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S’aprova el calendari de festius 
locals
En el ple ordinari del passat 21 de se-
tembre es van aprovar les dues festes 
locals proposades pel consistori bisba-
lenc per a l’exercici 2021. Aquestes es 

faran el divendres 23 d’abril, diada de 
Sant Jordi, i el dilluns 16 d’agost, coin-
cidint amb la celebració de la Festa 
Major.

Notícies breus

Actuaciones para luchar contra la 
procesionaria del pino
El Ayuntamiento de La Bisbal ha ad-
judicado el servicio de control de la 
procesionaria del pino a la empresa 
Ambient Servei Control de Plagues, 
SL, por un valor de 12.571,90 euros. El 
contrato prevé la realización del servi-
cio desde el 1 de septiembre del 2020 
al 31 de agosto del 2022.

La licitación se inició en el mes de 
marzo, pero quedó en suspenso de-

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció

Expedient 1175/2019: revisió d’ofici del 
contracte d’arrendament (amb l’entitat 
Club S. XX) de la finca on està ubicat el 
poliesportiu municipal

Compromís PSC i Ara Units i ERC

4 D’AGOST DEL 2020

Ple municipal ordinari

A favor En contra Abstenció

Ara

Ara 

Ara

21 DE SETEMBRE DEL 2020

bido a la declaración del estado de 
alarma. Se presentaron al concurso un 
total de tres empresas.

Calendari oficial de festes laborals 
per al 2021

Modificació de crèdit 2P/2020 en la 
modalitat de crèdit extraordinari

Adhesió a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf

Moció per defensar el futur industrial de 
la Vegueria Penedès, presentada pel grup 
municipal Compromís amb la Bisbal

Moció per un futur industrial al Baix 
Penedès, presentada pels grups 
municipals del PSC, ERC-AM i Units-FIC

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara 

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara
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Treballem per garantir un curs segur

“Reobrir les aules no 
hauria estat possible 
sense l’esforç i el 
compromís dels 
equips docents, les 
famílies, l’Ajuntament 
i la Generalitat

Hace unas semanas que los alumnos de la guardería municipal, la Escuela Ull de Vent y el Ins-
tituto Coster de la Torre han vuelto a las aulas después de seis meses. Ha sido un inicio de 
curso más normal de lo que preveíamos, y esto es una buena noticia. No ha habido incidencias 
destacables, y esto se debe a que todos hemos puesto de nuestra parte para que fuera una 
vuelta a las aulas tranquila, con todas las medidas establecidas. Reabrir las aulas no habría 
sido posible sin el esfuerzo y el compromiso de los maestros, las familias, el Ayuntamiento y la 
Generalitat.

Garantizar la educación y socialización de los niños y jóvenes es responsabilidad de todos, 
y mantener abiertos la guardería, la escuela y el instituto es vital para su desarrollo. El Ayunta-
miento hemos estado haciendo y haremos las tareas necesarias para que la recuperación de la 
actividad lectiva presencial sea compatible con la contención de la COVID-19.

Es por ello por lo que, desde el Ayuntamiento, hemos llevado a cabo trabajos de desin-
fección como medida de prevención por la COVID-19 en los centros escolares de La Bisbal 
del Penedès. Cada día desinfectamos las zonas externas de entrada y salida de la guardería, las 
escuelas y el instituto.

También hemos ampliado los servicios de limpieza de la guardería y las escuelas cada 
día al mediodía, para garantizar la máxima higiene y desinfección de las instalaciones. En la 
guardería y los dos edificios de la escuela se han colocado dispensadores de papel y gel hi-
droalcohólico y se han señalizado los espacios por donde entrar y salir. También se han repar-
tido mascarillas (de la Fiesta Mayor) a los alumnos y profesores de primaria, y facilitamos a la 
Escuela el uso del campo de fútbol municipal como zona de recreo y como espacio para la 
educación física.

Aparte del curso escolar, también ha comenzado el curso de la Escuela de Música y las ac-
tividades del Racó de la Gent Gran, y pronto comenzarán las clases de la escuela de idiomas y 
la gimnasia. Todo, con las medidas de prevención pertinentes para garantizar la máxima segu-
ridad a los participantes. Debemos tener paciencia y ayudar con nuestro ejemplo a mantener 
a raya el virus: debemos comprometernos todos a seguir llevando la mascarilla, lavarnos 
bien las manos y mantener la distancia de seguridad. ¡Hagámoslo bien y juntos saldremos 
de esta!

Trabajamos para garantizar un curso seguro

“Reabrir las aulas no 
habría sido posible 
sin el esfuerzo y el 
compromiso del 
personal docente, 
las familias, el 
Ayuntamiento y la 
Generalitat

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Fa unes setmanes que els alumnes de la llar d’infants municipal, l’Escola Ull de Vent i l’Institut 
Coster de la Torre han tornat a les aules després de sis mesos. Ha estat un inici de curs més 
normal del que prevèiem, i això és una bona notícia. No hi ha hagut incidències destacables, i 
això es deu al fet que tots hem posat de la nostra part perquè fos una tornada a les aules 
tranquil·la, amb totes les mesures establertes. Reobrir les aules no hauria estat possible sen-
se l’esforç i el compromís dels mestres, les famílies, l’Ajuntament i la Generalitat.

Garantir l’educació i socialització dels infants i joves és responsabilitat de tots, i mantenir 
oberts la llar, l’escola i l’institut és vital per al seu desenvolupament. L’Ajuntament hem estat 
fent i farem les tasques necessàries perquè la recuperació de l’activitat lectiva presencial sigui 
compatible amb la contenció de la COVID-19.

És per això que, des de l’Ajuntament, hem dut a terme treballs de desinfecció com a me-
sura de prevenció per la COVID-19 als centres escolars de la Bisbal del Penedès. Cada dia 
desinfectem les zones externes d’entrada i sortida de la llar, les escoles i l’institut.

També hem ampliat els serveis de neteja de la llar i les escoles cada dia al migdia, per tal 
de garantir la màxima higiene i desinfecció de les instal·lacions. A la llar i als dos edificis de l’es-
cola s’han col·locat dispensadors de paper i gel hidroalcohòlic i s’han senyalitzat els espais per 
on entrar i sortir. També s’han repartit mascaretes (de la Festa Major) als alumnes i professors de 
primària, i facilitem a l’Escola l’ús del camp de futbol municipal com a zona d’esbarjo per a 
l’hora del pati i com a espai per a l’educació física.

A part del curs escolar, també ha començat el curs de l’Escola de Música i les activitats del 
Racó de la Gent Gran, i aviat començaran les classes de l’Escola d’Idiomes i la gimnàstica. Tot, 
amb les mesures de prevenció pertinents per a garantir la màxima seguretat als participants. 
Hem de tenir paciència i ajudar amb el nostre exemple a mantenir a ratlla el virus: ens hem de 
comprometre tots plegats a seguir portant la mascareta, rentar-nos bé les mans i mante-
nir la distància de seguretat. Fem-ho bé i junts ens en sortirem!
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Tancament en positiu de l’exercici 2019
La Comissió Especial de Comptes ha aprovat la gestió realitzada pel Govern 
local amb els vots favorables de Compromís amb la Bisbal

El passat mes d’agost es va reunir la Co-
missió Especial de Comptes de l’Ajun-
tament amb l’objectiu d’examinar els 
comptes de l’exercici 2019 i garantir 
el compliment d’allò que disposen la 
normativa i el Reglament d’Organitza-
ció Municipal de l’Ajuntament. El con-
sistori bisbalenc va tancar l’any en po-
sitiu, amb un superàvit pressupostari 
de 247.005,26 euros i un coeficient de 
deute viu del 28,83 %, un percentatge 
molt inferior al límit de deute, situat en 
el 110 %. Amb aquestes xifres es com-
pleix la regla de la despesa i els objec-
tius d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera. El Compte General 
del 2019 va ser aprovat amb els sis vots 
ponderats favorables de Compromís 
amb la Bisbal, mentre que el PSC, Units 
i ERC-AM van votar-ne en contra. En la 

Comissió Especial de Comptes van te-
nir accés a tota la documentació tres 
de les deu persones bisbalenques se-
leccionades per a participar, de forma 

voluntària, en una Auditoria Ciutada-
na. Aquest nou òrgan s’ha creat amb 
l’objectiu d’acostar els comptes muni-
cipals a la ciutadania.“El consistori va tancar l’any 2019 en positiu amb 

superàvit pressupostari i un deute viu inferior al 29 %

La Generalitat avala la nul·litat del 
contracte amb el Club S. XX
La Comissió Jurídica Assessora ha fet arribar un dictamen favorable sobre la 
revisió d’ofici iniciada pel consistori després d’una auditoria municipal

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat el 
dictamen de la Comissió Jurídica As-
sessora de la Generalitat de Catalunya 
que veu favorable declarar d’ofici la 
nul·litat de l’acord de ple aprovat el 
17 de setembre del 2013, així com el 
contracte d’arrendament subscrit pos-
teriorment amb l’entitat Club S. XX.

Aquest procés es va iniciar després 
que una auditoria municipal detectés 
irregularitats en aquest contracte, que 
permetia a l’associació fer ús d’un es-
pai del poliesportiu i arrendar la part 
del local destinada a servei de bar. Se-
gons la normativa, el pavelló és un bé 
del patrimoni municipal del sòl i, pre-
cisament per això, l’espai no es pot ce-

dir per procediment directe sense que 
sigui adjudicat per concurs.

Davant la necessitat de regularitzar 
la situació, l’Ajuntament ha mantingut 
reunions amb l’entitat i l’arrendatari 
del bar per buscar opcions que els per-
metin continuar amb la seva activitat. 
De fet, Club S. XX, com la resta d’enti-
tats locals, ja pot disposar dels equi-
paments municipals. A més, un cop 
finalitzades les obres de rehabilitació 
del poliesportiu, comptarà amb un 
despatx d’ús exclusiu i podrà utilitzar 
la resta d’espais seguint el reglament 
de les instal·lacions. L’associació tam-
bé podrà optar a gestionar el bar a tra-
vés d’un procés de licitació del servei.  
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Tret de sortida a un curs escolar marcat 
per la COVID-19
L’Ajuntament reforça la neteja i desinfecció dels centres educatius 
i dels espais exteriors dels edificis

El passat 14 de setembre es va iniciar 
el curs escolar 2020-2021. Davant la 
situació sanitària actual, els centres 
educatius han hagut d’elaborar un pla 
d’organització seguint les instruccions 
de les administracions educatives i 
sanitàries, en el qual han inclòs les 
mesures de seguretat necessàries per 
a minimitzar el risc de rebrots de la 
COVID-19. Des del consistori també es 
treballa per a garantir que els centres 
siguin espais segurs. Diàriament es fa 
una desinfecció dels espais exteriors 
ubicats a les entrades i sortides de la 
llar, l’escola i l’institut; també s’ha ade-
quat i equipat la llar amb materials, 
senyals i protocols necessaris per a evi-
tar contagis. L’Ajuntament també ha 
reforçat el personal de neteja a l’esco-
la i a la llar d’infants per a dur a terme 
una correcta desinfecció dels espais. 
A l’escola, s’han facilitat desinfectants 
de taula, dispensadors de paper, gel 
hidroalcohòlic i mascaretes i s’ha ce-
dit el camp de futbol municipal per a 
utilitzar-lo com a pati i per a les classes 
d’educació física.

Suport amb el cost                     
del menjador escolar 
Aquest curs, l’Ajuntament vol modifi-
car les bases dels ajuts que ofereix a les 
famílies per a fer front a la despesa que 
suposa fer ús del menjador escolar. El 
consistori té previst subvencionar el 
25 % del cost del servei amb un màxim 
de 250 euros per alumne i curs. La pre-
visió és publicar la convocatòria al mes 
de gener. Aquest 2020 s’hi destinarà 
una partida de 16.700 euros. 

Facilitant l’adquisició dels 
llibres de text 
El consistori bisbalenc continua apos-
tant per la socialització dels llibres de 
text. En aquesta línia, l’Ajuntament 
signarà un conveni amb l’AMPA de 
l’Escola Ull de Vent per abonar directa-

“L’Ajuntament subvencionarà el 25 % del cost del 
servei de menjador escolar  

ment a l’entitat l’aportació municipal 
que s’oferia fins ara en forma d’ajut 
a les famílies. Aquest nou sistema 
simplifica el procés als pares i mares, 
que no hauran d’avançar els diners 
per al pagament dels llibres ni trami-
tar posteriorment cap subvenció. Des 

del consistori es considera que el pro-
jecte de socialització, a més d’ajudar 
econòmicament les famílies, facilita 
l’accés als llibres a tot l’alumnat, supo-
sa una reducció dels residus generats 
i fomenta el respecte vers al material 
comunitari. 

Es crea una borsa de treball de tècnics/ques 
d’educació infantil

Al mes d’agost es va obrir la convocatòria per a l’elaboració d’una 
borsa de treball amb tècnics i tècniques d’educació infantil que puguin 
cobrir baixes, períodes de vacances o necessitats puntuals de reforç de 
personal. El termini per a optar al procés selectiu es va tancar amb un 
total de 56 sol·licituds. La iniciativa permetrà complir el pla d’actuació 
marcat per la Generalitat en temps de pandèmia. L’organització del 
centre en grups estables de convivència, sense contacte entre si, 
farà que en cas de qualsevol absència del personal s’incorporin les 
persones que formen part de la borsa de treball.
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Garantizando el suministro de agua 
potable en L’Esplai
Se han contratado camiones cisterna para abastecer el pozo actual y evitar 
cortes del servicio durante el verano

El incremento de la demanda de agua 
para el consumo humano en la urba-
nización de L’Esplai, debido principal-
mente a las segundas residencias, junto 
con el hecho de no poder utilizar to-
davía el nuevo pozo, provocó algunos 
cortes en el abastecimiento de agua en 
horario nocturno durante los meses de 
verano. Con el objetivo de evitar esta 
incidencia, el Ayuntamiento contrató 
camiones cisterna de 20 m3 para sumi-
nistrar agua al depósito actual, de 600 
m3 de capacidad. El coste de dicha ac-
tuación fue de 9.503,34 euros.

Esta medida era provisional hasta 
que bajara el consumo estacional en la 
urbanización o pudiese entrar en fun-

cionamiento el nuevo pozo de L’Esplai. 
Finalmente, solo fue necesario reabas-
tecer el agua durante una semana.

Desde finales del mes de julio, la 
empresa suministradora del servicio 
de agua potable en el municipio está 
realizando pruebas para poder poner 
en marcha el nuevo pozo, cumpliendo 
con los criterios sanitarios que estable-
ce la legislación vigente para garantizar 
la calidad del agua para el consumo 
humano.“Desde el mes de julio, se están haciendo pruebas 

para poner en marcha lo antes posible el nuevo 
pozo de L’Esplai

Es reprenen les classes a les escoles 
de música i d’idiomes
La tornada a les aules s’ha fet seguint les mesures necessàries per a garantir 
una formació segura

Aquest mes de setembre s’ha reprès 
l’activitat a l’Escola Municipal de Mú-
sica, un servei que ofereix l’Escola de 
Música Contrapunt, adjudicatària del 
servei, amb la finalitat de promoure la 
música i l’ensenyament musical a tota 
la població, sense límit d’edat. Contra-
punt s’ocupa de la docència, de la ges-
tió administrativa, tècnica i econòmica 
i del cobrament de les quotes a un 
preu públic aprovat per l’Ajuntament 
de la Bisbal.

Aquest curs es tornaran a oferir 
classes de llenguatge musical, piano, 
bateria/percussió, guitarra i conjunt 
instrumental. La formació s’ofereix de 
setembre a juny i de dilluns a diven-
dres a la tarda, ja que es contempla 

com una activitat complementària per 
a l’alumnat en edat escolar. Davant la 
situació sanitària actual, es segueixen 
totes les mesures per a oferir classes 
segures. 

El mateix es farà a l’escola d’idiomes 
Punt de Partida, que, un any més, ofe-

reix els seus cursos a la Bisbal. Tot i que 
el curs passat va finalitzar de manera 
telemàtica, de moment, les classes es 
plantegen de manera presencial, però 
amb totes les mesures necessàries per 
a evitar contagis. Les inscripcions van 
a bon ritme.



7Torre de guaita núm. 37 · La Bisbal del Penedès · SETEMBRE/OCTUBRE 2020

Un pas més per a establir un servei de 
càmeres lectores de matrícules al municipi
L’Ajuntament ha obert el procés de licitació per a l’adquisició de sis aparells fixos 
que ajudaran a prevenir delictes i infraccions

Amb l’objectiu d’assegurar la convi-
vència ciutadana i prevenir la comissió 
de delictes i infraccions relacionades 
amb la seguretat pública, l’Ajuntament 
de la Bisbal treballa per establir un nou 
sistema de videovigilància al municipi. 
Aquest mes d’agost ha aprovat la lici-
tació per a contractar el subministra-
ment, la instal·lació i el manteniment 
de sis càmeres fixes lectores de matrí-
cules. Es tracta d’equips que funcionen 
les 24 hores al dia amb un temps mitjà 
de consulta de la placa del vehicle infe-
rior a un segon.

Pel que fa al seu funcionament, el 
consistori no tindrà accés directe a les 
imatges. De fet, al novembre del 2019 
es va signar un conveni amb el De-
partament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya per tal que les imatges 
siguin gestionades directament pels 

Mossos d’Esquadra, que podran inves-
tigar possibles infraccions civils o pe-
nals i, en cas que es produeixin altera-
cions i desordres greus de la seguretat 
ciutadana, podran utilitzar les imatges 
obtingudes com a prova. 

Més seguretat en l’accés         
a les urbanitzacions
El nou sistema de videovigilància 
comportarà una inversió total de 
123.761,78 euros que es realitzarà en 
tres anys. Aquest 2020, atès que es dis-
posa de fibra òptica a tot el municipi, 
ja es podran instal·lar les dues primeres 

càmeres: una, a l’entrada al Priorat i la 
segona, en un dels accessos a la Miral-
ba. L’any vinent es preveu posar-ne una 
tercera en una altra de les entrades de 
la Miralba i una quarta a Can Gordei. A 
l’últim, el 2022 se n’instal·laran les al-
tres dos en el segon accés a Can Gordei 
i a l’Esplai, respectivament.

El termini per a presentar-se a la lici-
tació es va tancar el dia 9 de setembre, 
amb un total de set sol·licituds d’em-
preses interessades a optar a l’adjudi-
cació. Estava previst que durant el mes 
de setembre es reunís la mesa de con-
tractació per a valorar les propostes.   
 

“La inversió permetrà millorar la seguretat en els 
accessos a les urbanitzacions del Priorat, la Miralba, 
Can Gordei i l’Esplai
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L’Ajuntament treballa en 
l’elaboració del pressupost 
del 2021
El Ple de la corporació ha aprovat un informe d’intervenció 
que estableix les línies fonamentals que haurà de seguir el 
pressupost de l’exercici 2021 per a complir els criteris d’esta-
bilitat pressupostària i sostenibilitat financera. El document 
inclou, entre altres indicadors, els ingressos i les despeses 
previstos per a l’any vinent, tenint en compte la gestió rea-
litzada aquest 2020, i la capacitat o necessitat de finança-
ment. L’informe preveu un pressupost que superarà els cinc 
milions d’euros i un deute viu que no arribarà al 13 %.

Aprovat el projecte d’enderroc de la 
masia de la Miralba
Els terrenys, ubicats al costat del local social, es destinaran a equipaments 
per al barri

Es troba en exposició pública el projec-
te d’enderroc de la masia de la Miralba, 
una finca situada en una parcel·la ad-
jacent al local social i que es troba en 
mal estat de conservació. La intenció 
de l’Ajuntament és tirar a terra l’edifi-
cació i destinar els terrenys a equipa-
ments dels quals es puguin beneficiar 
els veïns i les veïnes del barri.

Els treballs tindran un cost de 
17.830,93 euros i un termini d’execu-
ció inferior a tres mesos, i inclouran 
l’enderroc de la masia, la retirada i 
eliminació dels residus, l’adequació 
del terreny i el tancament del solar. Es 
preveu que s’iniciïn un cop el projecte 
estigui aprovat definitivament. “Les obres tindran un termini d’execució inferior 

a tres mesos

17 empreses opten a la 
demolició de l’antiga 
Fassina

Un cop tancat el termini el passat 14 de setembre, han es-
tat 17 empreses les que han presentat la seva proposta per 
a enderrocar les edificacions industrials de propietat mu-
nicipal situades al carrer Barcelona. Recordem que l’Ajun-
tament va aprovar la licitació de les obres per un valor de 
77.690,37 euros i per un termini d’execució de dos mesos. 
Els treballs inclouran la demolició de l’edifici a excepció de 
la torre de la Fassina. Actualment, els serveis tècnics estan 
avaluant les propostes per poder adjudicar el projecte.
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Reparado el muro exterior del local 
social de L’Esplai

Con la intención 
de garantizar 
la seguridad de 
las vecinas y los 
vecinos de la ur-
banización, el 
Ayuntamiento ha 
reparado el muro 
oeste de la parce-
la del local social 
de L’Esplai, que 
se encuentra en mal estado. Se trata 
de una pared de aproximadamente 
36 metros de longitud que el paso del 
tiempo y el viento han convertido en 
un peligro para las personas usuarias 

Millores en 
l’asfaltat del 
carrer Segre

En les properes setmanes es du-
ran a terme unes obres d’arran-
jament de l’asfalt al carrer Segre, 
una de les entrades principals al 
barri de Can Gordei. Aquestes ani-
ran a càrrec de l’empresa Excava-
cions Solé Xic i tindran un cost de 
5.360,30 euros. Els treballs inclou-
ran el canvi d’una reixa del sistema 
de recollida d’aigües pluvials que 
està trencada. Aquest fet provoca 
que l’aigua es desplaci pel marge 
del carrer fins al bosc, fent malbé 
al seu pas l’asfalt i enfonsant al-
guns trams del voral.

Octubre · Desembre

La Bisbal del Penedès

GculturalAA

3 
FIRA
Teatre: Les dones sàvies
Places limitades. Cal fer reserva prèvia trucant al 
608 568 881 o enviant un whatsapp 
al 684 416 843.
Hora: 20 h
Lloc: La Societat

Octubre
DISSABTE

4 
FIRA
Espectacle itinerant Gràcies, amb Quim Masferrer
Hora: 12 h
Lloc: Carrers del nucli urbà

Concert de La dama y Los Vagabundos
Concert de guitarres, veu i violí amb versions de 
cançons de sempre
Places limitades. Cal fer reserva prèvia trucant al 
608 568 881 o enviant un whatsapp 
al 684 416 843.
Hora: 18.30 h

Octubre
DIUMENGE

Dissabte 19 i diumenge 

20 de desembre 

Teatre de Nadal: monòlegs i diàlegs amb 
poca gent
Places limitades. Es faran dues sessions per a 
respectar l’aforament. Cal fer reserva prèvia 
trucant al 608 568 881 
o enviant un whatsapp al 684 416 843.
Hora: Dissabte 19, a les 22 h
          Diumenge 20, a les 19 h
Organitza: Grup de Teatre de la Societat 
Cultural Recreativa Bisbalenca

del campo de fútbol. Las obras 
han sido realizadas por la empre-
sa Excavacions i Transports Rovira, 
SA, por un importe de 10.970,94 
euros.

El mal estado de la pared podía suponer un riesgo 
para las personas usuarias del campo de futbol
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Reparación de los desperfectos ocasionados 
por las fuertes lluvias
Se realizarán diversas actuaciones en el camino de La Timba y en algunas calles 
de La Pineda de Santa Cristina

El Gobierno local ha aprobado un con-
trato menor para la reparación del ca-
mino de La Timba y de diversas calles 
de La Pineda de Santa Cristina que se 
vieron afectadas por las fuertes lluvias 
de la primavera. Los trabajos consisti-

rán en la adecuación del suelo, nivelan-
do los agujeros existentes y reparando 
aquellas zonas más perjudicadas.

En el camino de La Timba se actuará 
en el tramo comprendido entre la riera 
de La Bisbal y las escaleras de la calle 

Mossèn Bundó y la zona de acceso al 
rocódromo al aire libre. Se trata de un 
camino muy transitado por los vecinos 
y vecinas y también utilizado por los 
tractores que acceden a las viñas situa-
das en esta zona. Las lluvias provoca-
ron la abertura de una rasa que puede 
ser peligrosa y que impide el acceso 
de los vehículos. Las obras incluirán la 
construcción de una cuneta de hormi-
gón para la recogida y conducción de 
las aguas pluviales hasta la riera.

En la urbanización de La Pineda de 
Santa Cristina se repararán varios agu-
jeros en el pavimento que pueden su-
poner un riesgo para los peatones y 
que reducen la anchura útil de la vía, 
obligando a los vehículos a maniobrar 
para poder pasar e imposibilitando el 
paso de dos coches a la vez. Los traba-
jos serán realizados por la empresa Ex-
cavacions i Transports Rovira, SA, por 
un importe de 12.983,30 euros.“Los trabajos consistirán en nivelar los agujeros 

existentes y reparar aquellas zonas más perjudicadas 
por las lluvias de la primavera

Després de reunir-se amb els repre-
sentants de la Mancomunitat Pene-
dès-Garraf i conèixer-ne de primera 
mà els serveis, l’Ajuntament ha aprovat 
per ple l’adhesió a l’organisme. A partir 
d’ara, la Bisbal formarà part d’aquesta 
administració local integrada per 34 
consistoris de l’Alt i Baix Penedès i del 
Garraf. L’ens va néixer a principis dels 
anys vuitanta amb l’objectiu de sumar 
esforços i recursos per poder cobrir, 
de manera conjunta, les necessitats 

La Bisbal s’adhereix a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf
El consistori pot accedir a serveis de l’organisme com el d’educació ambiental i 
el d’acollida d’animals domèstics

del territori. Ofereix serveis relacionats 
amb la recollida d’escombraries, l’edu-
cació ambiental o els animals de com-
panyia. L’adhesió suposarà una despe-
sa anual per al consistori de 18.399,94 
euros. Aquest 2020, però, el cost serà 
de 5.366,65 euros i permetrà accedir 
al servei d’educació ambiental i rebre 
suport del Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics, que s’encarrega de la re-
collida dels gossos, gats i fures que es 
perden o s’abandonen. 



11Torre de guaita núm. 37 · La Bisbal del Penedès · SETEMBRE/OCTUBRE 2020

S’ha reforçat el servei de recollida de 
residus durant els mesos d’estiu
L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya per a recordar la importància 
de fer un bon ús dels contenidors

El consistori bisbalenc treballa des de 
fa mesos per pal·liar les conductes in-
cíviques. I és que encara són moltes les 
persones que deixen grans quantitats 
d’escombraries i mobles vells fora dels 
contenidors tot i comptar amb serveis 
com el Punt Verd, que obre tots els dies 
de l’any, i el servei de recollida domi-
ciliària de voluminosos. Aquest fet no 
només deteriora la imatge del munici-
pi sinó que també encareix el preu de 
la gestió dels residus.

Les actuacions realitzades pel con-
sistori en els darrers mesos han tingut 
un cost total que ha superat els 5.000 
euros. Entre les mesures preses, s’ha 
reforçat el servei de recollida de volu-
minosos a domicili, que s’ha ofert de 
forma quinzenal, i s’han instal·lat con-
tenidors de poda en diferents punts 
del municipi. En paral·lel, s’ha posat 
en marxa una campanya de conscien-

ciació per a recordar a les persones 
usuàries com és d’important fer un bon 
ús dels contenidors. 

Fomentant actituds cíviques 
Des de l’Ajuntament es vol donar les 
gràcies a les persones que tenen una 

actitud responsable. Així mateix, es fa 
una crida a la col·laboració ciutadana 
perquè es comuniqui a l’Ajuntament 
—a través del Servei d’Informació i 
Inspecció Municipal (telèfon 678 59 59 
59)— qualsevol conducta incívica que 
es detecti.

“Es recorda a la ciutadania que pot fer ús del Punt 
Verd, que obre tots els dies de l’any, i del servei de 
recollida domiciliària de voluminosos

S’obre el procés per a crear diverses borses 
de treball municipals
La voluntat del consistori és poder cobrir tant possibles vacants com baixes 
i substitucions de personal de la brigada

A mitjan mes de setembre es va tancar 
el termini per a accedir al procés de se-
lecció que ha de permetre formar part 
de les borses de treball convocades 
per l’Ajuntament de la Bisbal: una per a 
persones encarregades de reparacions 
i obres, una altra per a personal de jar-
dineria i neteja de la via pública i una 
tercera per a treballadors/es electri-
cistes que s’encarreguin del manteni-
ment de l’enllumenat. En tots els casos, 
la intenció és poder contractar opera-
ris/àries de la brigada municipal.

Totes les persones que superin el 
procés de selecció s’inclouran en una 
borsa de treball que permetrà cobrir 
places vacants així com les baixes, va-
cances, permisos, llicències i altres ne-
cessitats puntuals del servei. Aquestes 
tindran una vigència de dos anys.

“Les borses de treball per a operaris/àries 
de la brigada municipal tindran una vigència 
de dos anys
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Fomentant l’ocupació i la reactivació 
econòmica al municipi
El consistori contractarà dues persones per a reforçar la neteja als centres educatius 
i el manteniment d’edificis i espais públics

Davant la situació generada per la crisi 
sanitària de la COVID-19, l’Ajuntament 
de la Bisbal té previst dur a terme 
un seguit d’accions per a promoure 
la creació d’ocupació i la generació 
d’activitat econòmica al municipi. En 
aquesta línia, s’ha demanat una sub-
venció de 21.052,91 euros a la Diputa-
ció de Tarragona. Una part d’aquesta 
quantitat es vol destinar a cobrir les 
despeses derivades de dues contrac-
tacions temporals de personal. Es pre-
veu incorporar una persona de més de 
45 anys per a reforçar el servei de nete-
ja als centres educatius i un/a segon/a 
treballador/a de menys de 35 anys que 
s’incorporarà a la brigada per realitzar 
tasques de manteniment de la pintura 
en edificis i espais públics.

Dinamitzar l’economia local 
La resta de la subvenció, en cas de ser 
aprovada, es destinaria a donar suport 

i serveis. Fins al proper mes de juny 
s’han previst accions com la preparació 
de la campanya de Nadal o la fidelitza-
ció dels clients de proximitat.“Es faran accions de suport al comerç local per a 

millorar-ne la competitivitat i potenciar l’ús de les 
xarxes socials

a persones autònomes i comerços lo-
cals per a millorar la competitivitat del 
seu negoci i potenciar l’ús de les noves 
tecnologies en la venda de productes 

Garantint la protecció dels treballadors 
municipals
L’Ajuntament ha sol·licitat a la Dipu-
tació de Tarragona una subvenció de 
20.924,48 euros en matèria de salut 
pública. Aquesta aportació servirà per 
a cobrir el cost del material preventiu i 
els equips de protecció individual que 
permetin garantir la seguretat dels tre-
balladors i les treballadores municipals. 
De març a agost, el consistori ha fet una 
despesa de 22.241,08 euros que ha in-
clòs l’adquisició de mampares, peus 
amb dosificador, mascaretes i gel higie-
nitzant. Així mateix, ha reforçat la nete-
ja i desinfecció dels espais municipals, 
zones de contenidors i via pública.
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Apostant per la cultura i el lleure en temps 
de COVID
El consistori ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Tarragona per a 
fomentar activitats lúdiques

Les actuals circumstàncies sanitàries 
han obligat a replantejar el calendari 
cultural i festiu, amb el doble objectiu 
d’oferir activitats de lleure a la ciutada-
nia i donar suport al sector cultural. En 
aquesta línia, l’Ajuntament ha demanat 
una subvenció de 12.000 euros a la Di-
putació de Tarragona per a finançar 
una part dels programes «Cultura Se-
gura» i «Lleure a casa». El primer inclou 
iniciatives com el «Sant Jordi Confinat», 
la Festa Major o la Fira, mentre que en el 
marc del programa «Lleure a casa» es va 
repartir a les famílies, durant el confina-
ment, un lot amb material escolar, reta-
llables i dibuixos per a pintar realitzats 
per artistes locals.

Se reabre el 
Racó de la 
Gent Gran
El espacio vuelve con 
nuevas actividades 
especialmente diseñadas 
para los abuelos y las 
abuelas del municipio

Informática, bienestar emocional, 
bingo, nuevas tecnologías o talleres 
de psicomotricidad son algunas de 
las propuestas semanales que ofrece-
rá el Racó de la Gent Gran a lo largo 
del curso 2020-2021. El pasado lunes 
21 de septiembre, el espacio volvió a 
abrir sus puertas siguiendo estrictas 
medidas de protección individual y 
colectiva. El servicio se ofrece de lunes 
a viernes, de las 16 a las 20 horas, con 
acceso limitado a un máximo de 15 

personas. Por este motivo, las usuarias 
y los usuarios que quieran disfrutar de 
las actividades tienen que inscribirse 
previamente.

El Racó de la Gent Gran pone a dis-
posición de la ciudadanía gel, mas-

carillas y productos desinfectantes 
y, además, el Ayuntamiento ha refor-
zado el servicio de limpieza. En caso 
de nuevos confinamientos, el equipo 
prevé poder continuar con los talleres 
virtualmente.

“L’Ajuntament vol destinar 12.000 € per a finançar 
una part dels programes «Cultura Segura» i «Lleure 
a casa»
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La Fira 
s’ajorna fins a 
l’any vinent
Únicament s’ha decidit 
mantenir la representació 
de l’obra de teatre Les 
dones sàvies i l’actuació 
del guitarrista David Palau

La Fira, que cada any se celebrava el 
primer diumenge d’octubre, també 
s’ha vist afectada per la situació sa-
nitària generada per la COVID-19. La 
ciutadania haurà d’esperar fins a l’any 
vinent per a gaudir de la popular tro-
bada de puntaires, la fira d’entitats i la 
mostra de parades d’artesania. També, 
des de la Parròquia, s’ha decidit aplaçar 
la tradicional tómbola parroquial.

Excepcionalment, l’Ajuntament ha 
decidit mantenir dues activitats. La 
primera és una adaptació moderna i 

divertida de l’obra de teatre Les dones 
sàvies, de Molière, que canviarà d’ubi-
cació i finalment es farà a la sala gran 
de la Societat Cultural i Recreativa 
Bisbalenca per a poder ampliar l’afo-
rament. La segona i darrera proposta 

és l’actuació del guitarrista David Pa-
lau, acompanyat d’una violinista, a la 
plaça de l’Església. Ambdues activitats 
requereixen cita prèvia i respectar les 
mesures de seguretat establertes per 
les autoritats.

L’espectacle Nua centra el Festival EVA
Una cinquantena de veïns i veïnes han gaudit de la reeixida proposta seguint 
estrictes mesures de seguretat

Enguany, el Festival EVA va repensar la 
seva programació per adaptar-la a les 
circumstàncies actuals. La COVID-19 va 
obligar a canviar moltes dinàmiques, 
però no va aconseguir suspendre la 
popular proposta cultural. El prestigiós 
Festival EVA, que altres anys se celebra-
va durant els mesos de juny i juliol, es 
va traslladar al divendres 4 de setem-
bre. A causa de la situació sanitària, s’hi 
va programar un únic espectacle de 
narració a càrrec de Sherezade Bardají.

L’actuació Nua es va organitzar se-
guint un rigorós protocol de reserva 
prèvia, separació entre cadires i ús 
obligatori de la mascareta. En total, 52 
persones van assistir a l’espectacle, ex-
haurint totes les entrades disponibles.
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La Festa Major Emmascarada omple d’il·lusió 
i optimisme el municipi
La cercavila de les entitats bisbalenques, el sopar a la fresca, el castell de focs i 
l’espectacle infantil itinerant van ser algunes de les activitats més populars

Tenint molt en compte la situació sani-
tària derivada de la COVID-19, i amb la 
salut, la prudència i la responsabilitat 
com a eixos principals, s’han reinven-
tat les festes populars al municipi. Les 
regidories de Festes i Cultura i les en-
titats bisbalenques van organitzar una 
festa major diferent i adaptada al mo-
ment, però amb la mateixa essència i 
il·lusions que en anys anteriors.

Del 14 al 16 d’agost, els bisbalencs i 
les bisbalenques van gaudir de diver-
tits actes al carrer, com la cercavila de 
les entitats locals —que va comptar 
amb la participació dels Geganters i 
Grallers de la Societat, el Ball de Dia-
bles i Diablons, el Ball de Gitanes i la 
Colla Castellera de la Bisbal—, el sopar 
a la fresca, el castell de focs, les matina-
des i l’espectacle infantil itinerant.

Així mateix, es van programar dues 
actuacions a l’envelat: el concert de 
festa major, amb l’Orquestra Selva-
tana, i el concert de jazz a càrrec del 
grup EmsembleBé. Per a assistir-hi, 
la ciutadania s’hi va haver d’inscriure 
prèviament —ja que l’aforament del 
recinte es va limitar— i va haver de se-
guir el protocol de seguretat establert. 
També hi va haver un torneig d’escacs 
a l’aire lliure i el tradicional partit de 
futbol de festa major, que es va jugar 
a porta tancada. Finalment, es van or-
ganitzar dos actes virtuals que es van 
poder seguir a través del canal de You-
Tube de l’Ajuntament. El primer va ser 
el pregó de festa major, que el va fer 
l’alumnat de 6è de primària de l’Escola 
Ull de Vent, i el segon, un audiovisual 
molt especial amb la participació de 
diverses colles castelleres sota el nom 
«Diada Castellera Confinada». A les 
activitats presencials, l’ús de la masca-
reta va ser obligatori en tot moment i, 
per aquest motiu, l’Ajuntament va dis-
senyar-ne unes per a l’ocasió —amb 
diferents elements relacionats amb la 
cultura popular del municipi— que va 

repartir gratuïtament entre els veïns i 
les veïnes.

L’alcaldessa Agnès Ferré, en nom de 
tot l’equip de govern, vol donar les grà-
cies per la implicació, la col·laboració i 
el comportament exemplar de tots i 

totes: ciutadania, entitats i personal 
municipal, i vol agrair especialment 
la donació d’ampolles d’aigua feta pel 
Bar Gardel i el supermercat Aliprox per 
a l’avituallament de les persones parti-
cipants en els diferents actes.
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Música per a 
commemorar 
l’Onze de 
Setembre
L’actuació del Quartet 
Mèlt va ser l’activitat 
programada per a celebrar 
la Diada Nacional de 
Catalunya

Enguany, la situació actual ha obligat 
a viure una Diada de Catalunya molt 
diferent. Les tradicionals actuacions 
castelleres i cercaviles que any rere any 
omplien el municipi han deixat pas a 
dues propostes divertides i adaptades 
a les recomanacions de les autoritats 
sanitàries.

ces disponibles i va tenir una gran aco-
llida entre els veïns i les veïnes. Dos dies 
després, estava previst que el conegut 
humorista Quim Masferrer visités la 
Bisbal amb el seu espectacle itinerant 
Gràcies, però, per motius aliens a l’Ajun-
tament, l’actuació es va haver d’ajornar 
al diumenge 4 d’octubre, a les 12 hores.

El mateix divendres 11 de setembre, a 
la plaça Pau Casals, l’alcaldessa va llegir 
el manifest institucional i, posterior-
ment, el Quartet Mèlt va oferir un repàs 
dels temes més populars de la història 
de la música catalana a través de la seva 
actuació Bestial. L’activitat, que es va fer 
amb reserva prèvia, va exhaurir les pla-

L’Ajuntament reforça els lligams 
amb la Societat
Ambdues parts han signat un conveni de col·laboració per promoure de forma 
conjunta la cultura, les tradicions populars i l’associacionisme local

El recent conveni de col·laboració en-
tre l’Ajuntament i la Societat Cultural i 
Recreativa Bisbalenca té com a objec-
tiu continuar promocionant la cultura 
i les tradicions populars al municipi. 
L’acord estableix que el consistori ator-
garà 12.000 euros a l’entitat en substi-
tució de les subvencions culturals que 
anteriorment rebia. Per la seva banda, 
la Societat impulsarà actes com la Fes-
ta Major d’Hivern i la Festa Major Xica 
de Santa Margarida, que és la recupe-
ració de l’antiga «Festa Major Petita», 
i mantindrà una programació festiva i 
cultural activa al municipi.

A més, el conveni permetrà a l’Ajun-
tament gaudir de forma gratuïta de 
les actuacions del grup de geganters, 
gralles i tabalers de la Societat i fer ús 

o l’Institut Coster de la Torre quan ho 
necessitin.“L’Ajuntament subvencionarà amb 12.000 euros 

l’entitat local perquè continuï impulsant activitats 
culturals al municipi

de les seves instal·lacions o cedir-les a 
altres entitats com l’Escola Ull de Vent 
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Es renova el conveni de col·laboració 
amb la Joventut Bisbalenca CF
L’Ajuntament subvencionarà amb 23.000 euros l’entitat local i cedirà 
les instal·lacions esportives municipals per al desenvolupament de les 
activitats del club

Amb la voluntat de promoure els hà-
bits saludables i fomentar la pràctica 
esportiva al municipi, l’Ajuntament ha 
tornat a signar un acord de col·labora-
ció amb l’entitat Joventut Bisbalenca 
CF per a la temporada 2020-2021. Mit-
jançant el nou conveni, el consistori 
bisbalenc concedeix al club una sub-
venció de 23.000 euros per a fitxes, ar-
bitratges, desplaçaments, equipacions 
i altres temes relacionats. Així mateix, 
cedirà el camp de gespa artificial per al 
desenvolupament de les activitats de 
l’entitat esportiva.

Per la seva banda, el Joventut Bis-
balenca CF es compromet a potenciar 
el futbol al municipi, inscriure el club 
a la Federació Catalana de Futbol en 
les categories i equips que es formin i, 
posteriorment, presentar la justificació 
econòmica corresponent.

Es licita el servei de consergeria i manteniment 
del camp de futbol municipal
La voluntat del consistori és potenciar l’activitat esportiva i fomentar l’ocupació de 
persones amb dificultats d’inserció laboral

A finals d’agost es va obrir el període 
de presentació de candidatures per a 
cobrir el servei de consergeria, man-
teniment i neteja del camp d’esports 
del municipi. La Regidoria d’Esports 
va presentar la licitació per un import 
total de 57.418,26 euros i una durada 
de dos anys, que es podrien prorro-
gar dotze mesos més. L’empresa que 
guanyi la licitació haurà de tenir cura 
de la zona esportiva i donar suport 
als equips de futbol locals. D’aquesta 

manera, el consistori vol potenciar la 
pràctica esportiva al municipi i alhora 
fomentar la inserció laboral de perso-
nes amb dificultats d’inserció laboral. 

“L’empresa adjudicatària haurà de tenir cura 
de la zona esportiva i donar suport als equips 
de futbol locals
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

Durante el pleno extraordinario del 04.08.20, 
con el voto en contra de Ara la Bisbal, el 
PDeCAT liquidó el contrato de arrendamien-
to con Segle XX, basándose en un informe 
NO VINCULANTE de la Comisión Asesora 
de la Generalitat, cuando, por su parte, el 
PDeCAT de La Bisbal no puede dar lecciones 
de legalidad, ¡no está capacitado para ello! 
Deseamos recordar aquellos maravillosos 
años en los que había extraescolares, niños 
practicando algún deporte mientras los 
padres hacían vida en el pueblo… En la ac-
tualidad, somos el municipio que menos 
competimos deportivamente; con una 
población superior a 3.000 habitantes, solo 
tenemos una actividad deportiva en com-
petición, y proviene de una entidad privada 
que está agonizando y que posiblemente se 
pierda en el futuro. No tenemos concejal de 
deportes, o por lo menos nadie lo conoce, 
ya que su función está estancada con este 
actual gobierno. Por lo menos podemos 
creer que alguien no cobra un sueldo por no 
realizar nada… ¿¿¿o sí???

Olvidándose de las recomendaciones ante 
la pandemia, y cuando todas las AAVV ha-
bían anunciado la no celebración de fiestas 
en sus barrios, el PDeCAT decidió celebrar su 
particular Ortigós, FM, Diada, etc.: unos gas-
tos vergonzosamente innecesarios para 
beneficio de unos pocos, cuando familias 
y empresas aún no han cobrado las sub-
venciones COVID, ni los trabajadores del 
Ayuntamiento han cobrado sus trienios ni 
regularizaciones salariales reclamadas, por 
culpa del incumplimiento voluntario de la 
RLT desde el 2019. Reiteramos nuestra rei-
vindicación: «Si no hay para pan, ¡no hay 
para fiestas!». También, la privatización de 
los servicios municipales demuestra que 
no puede existir mayor incompetencia pro-
fesional, por definición, cuando un supuesto 
gobierno no sabe hacer otra cosa que pagar 
a empresas externas para que realicen SU 
trabajo. Hemos vuelto a la nefasta época de 
CIU=PDeCAT=Compromís: las urbanizacio-
nes están abandonadas; ni mantenimien-
to, ni limpieza, ni servicios…, y un gobier-
no que no responde a nuestras peticiones 
registradas en el Ayuntamiento.

Maguy Antolín Manso y Jose Valverde Pérez

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA, 
com a partit polític, no té CAP CAS DE 
CORRUPCIÓ SENTENCIAT. Des de la seva 
fundació al 1931, els seus estatuts interns 
no han canviat gens. Seguim sent REPU-
BLICANS LLUITANT PER LA INDEPENDÈN-
CIA DE CATALUNYA, però sobretot SOM 
POBLE.

Quan el Molt Honorable President Lluís 
Companys, a l’octubre del 1936, des del bal-
có del Palau de la Generalitat, va proclamar 
la República Independent de Catalunya, 
aquesta va durar el temps que el Govern es-
panyol va trigar a empresonar tot el Govern 
de la Generalitat.

Per tot això, bisbalencs/ques, des d’ERC 
a la Bisbal, us volem comunicar i recordar 
que seguim SENT POBLE, i us convidem en 
aquests dies tan convulsos de política na-
cional i pandèmia a fer un repàs en la nostra 
memòria local i en les dues legislatures en 
què va governar Esquerra Republicana i en 
què també hi havia crisi econòmica:

*Variant per a treure del poble la circula-
ció pesada (els camions) i el gruix del trànsit

*Creació del polígon industrial, l’Atenció 
Primària de Salut (CAP), l’Hotel d’Entitats i la 
llar d’infants

*Sanejament de carrers i serveis al poble i 
urbanitzacions, etc.

Però sobretot, CAP NEN/A SENSE LLI-
BRES, per evitar la discriminació dels nens 
i les seves famílies. Per això vam començar 
la socialització de llibres i els ajuts mentre 
el Consell Comarcal no cobria aquestes ne-
cessitats. I avui, ARA, ens trobem que hi ha 
nens i nenes que han començat el curs SEN-
SE LLIBRES, amb fotocòpies, la qual cosa és 
dificultosa, fins i tot per als professors.

Això dels llibres, abans que nosaltres 
poséssim fil a l’agulla, ja passava, i ara tor-
nem-hi; en comptes de tantes festes, millor 
mirar per la gent necessitada del poble.

Ens sentim decebuts pel Govern de Com-
promís a la Bisbal, ja que no demostra cap 
COMPROMÍS amb aquestes famílies i, sobre-
tot, demostra que NO governa per a tothom.

Amb ERC no va passar mai; sempre està-
vem al vostre costat, perquè... SOM POBLE.

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Som poble 

El desgobierno del PDeCAT 
no da la cara, no sabe, 
no contesta, no paga… 
¿Incompetencia?
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A cada dia que passa queda més clara la 
ineficiència i negligència del Govern de 
Compromís-PDeCAT, encapçalat per la 
Sra. Alcaldessa. Han passat gairebé 6 anys 
des que són en el Govern, i quan fem pú-
bliques irregularitats o deficiències diu que 
és culpa de l’anterior alcalde. L’excusa ja no 
serveix, si després de 6 anys que hi són tots 
els problemes són del govern anterior; què 
és el que han fet durant tot aquest temps? 
A què el dediquen? Vàrem fer públic l’in-
compliment de la llei de protecció de 
dades; l’Ajuntament publicava informa-
ció personal dels ciutadans al Portal de 
Transparència: nom, cognoms, adreces de 
domicilis, números de DNI. Pel que fa a això, 
la Sra. Alcaldessa ens va alliçonar i ens va dir 
que estàvem mal assessorats, instant-nos 
a retirar les publicacions o hauríem de fer 
front a les conseqüències. Finalment, ha ha-
gut de venir l’Autoritat Catalana de Pro-
tecció de Dades per a fer aplicar la llei a 
l’alcaldessa i fer-li retirar tota la informa-
ció que fins al moment hi havia publicada.

Al darrer ple li vam sol·licitar que dema-
nés disculpes, però, en comptes de fer-ho 
i reconèixer que havia estat un greu error 
defensar que tot estava correcte, el que va 
fer va ser riure-se’n. Aquesta no és l’única 
llei que no han complert: no faciliten la 
documentació que sol·licitem, no adjunta 
tota la documentació necessària per a trac-
tar els punts de l’ordre del dia, es nega a 
convidar-nos als actes que organitza l’Ajun-
tament... Incompliment rere incompliment, 
que fan que, al final, haguem de recórrer 
a autoritats i organismes superiors per-
què els facin complir la llei.

Hem de dir prou; prou d’incompliments 
de lleis, prou de no reconèixer i resoldre 
errors sense que haguem de recórrer a al-
tres autoritats i organismes, prou de mal-
baratar diners en festes i actes en moments 
en què, per salut, no s’han d’organitzar, 
prou de gastar-se diners en estudis, a cada 
un més surrealista, prou de carrers i vore-
res en estat pràcticament de runes… En 
definitiva, prou de riure’s dels ciutadans 
d’aquest poble.

Xavier Faura
Regidor UNiTS-FIC

Ja n’hi ha prou...
El grup municipal del PSC La Bisbal del Pe-
nedès vam presentar en el ple ordinari del 
21 de setembre una moció per mostrar la 
nostra solidaritat amb les lluites dels tre-
balladors i treballadores de Saint Gobain 
Glass i de tots els treballadors externs 
afectats i llurs famílies; mostrar-hi el nostre 
compromís de lluitar fins al final per evitar 
el tancament i acomiadaments de l’em-
presa, i exigir un pla industrial per a Saint 
Gobain que comporti el manteniment i la 
millora de les taxes d’ocupació.

I volem estendre aquesta mostra de 
fraternal solidaritat a tots els treballadors 
i treballadores de Catalunya i d’Espanya 
afectats per tancaments i reduccions de 
plantilla. En especial, volem mostrar la nos-
tra solidaritat amb els treballadors i les tre-
balladores de l’empresa Robert Bosch, de 
Castellet i la Gornal, i de totes les empreses 
afectades per processos de reestructuració 
o tancament.

És per això que instem la Generalitat de 
Catalunya que posi en marxa un pla de 
desenvolupament industrial per al país, en 
el qual el Baix Penedès —per la seva ubi-
cació geogràfica estratègica i per les seves 
infraestructures de transport— ha de jugar 
un paper important. És necessari que el 
Parlament de Catalunya declari el Baix Pe-
nedès com una zona d’urgent reindustria-
lització. Ara és hora d’invertir en el Penedès 
per a desenvolupar un futur industrial per 
a les comarques del Penedès i fer realitat 
les inversions compromeses per a fer reali-
tat el Logis Penedès.

Exigim també que es doti els ajunta-
ments i el Consell Comarcal de recursos 
per a gestionar més polítiques actives 
d’ocupació, com ara un centre integral de 
formació, un augment del nombre i la di-
versitat d’oferta de cicles formatius, una 
oficina d’atracció d’inversions industrials i 
el desenvolupament d’un pla d’industria-
lització comarcal que inclogui mesures per 
a sectors productius com el camp i l’ener-
gia, la indústria auxiliar logística i el turis-
me, sense oblidar el desenvolupament i 
creixement d’Idiada.

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

Per un futur industrial 
al Baix Penedès

Des de fa unes setmanes, hem conegut 
dues males notícies per al sector industrial 
del nostre territori: les voluntats de tanca-
ment de les indústries de Saint Gobain (a 
l’Arboç, al Baix Penedès) i de la Robert Bosch 
(a Castellet i la Gornal, a l’Alt Penedès).

El sector industrial és un sector produc-
tiu que ens genera llocs de feina i riquesa 
i ens ajuda a tenir una economia diversifi-
cada que es complementa amb el sector 
primari i el sector terciari, turisme i serveis 
principalment. Cal un pla de reindustrialit-
zació perquè el nostre territori sigui dinàmic 
i productiu.

Per tot això, Compromís amb la Bisbal 
vam presentar al Ple, en la sessió ordinària 
de setembre, una moció per defensar 
aquest futur industrial, amb la implicació 
de la Generalitat de Catalunya i del Govern 
de l’Estat espanyol per tal de crear un espai 
de trobada dels diferents agents del territori 
per a impulsar un pla de reindustrialització a 
la vegueria del Penedès.

La moció és aprovada per majoria absolu-
ta. A la moció sol·licitem constituir un grup 
de treball per a la reindustrialització de la 
vegueria del Penedès —format pels quatre 
consells comarcals del territori, les quatre 
capitals de comarca i associacions empre-
sarials i sindicals— i donar suport a les mo-
bilitzacions dels treballadors i les famílies 
afectades pels tancaments de les empreses 
industrials al territori; en aquest cas, els de 
Saint Gobain a l’Arboç i els de Bosch a Cas-
tellet i la Gornal.

Cal continuar demanant al Govern de la 
Generalitat de Catalunya el desplegament 
dels serveis territorials a la vegueria, el qual 
esdevé urgent, ja després de més de tres 
anys sense fer-ho com marca la llei.

A la Bisbal del Penedès tenim dos po-
lígons industrials consolidats i en creixe-
ment, i és primordial tenir un pla de rein-
dustrialització a la vegueria. El motiu és clar: 
són moltes les famílies bisbalenques que 
treballen en aquests dos polígons, en les 
dues empreses (Saint Gobain i Bosch) i en 
les empreses dels polígons de la vegueria 
del Penedès.

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

Defensem el futur 
industrial de la vegueria 
del Penedès




