic de l’oficina de la Bisbal per a 
atendre la ciutadania amb cita prèvia. 

D’altra banda, el consistori ha decidit 
no emetre els rebuts d’aquelles activi-
tats i serveis que han deixat d’oferir-se 
a la ciutadania durant el confinament: 
és el cas de la llar d’infants municipal, 
els cursos del Racó de la Gent Gran i 
els tallers que es fan al Centre Munici-
pal de Cultura. El cobrament quedarà 
suspès fins que es reprengui el servei.

L’Agència Catalana de l’Aigua també 
ha pres algunes mesures per a ajudar 
la ciutadania amb el pagament del 
servei d’aigua.

CONCEPTE       PERÍODE
[ Taxa escombraries  1r rebut   29/03/2020-31/07/2020 
   2n rebut 30/07/2020-02/11/2020
[ Impost vehicles tracció mecànica 29/03/2020-31/07/2020 
[ IBI característiques especials  26/04/2020-31/08/2020
[ IBI urbans  1r rebut  30/04/2020-31/08/2020
   2n rebut 28/08/2020/02/11/2020
[ IBI rústics    28/06/2020-30/09/2020
[ Ocupació domini públic  28/06/2020-30/09/2020
[ IAE     30/07/2020-02/11/2020

Calendari fiscal 2020:

Reobertura 
del Punt Verd

El passat 18 de maig va tor-
nar a obrir les seves portes el 
Punt Verd, amb un horari tem-
poralment reduït de dilluns 
a divendres de les 9 a les 13 
hores. L’accés al recinte estarà 
controlat pel personal del ser-
vei, i les persones usuàries hauran de complir les mesures 
establertes, com respectar la distància de seguretat i l’ús 
obligatori de guants i mascareta.

També es reprendrà la recollida de residus voluminosos i 
trastos vells a domicili a partir del dia 1 de juny. Recordem 
que per a accedir al servei cal avisar amb un mínim de cinc 
dies d’antelació trucant a l’Ajuntament. 

Es reprèn el servei 
presencial d’Aqualia  

L’empresa que gestiona el sub-
ministrament d’aigua tornarà 
a obrir la seva oficina el dia 27 
de maig. L’horari, encara provi-
sional, serà els dimecres i diven-
dres de 10 a 13 hores, amb la 
franja de 10 a 11 hores destina-
da preferentment a les persones de més de 65 anys. L’afora-
ment es limitarà a un màxim d’una persona i caldrà respec-
tar en tot moment les mesures de seguretat, com utilitzar 
guants i mascareta, mantenir una distància de dos metres 
i fer ús dels productes d’higiene. Recordem que també es 
pot contactar amb Aqualia a través del telèfon, de l’aplica-
ció i de l’oficina virtual aqualiacontact.com.
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Es garanteix 
la continuïtat 
de les beques 
de menjador
S’han distribuït 51 
targetes moneder per a 
afavorir una alimentació 
saludable dels infants

Les famílies beneficiàries de les beques 
del servei de menjador escolar que 

gestiona el Consell Comarcal han rebut 
una targeta moneder que s’anirà carre-
gant de manera automàtica mentre 
els centres educatius estiguin tancats 
com a mesura preventiva contra la CO-
VID-19. L’Ajuntament ha distribuït un 
total de 49 targetes a alumnes d’edu-
cació primària i 2 més a alumnes de se-
cundària. L’import es podrà gastar en 
qualsevol establiment d’alimentació 
que disposi de passatargetes o datà-
fon. L’equip de govern i els treballadors 
del Servei d’Inspecció i Informació Mu-
nicipal han repartit les targetes amb la 
màxima celeritat per garantir una ali-
mentació saludable dels infants.

Suport a les famílies afectades per la crisi 
de la COVID-19
S’aprova una línia d’ajuts destinada als veïns i veïnes que han perdut la feina 
o han patit un ERTO durant l’emergència sanitària

L’Ajuntament ha obert una línia de 
subvencions per a les famílies afecta-
des econòmicament per la situació ge-
nerada per la COVID-19. Aquests ajuts 

estan destinats a aquelles persones 
empadronades al municipi que hagin 
perdut la feina durant l’Estat d’Alarma o 
s’hagin vist afectades per un Expedient 

“La subvenció serà de 500 € i permetrà fer front a 
despeses com el lloguer, els subministraments o 
l’adquisició d’aliments

de Regulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO), amb la voluntat que puguin fer 
front a despeses bàsiques com el pa-
gament del lloguer o la hipoteca, dels 
subministraments bàsics i l’adquisició 
de productes d’alimentació i farmàcia.

L’Ajuntament té previst destinar-hi 
una partida de 30.000 euros provi-
nents, majoritàriament, del superàvit 
del 2019.   

Ajuts per unitat familiar
La subvenció serà de 500 € per unitat 
familiar. Entre els requisits per a poder 
accedir-hi, cal que la disminució dels 
ingressos durant els mesos de març i 
abril hagi estat del 25 % o superior res-
pecte del febrer d’aquest mateix any. 
Aquests ajuts són compatibles amb 
altres que pugui atorgar el consistori 
o qualsevol altra administració supra-
municipal.

El termini per a presentar la sol·lici-
tud de forma telemàtica, a través de 
la seu electrònica de l’Ajuntament de 
la Bisbal, anirà del 20 de maig al 16 de 
juny, ambdós inclosos. 
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Seguiment telefònic als usuaris i usuàries 
del servei Bon Dia 
Les voluntàries del servei municipal Bon Dia han continuat amb la seva tas-
ca des de casa. Cada dia telefonen les persones usuàries per assegurar-se 
que es troben bé i conversar-hi una estona. En cas de detectar qualsevol ne-
cessitat ho comuniquen de manera immediata als treballadors municipals. 
Durant el confinament s’ha intentat oferir el servei a totes aquelles persones 
de més de 65 anys que viuen soles, tenen pocs recursos i no tenen familiars 
a prop.

Bisbalencs i bisbalenques 
s’uneixen per aturar la pandèmia
L’emergència sanitària ha fet sorgir 
moltes iniciatives solidàries de veïns i 
veïnes que, de forma voluntària, han 
destinat part del seu temps a ajudar 

els col·lectius més vulnerables o a con-
feccionar material de protecció contra 
el coronavirus. Des del consistori es 
vol agrair la seva dedicació així com la 

de totes aquelles entitats, empreses i 
comerços que també han posat el seu 
granet de sorra per a fer possible que, 
tots junts, aturem la pandèmia.

Elaboració de 
mascaretes de roba  
Des de l’inici de l’emergència sani-
tària hi ha veïnes de la Bisbal que 
confeccionen mascaretes de roba 
i les distribueixen entre la ciutada-
nia. Entre elles hi ha la Loli Gil, la Mª 
Carmen Muñoz i la Mª Àngela Sau-
moy, la qual n’ha repartit més d’un 
centenar.

Bates per a l’Hospital del Vendrell  
L’Ajuntament ha fet una crida a col·laborar en una campanya per a la 
confecció de bates d’un sol ús per a l’Hospital del Vendrell, el Centre 
d’Atenció Primària i les residències. Hi han participat l’Anna Ma. Bundó, la 
Carmen Domínguez, la Loli Gil, la Lorena Faubel, la Sílvia Ferré, el Santi 
Sancho, la Ma. Montserrat Cañellas, el Dídac Ràfols, la Rosa Ma. Turdiu, la 
Mª Ángeles Zambrano, el Francisco Criado, la Isabel Puntí, l’Eduarda Cas-
tro, la Ionela Taccio, la Isabel Saumoy, la Isabel Martínez i l’Àngels Royo. El 
consistori ha fet arribar bosses de plàstic de forma gratuïta a casa de les 
persones voluntàries per a, posteriorment, recollir-hi les bates confeccio-
nades. Durant els mesos de març i abril s’han fet 1.300 bates.
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Bates i mascaretes per a la Residència 
El Colomer  
Durant el mes de març, les persones que treballen a la residència El Co-
lomer van fer una crida després de detectar una manca de mascaretes i 
bates per a protegir-se de la COVID-19. Van respondre-hi ràpidament la 
Lucía de la Mata, l’Adelaida Bargans, l’Esther Cassà, l’Ana Oteros, la Mª 
Teresa Vilella i la Lluïsa Galofré, que, entre totes, van confeccionar unes 
200 bates.

Donacions 
d’empreses i 
comerços locals 

L’empresa Aliprox Supermercats 
ha fet donació de 500 bosses d’es-
combraries per a la confecció de 
bates, 10 litres de desinfectant per 
a la neteja d’espais municipals i 10 
capses de guants d’un sol ús per al 
personal municipal. També ha lliu-
rat 5 litres de desinfectant per a les 
mans que es distribuiran entre les 
famílies usuàries del Rebost Solida-
ri, a les quals també es faran arribar 
els 600 kg de producte fresc que ha 
donat Finques Armengol, empresa 
impulsora de la iniciativa solidària 
«Suma’t». D’altra banda, la Bugade-
ria Neutral ha donat 1.000 litres de 
lleixiu per a utilitzar-lo en tasques de 
desinfecció al municipi. 

Cellers Domenys també ha donat 
30 ampolles d’oli d’oliva per al Re-
bost Solidari i la Creu Roja ha fet una 
aportació de brou i altres produc-
tes d’alimentació que també s’han 
repartit entre les persones usuàries 
del servei. 

Impressió de 
mascaretes 3D  
El bisbalenc Òscar López està tre-
ballant en la impressió de masca-
retes fabricades amb material ve-
getal, biodegradable i no tòxic per 
a poder-les fer arribar als avis i les 
àvies que viuen sols/es o a la resi-
dència de la gent gran, així com als 
hospitals i al personal municipal.

Una de les impressores 3D que 
utilitza ha estat cedida per l’AMPA 
de l’IES Coster de la Torre, que ha 
adquirit aquesta eina així com el 
material necessari perquè l’Òscar 
López pogués doblar la seva pro-
ducció. La impressora estarà a dis-
posició de l’alumnat del centre a 
partir del curs vinent. 

Ajuda en la 
desinfecció de 
la via pública  
L’ADF Clot de Bou ha col·la-
borat en la neteja i desinfecció 
de diversos punts del municipi. 
Els treballs es duen a terme un 
dia a la setmana i consisteixen 
a desinfectar les parades del 
bus, l’exterior dels locals so-
cials, el Racó de la Gent Gran i 
altres equipaments municipals, 
els parcs, les bústies comuni-
tàries, les illes de contenidors i 
les zones del municipi amb més 
afluència de persones.
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Els goigs de Santa 
Cristina, per Facebook
Les corals Antistiana i Santa Maria 
van oferir a través de Facebook la 
música dels goigs de Santa Cristina, 
que habitualment s’escolten durant 
l’aplec del Dilluns de Pasqua a l’er-
mita de Santa Cristina.

Sorgeixen iniciatives 
solidàries per a fer més 
amè el confinament
Des del passat mes de març, algunes 
entitats i col·lectius locals han pre-
parat activitats a través de les seves 
xarxes socials amb l’objectiu de fer 
més agradables a infants i adults els 
dies de confinament. Sessions de 

contes, actuacions de les colles o 
una representació teatral són només 
algunes d’aquestes propostes. A 
títol individual, alguns bisbalencs 
i bisbalenques també ens han fet 
gaudir amb el seu humor i el seu art.

Contacontes a la 
Biblioteca
Les voluntàries de la Biblioteca no 
han volgut faltar a la seva cita ha-
bitual de cada darrer dissabte de 
mes, i el passat 25 d’abril es va pen-
jar a les xarxes la història El cargol i 
l’herba de puniol, una faula popular 
narrada per la Marina Cañellas.

Teatre per Pasqua 
L’elenc teatral de la Societat va pre-
parar una actuació titulada Enyor de 
públic amb la intenció de no deixar-
nos sense el seu tradicional «Teatre 
per Pasqua».

Ànims de part de la 
Colla Castellera  
El passat 12 d’abril, l’entitat va pen-
jar a les xarxes socials un vídeo per 
a animar tothom durant el confina-
ment i desitjar una bona Pasqua.

L’humor de Ferran 
Aixalà
L’artista bisbalenc Ferran Aixalà ha 
penjat a les seves xarxes socials di-
versos vídeos en els quals ofereix, 
amb humor, consells per a seguir 
durant el confinament.

Els Esventats, a les 
xarxes socials
A través d’Instagram, Els Esventats 
van oferir, el passat 21 de març, una 
sessió de música. Així mateix, han 
elaborat un vídeo per a animar el jo-
vent durant el confinament.

Dibuixos per a pintar 
de Zaranoias
A través del seu lloc web, www.
twitch.tv/zaranoiaslive, l’artista lo-
cal Zaranoias comparteix els seus 
dibuixos, que es poden imprimir i 
pintar. A iniciativa de la Regidoria 
de Cultura, els dibuixos també es 
poden aconseguir de forma gratuïta 
en alguns establiments comercials i 
s’han fet arribar als avis i les àvies de 
la Residència El Colomer.  
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Agraïment a la tasca dels treballadors 
i treballadores municipals
L’Ajuntament està elaborant un pla de reincorporació del personal al seu lloc de treball 

L’equip de govern vol fer un reconeixe-
ment al treball del personal municipal, 
que, en una situació com la que estem 
vivint, ha sabut adaptar-se a les ne-
cessitats que han anat sorgint amb la 
voluntat de garantir una bona atenció 
a la ciutadania. El teletreball ha per-
mès seguir treballant des de casa i que 
l’Ajuntament no s’aturés, però molts 
han estat els que han seguit realitzant 
les seves tasques a primera línia, com 
la brigada, el personal de neteja o els 
treballadors i treballadores del servei 
d’informació i inspecció.   

Reincorporació als llocs           
de treball
L’Ajuntament treballa en la redacció “S’elabora un pla per a implementar mesures 

preventives que permetin garantir una tornada a la 
feina presencial segura

d’un pla per a la reincorporació del 
personal als seus llocs de treball amb 
l’objectiu d’implementar mesures pre-
ventives i organitzatives que permetin 
una tornada a la feina presencial se-
gura. La seva elaboració anirà a càrrec 
del servei de prevenció i comptarà 
amb la participació dels representants 
dels treballadors i treballadores muni-
cipals. Un cop redactat l’esborrany, es 
portarà a la mesa de negociació.

L’Ajuntament de la Bisbal ofereix el 
servei d’atenció a la ciutadania de 
forma telemàtica i telefònica però, 
excepcionalment, s’atén presen-
cialment amb cita prèvia aquelles 
persones que han de realitzar trà-
mits relatius a altes i modificacions 
del Padró Municipal d’Habitants o 
validar el certificat digital idCAT. La 
cita prèvia s’ha de sol·licitar trucant 
al telèfon 977 688 438 de dilluns a 
divendres de les 9 a les 14 hores.

Les persones que hagin de ser 
ateses de forma presencial hau-
ran d’utilitzar guants i mascareta 
i respectar les distàncies físiques i 
les mesures de seguretat indicades 
pel personal municipal.

Altes i 
modificacions en 
el Padró Municipal 
d’Habitants

Com es pot 
obtenir el 
certificat 
digital 
idCAT?
L’Ajuntament de la Bisbal és una de 
les entitats de registre de l’idCAT 
de la Generalitat de Catalunya des 
de l’any 2007. L’idCAT és un iden-
tificador digital que s’instal·la al 
navegador per a garantir la nostra 
identitat a Internet i poder accedir 
a diferents tràmits i gestions de 
diverses administracions. L’obtenció d’aquest certificat permet, per exemple, 
sol·licitar i acceptar subvencions de forma telemàtica. 

Una de les formes d’aconseguir-lo és emplenant en línia el formulari que hi 
ha en el web www.idcat.cat i que després es valida presencialment a l’Entitat 
de Registre. L’Ajuntament ofereix la possibilitat de fer aquesta validació presen-
cial amb cita prèvia. Els bisbalencs i les bisbalenques també poden descarre-
gar-se l’aplicació «idCAT Mòbil», que permet fer els tràmits des del dispositiu 
mòbil (telèfon o tauleta) i evitar desplaçaments innecessaris.
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SOM Bisbal reforça l’acompanyament 
ocupacional a la ciutadania
El servei municipal s’ha reinventat per assessorar i orientar laboralment les 
persones que han patit els efectes de l’emergència sanitària

En el marc de la III Setmana de l’Em-
presa i l’Ocupació, el servei SOM Bis-
bal ha fet una crida als veïns i les veï-
nes que a causa de la crisi sanitària 
han perdut el seu lloc de feina perquè 
emplenin un qüestionari que troba-
ran al web municipal sobre la seva 
experiència laboral i el facin arribar a 
ocupacio@bisbalpenedes.com, ad-
juntant-hi el seu currículum. La volun-

tat és saber quina és la situació real al 
municipi i detectar noves necessitats 
entre la població.

Un cop rebut el formulari, es podran 
inscriure a la borsa d’ocupació del ser-
vei municipal, rebre orientació labo-
ral a través de les noves tecnologies 
i assessorament en matèria d’ajuts o 
d’ERTE o en la recerca de noves opor-
tunitats laborals.

Se aprueban ayudas para autónomos y 
pequeñas empresas afectadas por la crisis 
sanitaria
Las subvenciones están destinadas a negocios que han tenido que cerrar o han visto 
reducidos sus ingresos durante el Estado de Alarma 

En el pleno extraordinario del pasado 
11 de mayo, el Ayuntamiento de La Bis-
bal aprobó una línea de subvenciones 
para personas autónomas y empresas 
locales de hasta 10 trabajadores que 
se han visto obligadas a cerrar durante 
el Estado de Alarma o han visto redu-
cidos sus ingresos como mínimo un 25 
% durante el primer trimestre del 2020 
como consecuencia de la crisis provo-
cada por la COVID-19.

Las ayudas irán de los 300 a los 800 € 
según cual sea la situación del negocio 
y si la empresa o persona autónoma 
cuenta con trabajadores a su cargo. La 
solicitud se tendrá que presentar de 
forma telemática del 20 de mayo al 16 
de junio, ambos incluídos. 

El Ayuntamiento ha destinado a es-
tas ayudas un total de 30.000 euros, de 
los cuales la mayoría salen del fondo 
de contingencia reservado para cubrir 
necesidades imprevistas y el resto, de “Las subvenciones pueden ir de los 300 a los 800 

euros dependiendo de la situación del negocio y de 
si cuenta con trabajadores a su cargo o no

partidas destinadas a otras subvencio-
nes. Dicho importe se podrá ampliar, si 
fuera necesario. Esta convocatoria de 

ayudas ha sido aprobada con los votos 
favorables de Compromís y la absten-
ción del resto de grupos municipales.
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En defensa dels serveis públics d’ocupació
L’Ajuntament s’ha adherit a un manifest perquè el Govern espanyol rectifiqui 
en la decisió de retallar en un 55 % la partida destinada a les polítiques actives 
d’ocupació

El passat mes de març, l’alcaldessa Ag-
nès Ferré es va sumar a la petició del 
món local de defensar els serveis pú-
blics d’ocupació. Ferré, que també és 
la responsable de la Regidoria d’Ocu-
pació de l’Ajuntament, va signar, jun-
tament amb 188 alcaldes i alcaldesses 
més de Catalunya, una carta que van 
fer arribar al president del Govern es-
panyol, Pedro Sánchez, en què li dema-
naven que reconsiderés la seva decisió 
de retallar en un 55 % els fons destinats 
a les polítiques actives d’ocupació, ja 
que, quan la situació actual acabi, se-
ran claus per a poder oferir perspecti-
ves de futur als veïns i les veïnes que 
han perdut el seu lloc de feina a causa 
de l’emergència sanitària. “El món local demana una rectificació per poder 

garantir l’atenció a la ciutadania un cop finalitzi la 
crisi sanitària

L’Ajuntament organitza la III Setmana 
de l’Empresa i l’Ocupació
La iniciativa ha posat el focus a donar suport a treballadors, autònoms, comerciants 
i empresaris que s’han vist afectats per la crisi sanitària

El passat dilluns 11 de maig es va do-
nar el tret de sortida a la III Setmana 
de l’Empresa i l’Ocupació, una edició 
atípica en què tots els actes s’han fet 
en línia. Amb l’objectiu de pal·liar els 
efectes de la COVID-19, durant tres 
setmanes s’han realitzat conferències, 
xerrades i trobades virtuals, en què 
personalitats i experts en diferents dis-
ciplines han assessorat la ciutadania i 
han proposat idees per a reactivar el 
teixit productiu, comercial i empresa-
rial del municipi.

La primera setmana els continguts 
es van centrar a donar a conèixer les 
prestacions i els ajuts estatals, de la 
Generalitat i municipals destinats a les 
persones afectades per un expedient 

de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) o en situació d’atur a causa de 
la pandèmia. Els professionals autò-
noms van ser els protagonistes de la 
segona setmana: mitjançant diverses 
xerrades, se’ls van donar eines per a 
reinventar-se en aquests moments 
excepcionals. Finalment, al llarg de la 
tercera setmana es va abordar la situa-
ció dels comerços i de les empreses 
i es van plantejar alternatives per a 
alleugerir els efectes de l’emergència 
sanitària.“La tercera edició ha comptat amb la participació 

de grans professionals que han analitzat la situació 
actual i han proposat idees i alternatives



14 Torre de guaita núm. 35 · La Bisbal del Penedès · MAIG/JUNY 2020

L’Ajuntament continua treballant en els 
projectes del dia a dia
Tots els decrets d’alcaldia signats per l’alcaldessa Agnès Ferré compten amb el 
suport de la resta de l’equip de govern, amb qui manté un contacte continu

que estaran a punt per a publicar-se. 
Altres projectes competència de la 
Junta de Govern o del Ple s’han deixat 

preparats perquè siguin oficialment 
aprovats quan es pugui celebrar una 
junta o convocar un ple.

Apuesta del Consell Comarcal por el 
asesoramiento legal y jurídico
La adhesión permite al consistorio bisbalense contratar los servicios 
durante tres años

El Consell Comarcal del Baix Penedès 
pone a disposición de los ayuntamien-
tos de la comarca diversos servicios de 
asesoramiento legal y defensa jurídica. 
Ante la falta de recursos propios y la 
necesidad de contar con profesiona-
les con conocimientos y experiencia 
acreditada, el pasado 20 de marzo, La 
Bisbal presentó un decreto de alcaldía 
para adherirse a la iniciativa.

El acuerdo, que finalizará el 31 de di-
ciembre del 2022, permite al consisto-
rio contratar, cuando lo necesite, uno 
de los servicios jurídicos que ofrece 

el Consell Comarcal. La iniciativa fun-
ciona como una central de compras, 
ya que el consistorio se adhiere y des-
pués contrata directamente cuando le 
conviene. 

Decrets d’alcaldia per a garantir els serveis 
socials i l’ocupació i preservar la natura

[ Decret d’alcaldia per a la liquidació del conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Penedès en matèria de serveis socials 2020 (1r trimestre)

[ Decret d’alcaldia per a la liquidació del conveni amb el Consell Comarcal 
del Baix Penedès en matèria d’ocupació 2020 (1r trimestre)

[ Decret d’alcaldia per a la liquidació del conveni de col·laboració Jove 
Baix Penedès 2020

[ Decret d’alcaldia per a l’aprovació de l’annex al conveni amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès i altres ajuntaments de la comarca per al 
manteniment de l’Àrea Recreativa Forestal del Montmell per a l’exercici 
2020

Amb la voluntat d’evitar un col·lapse 
administratiu quan finalitzi la situació 
generada per l’emergència sanitària, 
l’equip de govern i el personal tècnic 
i administratiu municipal segueixen 
treballant, en la mesura del possible, 
d’acord amb el calendari establert.

En aquest sentit, l’alcaldessa Agnès 
Ferré ha signat darrerament un seguit 
de decrets d’alcaldia (es poden con-
sultar al quadre adjunt) consensuats 
en tot moment amb la resta de l’equip 
de govern. Així doncs, en aquestes 
setmanes excepcionals, s’han retor-
nat a l’Alcaldia les competències per 
a poder signar decrets, que havien 
estat delegades a altres òrgans col·le-
giats. La majoria dels decrets no tin-
dran efecte en el moment actual, però, 
quan passi la crisi sanitària, ajudaran a 
evitar un bloqueig a l’Administració, ja 

“El Ayuntamiento podrá contratar a profesionales 
con conocimientos y experiencia acreditada en 
defensa jurídica
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Un paso más en la 
remodelación del local 
social de El Priorat
El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente 
el proyecto que apuesta por ampliar la 
zona exterior y crear una nueva sala con 
separador abatible

Después de reunirse en varias ocasio-
nes con la Asociación de Vecinos de 
El Priorat, el arquitecto municipal y 
el equipo de gobierno, el profesional 
contratado para elaborar el proyecto 
de reforma del local social de El Priorat 
presentó los informes finales el pasado 
mes de marzo. A continuación, el con-
sistorio aprobó inicialmente el proyec-
to y está a la espera de que se levante 
la suspensión de plazos para publicar-
lo oficialmente en la sede electrónica.

Actualmente, el 
local social de El Prio-
rat dispone de una 
sala, un despacho y 
unos lavabos. Con 
la ampliación, el ca-
sal contará con una 
zona de porche más 
grande y una nueva 
gran sala con un separador abatible 
que permitirá crear dos espacios. El 
proyecto también contempla colocar 

barandillas en la rampa de acceso. En 
total, el coste de las obras asciende a 
45.391.33 euros.

Avanza la 
reforma del 
local social 
de L’Esplai
El proyecto, que ha sido 
aprobado inicialmente 
por el consistorio, 
contempla la creación 
de una sala polivalente 
y la redistribución de los 
espacios

El pasado mes de marzo se presenta-
ron los informes finales de la remo-
delación del local social de L’Esplai. El 
presupuesto asciende a 32.656,30 eu-
ros y propone cambiar la distribución 
de los espacios y habilitar una sala 
polivalente con una separación móvil 
que permitirá acoger simultáneamen-

te dos actividades. El casal seguirá 
contando con un despacho, dos lava-
bos, una cafetería y varios almacenes y 
dispondrá de una cocina más grande.

El Ayuntamiento ha aprobado ini-
cialmente el proyecto, el cual, en cuan-
to se levante la suspensión de plazos, 

se someterá a exposición pública du-
rante un período de 30 días. Asímismo, 
en cuanto sea posible, se mantendrá 
una nueva reunión con la Asociación 
de Vecinos de L’Esplai con la voluntad 
de buscar un consenso sobre el desa-
rrollo del proyecto. 
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L’Ajuntament reparteix 
material escolar per Sant 
Jordi
Els infants empadronats al municipi han rebut un regal molt 
especial amb motiu de la diada de Sant Jordi: la Regidoria 
d’Ensenyament va decidir donar un paquet de material 
escolar als nens i les nenes per ajudar-los amb els deures 
i les activitats que fan des de casa. Així mateix, el 23 d’abril 
no es va deixar passar l’oportunitat de celebrar la diada i es 
va organitzar un «Sant Jordi Confinat»: veïns i veïnes van 
participar en un divertit concurs de fotografia i vídeo, en 
què van mostrar un gran talent i que finalment van guanyar 
Roser Turdiu (1r premi), Sílvia Ferré i Montserrat Guasch (2n 
premi) i Jordi Gázquez (3r premi).

Aquest estiu es 
replantejaran les festes 
populars
Tot i les primeres passes cap a una nova normalitat, que 
van començar el passat dilluns 11 de maig, quan el munici-
pi va entrar a la fase 1 del desconfinament, la incertesa que 
genera l’Estat d’Alarma fa que encara no es pugui decidir 
com se celebraran les festes populars aquest estiu. L’alcal-
dessa, Agnès Ferré, i el regidor de Festes estan en contacte 
continu amb els representants dels barris del nucli i de les 
associacions de veïns, perquè, tan bon punt se sàpiga que 
està autoritzat, durant els mesos de juliol i agost es puguin 
adaptar les celebracions bisbalenques i se’n pugui gaudir 
encara que sigui en un format diferent.

S’inicia el tercer trimestre del curs escolar 
telemàticament
El consistori treballa perquè totes les famílies bisbalenques tinguin accés 
a un ordinador i connexió a Internet

El passat dimarts 14 d’abril, l’alumnat 
de l’Escola Ull de Vent i de l’Institut 
Coster de la Torre van donar el tret 
de sortida als darrers mesos del curs 
2019-2020 de manera telemàtica. Des 
de la Regidoria d’Ensenyament s’ha fet 
un especial seguiment, amb l’equip 
directiu dels centres educatius, per a 
garantir que les famílies que no po-
dien assumir el cost d’un ordinador 
poguessin disposar-ne d’un, així com 
per a assegurar la seva connectivitat a 
Internet. En total, s’han detectat 11 fa-
mílies al municipi en aquesta situació. 
Conjuntament amb el Departament 
d’Educació de la Generalitat, es treba-
lla perquè tinguin ordinadors al més 

aviat possible. Durant el mes de maig, 
s’han fet també les preinscripcions es-
colars per al curs 2020-2021 a la Llar 
d’Infants Municipal, l’Escola i l’Institut, 
prioritzant la forma telemàtica per a 

minimitzar al màxim el risc de conta-
gi del coronavirus entre la població i 
oferint la presencial a les famílies que 
no disposaven de les eines per a fer-ho 
virtualment.
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El Cicle Gaudí apropa el cinema 
a les llars bisbalenques
La iniciativa s’ha adaptat a la situació actual i permet recuperar pel·lícules que 
ja han estat projectades i interactuar amb els seus creadors i protagonistes

La primera cita del nou format del Cicle 
Gaudí va ser del 19 al 22 d’abril, quan 
els bisbalencs i les bisbalenques van 
poder veure des de les seves llars el film 
La hija de un ladrón, que es va projec-
tar per primer cop al municipi el passat 
febrer, a l’auditori Salbà del CMC, i que 
va guanyar els premis Gaudí a la millor 
pel·lícula en llengua no catalana, guió 
i direcció. Aquesta ha estat la primera 
de diverses projeccions per a apro-
par el cinema català al màxim públic 
possible durant el confinament. Amb 
aquest objectiu, el Cicle Gaudí s’ha re-

formulat i ha apostat per engegar una 
iniciativa en línia que permet recupe-
rar títols que ja han estat projectats i 
organitzar trobades virtuals amb direc-
tors i intèrprets. La iniciativa compta 
amb la col·laboració de la plataforma 

FilminCAT —amb què es poden veure 
les pel·lícules i rebre automàticament 
una subscripció mensual a la platafor-
ma— i l’Institut Català de les Empreses 
Culturals. Es poden consultar les noves 
projeccions al web del Cicle Gaudí.

Es destinen 5.000 euros a la compra 
de llibres per a la Biblioteca
La voluntat ha estat ajudar el sector editorial i llibreter, que està patint 
fortament els efectes econòmics de l’emergència sanitària

La Biblioteca de la Bisbal anirà incor-
porant de forma progressiva al seu 
fons editorial noves novel·les i llibres 

infantils, juvenils, de coneixements i de 
ciències pures i crearà un petit apartat 
amb exemplars de llengües estrange-

res. En aquest sentit, durant el passat 
mes d’abril es van fer efectives diverses 
compres de llibres per valor de 5.000 
euros. El personal de la Biblioteca va 
fer-ne la selecció, tot i que prèviament 
s’havia fet una crida als veïns i les veï-
nes, a través de les xarxes socials, per-
què poguessin suggerir els llibres que 
volien.

D’aquesta manera, la Regidoria de 
Cultura ha volgut donar suport a les 
llibreries i al sector editorial, que estan 
tenint grans pèrdues econòmiques pel 
tancament temporal dels locals i l’ajor-
nament de la diada de Sant Jordi. Dels 
5.000 euros invertits, 4.000 euros pro-
venen de la subvenció per espècie de 
tot el 2020 per a l’adquisició de nove-
tats editorials, i 1.000 euros, de subven-
cions i partides municipals destinades 
a la compra en llibreries de proximitat.
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Durante el pleno telemático del 11/05/20 
asistimos a un sainete digno de los clásicos 
de Ramón de la Cruz por parte de unos y 
otros, protectores de su fachada neoclásica. 
Durante dicho pleno, el PDeCAT aprobó 
unilateralmente unas ridículas ayudas a fa-
milias, con una partida presupuestaria global 
de unos 28.000 €, que no son equitativas ni 
solidarias, olvidándose voluntariamente 
de las familias más afectadas por la crisis, 
las más precarias y sin recursos (¡las que no 
interesan al PDeCAT!). ¿Qué parte de las pa-
labras «solidaridad», «medidas urgentes» 
y «rescate» no ha entendido el PDeCAT...? 
Más de lo mismo para autónomos y pe-
queñas empresas, con una partida cómica 
de 21.000 € para todos. Con voluntad políti-
ca, se pueden realizar muchas buenas obras, 
pero con el PDeCAT es imposible, por culpa 
de su afán exclusivamente recaudatorio. Por 
lo tanto, todo lo que no interesa al PDeCAT es 
ilegal. ¡Ha quedado retratado! No desean ser 
equitativos, no desean bonificar el IBI ni tasas 
a familias desfavorecidas —cuando en otros 
municipios SÍ se aplican por ordenanza fis-
cal—, no desean conceder medidas económi-
cas de rigor a las pequeñas empresas. TODO 
ES FACHADA y EXPLICACIONES SIMPLIS-
TAS. Y, por cierto, con las bases de convocato-
ria que han establecido, ¡ya veremos cuántas 
familias podrán acogerse a dicha subvención! 
¡Si no hay para pan no hay para fiestas, seño-
ras del PDeCAT! La ciudadanía no necesita 
placebos: necesita una vacuna económica 
de amplio espectro que realmente pue-
da ayudarles de verdad. Para ello, ¡hay que 
tener ganas de trabajar, simplemente! No se 
desinfecta como es debido las calles de todo 
el municipio, ahora que estamos en fase 1. 
No se limpian las urbanizaciones… Todos so-
mos iguales ante los ojos del Señor, pero pa-
rece ser que «unos» son mucho más iguales 
que «otros»… ¿verdad, señoras del PDeCAT? 
Dicho esto, seguimos reivindicando que la 
prudencia es nuestra mejor compañera de 
viaje y de convivencia, teniendo en cuenta 
que los epidemiólogos alertan de un segun-
do brote antes del otoño. 

aralabisbal@aracatalunya.cat 
Maguy Antolín Manso 

Grupo Municipal de ARA la Bisbal

Aquesta columna comença a l’espai d’ERC-
AM i segueix a l’espai d’UNiTS-FIC.

Les darreres setmanes, ERC-AM i UNiTS-
FIC hem estat treballant conjuntament en 
diferents propostes, així com posant en re-
lleu greus incompliments i irregularitats per 
part de Compromís-PDeCAT i la Sra. Alcal-
dessa, Agnès Ferré.

Hem fet propostes per a ajudar els bars 
i restaurants del municipi en l’ampliació 
de les seves terrasses, per a poder tornar a 
obrir amb més seguretat i espai per als seus 
clients. També vam proposar que aquesta 
ampliació fos mitjançant instància per així 
poder l’Ajuntament conèixer i regular l’ocu-
pació d’espais públics, que, tot i que la Sra. 
Alcaldessa digui que no cal fer cap instància 
perquè no hi ha cap normativa municipal 
que ho reguli, sí que hi ha una llei que ho 
fa, però, com hem vist, el compliment de 
les lleis i normatives no és precisament una 
cosa que facin.

Hem denunciat el greu incompliment de 
les mesures i normatives de seguretat per a 
la prevenció del coronavirus quan, en una 
videoconferència, els regidors Feliu Gil (Sa-
nitat) i Leo Uceda no van mantenir la distàn-
cia de seguretat amb el tècnic de l’Ajunta-
ment que els configurava l’ordinador, a més 
de no portar guants ni mascaretes.

La resposta de Compromís va ser ràpida, i 
no van trigar gaire a treure la bandera de la 
demagògia i defensar que els seus regidors 
sí que havien seguit les mesures de segure-
tat, per a dos dies més tard, i després que 
haguéssim fet públic aquest greu incompli-
ment, el dia del ple portessin guants, mas-
careta i ulleres de seguretat.

Aquesta no ha estat l’única irregularitat; 
també hem demanat un informe legal de 
la secretària sobre la publicació als decrets 
d’alcaldia —que són públics i els pot veure 
tothom— del nom i cognoms dels empa-
dronats, també d’aquells que sol·liciten per-
mís d’armes o que reclamen algun dany a 
l’Ajuntament. Considerem totalment il·legal 
que es publiqui informació personal dels 
ciutadans del municipi. 
Seguim a la columna d’UNiTS-FIC

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Denunciar irregularitats 
no és demagògia 
(1a part) 

¡Un desgobierno de fachada, 
que llega tarde y «solidario» 
a base de limosnas! 
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També hem trobat altres coses amagades 
als decrets que signa la Sra. Alcaldessa, 
com el pagament de gairebé 260 mil euros 
en factures que no publica ni justifica, mit-
jançant un tipus de pagament reservat per 
a factures urgents i imprevistes. Com pot 
ser que un ajuntament hagi pagat el 6,5 % 
del seu pressupost en factures sense justi-
ficar? En què s’han gastat aquests diners i 
per quina raó? Per què publiquen els noms 
i cognoms dels empadronats o la gent que 
demana permís d’armes i no es publica el 
nom de les empreses a les quals s’han fet 
pagaments que no es justifiquen? Això 
també és demagògia?

El despropòsit no es queda aquí. Mentre 
que aproven 60 mil euros en ajuts a famílies 
i empreses, Compromís-PDeCAT manté la 
despesa de 57 mil euros en la compra d’un 
camió cistella, o 240 mil euros en la creació 
de quatre places de funcionari «Premium» 
que la Bisbal no necessita, primer pel seu 
pressupost anual i segon per la dimensió 
del municipi, personal de l’Ajuntament així 
com els projectes que s’hi duen a terme. 
Per a què necessitem un segon arquitecte 
quan en cinc anys no s’ha fet cap projecte 
ni construcció municipal rellevant? Per què 
no es destinen aquestes ajudes, com li hem 
fet saber, a ampliar la dotació per a les famí-
lies i empreses?

Per què no es va incloure cap de les pro-
postes que els partits de l’oposició li van 
enviar? O per què permeten que dones 
víctimes de violència de gènere i afectades 
per un ERTO, residents al municipi i que 
compleixen tots els requisits a excepció 
d’estar-hi empadronades, no tinguin accés 
a aquestes ajudes? Per què la Sra. Alcaldessa 
va dir al Ple Municipal que se’n vagin al Con-
sell Comarcal a demanar les seves ajudes?

Acusar de demagògia a la lleugera, com 
fa COMPROMÍS-PDeCAT, és el recurs fàcil 
d’aquells que saben que han perdut, no 
només la raó sinó qualsevol argument que 
pugui defensar els seus actes. Des d’ERC-
AM i UNiTS-FIC els sol·licitem que com-
pleixin la llei i que responguin a les nostres 
instàncies presentades a principis de maig.

Units per la Bisbal del Penedès

Denunciar irregularitats 
no és demagògia 
(2a part) 

El grupo municipal del PSC de La Bisbal del 
Penedès, una vez más, lamentamos la gran 
demagogia que aplica en sus actuaciones y 
el rechazo a trabajar conjuntamente por la 
actual situación de la COVID-19.

El pasado 13 de marzo del 2020 nos ofre-
cimos, como en anteriores ocasiones, para 
trabajar conjuntamente por la ciudadanía, 
ya que venían unos momentos complica-
dos tanto a nivel sanitario como económico.

Hasta el 22 de abril del 2020 no recibimos 
respuesta y lo único que se nos comunica es 
que el Gobierno tiene planteado crear dos 
líneas de subvenciones para colectivos afec-
tados por la COVID-19 y que se convocaría 
un pleno extraordinario para dichas subven-
ciones. Desde el grupo municipal del PSC, se 
les ofreció que remitieran la propuesta para 
poder aportar modificaciones…

La gran sorpresa fue que, dos horas des-
pués de enviar nuestras aportaciones, la 
respuesta por parte del Gobierno munici-
pal fue la negativa sin opción a renegociar 
nada.

El PSC de La Bisbal del Penedès NOS 
ABSTUVIMOS a las propuestas del grupo 
municipal del PDeCAT-Compromís, por ser 
unas propuestas escasas económicamen-
te (60.000 €) cuando hay partidas presu-
puestarias del presupuesto municipal que 
se podrían haber destinado a incrementar  
dichas subvenciones: actos culturales que 
se han suspendido por el estado de alarma 
(por valor de más de 25.000 €); el derribo 
de la masía de La Miralba (por un valor de 
40.000 €), que podía esperar un año más; 
estudios y trabajos externos por un valor 
de 93.000 €, un camión cesta por valor de 
57.000 €… ¡Y ustedes solo destinan 60.000 
€! ¿Y aún no entienden la abstención del 
PSC?

Sra. alcaldesa, ¡le reiteramos que gober-
nar no es solo «ordeno y mando», fotos, ví-
deos y picapicas! Un buen político es el que 
sabe gobernar, escuchar y negociar con sus 
adversarios políticos, cosa que hasta la fe-
cha aún no habéis demostrado.

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

La gran demagogia del 
equipo de gobierno

És el primer d’aquesta legislatura i volem 
donar les gràcies a les 807 persones que 
ens vàreu fer confiança a les eleccions mu-
nicipals de l’any passat; un any de majoria 
absoluta, que permet governar sense pac-
tes forçats ni xantatges, i això ha donat els 
seus fruits: més i millors serveis, equip de 
govern al costat de la ciutadania, pressu-
post per al 2020 i continuar amb la bona 
gestió municipal per poder engegar grans 
projectes i inversions.

Fa més de 10 setmanes que vivim en un 
estat d’alarma impensable fins ara, immer-
sos en una crisi sanitària i econòmica que 
ha fet sortir el millor de cadascú amb vo-
luntariat i complint el confinament.

En aquestes setmanes, l’equip de govern 
—amb la Paqui, el Félix, el Feliu, la Leo, la 
Judith i l’Agnès— ha seguit treballant, sen-
se parar l’activitat municipal, durant tots 
els dies de la setmana. I tot dona els seus 
fruits!

Tenim molt clar que el nostre objectiu 
com a bisbalencs i bisbalenques, com a 
membres de l’equip de Compromís amb 
la Bisbal i com a equip de govern, és tre-
ballar per millorar el benestar de la ciuta-
dania amb bona gestió, estant a peu de 
carrer i amb constància; molt diferent dels 
objectius que tenen els regidors i les regi-
dores de l’oposició, com ens demostren en 
aquestes últimes setmanes: abstenir-se en 
les ajudes a famílies i autònoms, publicar 
falses sospites sobre treballadors munici-
pals i portar la demagògia per bandera en 
els moments que vivim.

Un any és suficient perquè cadascú es 
pari a pensar en quines actuacions són 
les que vol per als seus governants. Tant 
l’equip de govern com totes les persones 
que formem part de la gran família de 
Compromís amb la Bisbal seguim amb la 
mateixa il·lusió que fa un any: orgullosos 
de formar part d’aquest projecte, amb em-
penta i constància per tirar endavant els 
projectes necessaris, adaptant-ho a les no-
ves necessitats que sorgiran i sobretot amb 
il·lusió, empatia, treball i passió!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

El primer any d’aquesta 
legislatura




