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Telèfons d’interès

Notícies breus

Emergències
		
Incidències municipals

112
678 59 59 59

Ajuntament

977 68 84 38

Fax Ajuntament

977 10 96 72

Llar d’Infants Municipal
L’Oreneta
977 68 84 76

Les festes protagonitzen el calendari
del 2020
Els veïns i les veïnes ja poden passar a
recollir el calendari que edita cada any
l’Ajuntament i que ofereix de forma
gratuïta a la ciutadania. Aquest 2020
les festes bisbalenques en seran les
protagonistes, amb fotografies de les

Centre Municipal de
Cultura

977 16 99 17
977 16 99 26

Consultori mèdic

977 68 87 24

Farmàcia

977 68 85 50

Urgències – CAP del
Vendrell

977 66 77 03
977 66 51 51

Hospital del Vendrell

977 25 79 00

Urgències Hospital
del Vendrell

977 25 79 14

Creu Roja del Vendrell

977 66 11 41
977 66 41 13

ADF Clot de Bou

977 68 92 55

Parròquia de Santa
Maria

977 68 84 52

Col·legi públic
Ull de Vent

977 68 83 52

Autobús urbà Hife

902 11 98 14

Ple municipal extraordinari

IES Coster de la Torre

977 16 91 83

12 DE DESEMBRE DEL 2019

Servei aigua
(Manteniment 24h)

900 81 40 82

Servei aigua (Oficines)

900 81 40 81

Expedient 1374/2019: proposta de
no-acceptació de la modificació tarifària
del servei d’abastiment d’aigua potable
proposada per FCC-Aqualia, SA

celebracions que es fan als barris i de la
Festa Major. El calendari inclou també
aquelles activitats fixes organitzades
pel consistori i que aquest considera
d’interès, com les sessions de contacontes o la recollida de trastos vells.

Aprobado el calendario laboral de los
trabajadores públicos
Más allá de los festivos que establecen
las administraciones supramunicipales, este año 2020 el Ayuntamiento
de La Bisbal permanecerá cerrado los
días 23 de abril y 14 de agosto, por ser
fiestas locales, y los días 24 y 31 de di-

ciembre, por descanso del personal.
Recordamos que el horario habitual
del consistorio durante el invierno es
de lunes a viernes de 9 a 14 horas y los
lunes también por la tarde, de 16 a 19
horas.

A favor

En contra

Abstenció

En contra

Abstenció

Compromís,
PSC, Units,
Ara i ERC

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

Ple municipal ordinari
16 DE DESEMBRE DEL 2019
Ratificació de la dissolució del Consorci
Universitari del Baix Penedès

Compromís,
PSC, Units
i Ara

ERC

Pla estratègic de subvencions 2020

Compromís,
PSC, Units i
ERC

Ara

Revisió de preus del contracte de recollida
de residus amb Cespa, SA

Compromís,
PSC, Units
i Ara

Revocació de la competència al Consell
Comarcal del Baix Penedès en matèria de
serveis d’informàtica i telecomunicacions

Compromís,
PSC, Units,
Ara i ERC

Calendari fiscal 2020

Compromís,
PSC, Units,
Ara i ERC

Compliment de la sentència del contenciós
administratiu per una plusvàlua

Compromís,
PSC, Units,
Ara i ERC

Xarxes socials
@AjuntamentBisbalPenedes
@BisbalPenedes
EDITA
Departament de Comunicació
de l’AJUNTAMENT DE LA BISBAL DEL PENEDÈS
Carrer Major, 21 - Telf. 977 68 84 76
www.bisbalpenedes.com - info@bisbalpenedes.com
APLICACIÓ MÒBIL
https://app.ebando.es/channel/bisbalpenedes
DISSENY, MAQUETACIÓ I CONTINGUTS
QUIDCOMUNICACIÓ S.L.
FOTOGRAFIES
Ajuntament de la Bisbal del Penedès
IMPREMTA
INDUGRAF OFFSET, SA
Impressió feta en paper ecològic
D.L. T-1733-05
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“

El voluntariat
mobilitza més de
100 persones que
fan possible el
desenvolupament
de serveis i activitats
municipals

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal
del Penedès

“

El voluntariado
moviliza a más de
100 personas que
hacen posible el
desarrollo de servicios
y actividades
municipales
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Objectiu de l’any 2020: mantenir i millorar la convivència
i el benestar dels bisbalencs i bisbalenques
Comencem l’any amb un pressupost aprovat de 4.467.862,53 €, destinat a mantenir i millorar la
convivència i el benestar dels bisbalencs i les bisbalenques; un pressupost amb inversions molt
importants en seguretat ciutadana, infraestructures necessàries als locals socials de les urbanitzacions, el poliesportiu municipal, la fassina, els habitatges socials i inversions en l’enllumenat, la
xarxa d’aigua i sanejament.
Les partides destinades a donar suport a les entitats i associacions del municipi i els serveis
municipals són també molt importants.
Però vull fer una especial menció a la importància que tenen per al municipi el voluntariat i
les entitats i associacions: tot i que tenen el suport econòmic, de personal i logístic de l’Ajuntament dins el pressupost d’enguany —amb subvencions, convenis, dissenys de cartells, fotocòpies i cessió d’espais, entre d’altres—, és el seu altruisme el que multiplica la seva riquesa.
Les entitats culturals, juvenils i esportives organitzen una agenda d’activitats durant tot l’any,
a part de portar el nom de la Bisbal arreu del territori. Les associacions de veïns aglutinen la ciutadania per barris i la fan partícip d’activitats i del sentiment de pertinença.
El voluntariat de serveis i activitats municipals mobilitza més de 100 persones que fan
possible el servei Bon Dia, el Rebost Solidari, els Tres Tombs i l’acollida i «cavalcada» de SSMM els
Reis d’Orient.
Com a alcaldessa, us felicito i agraeixo que, amb la vostra tasca, siguem una vila activa,
cultural, esportiva, associativa i viva!
Acabo amb el resum de les dades del padró del 2019, amb 16 defuncions, 7 matrimonis civils
i el naixement de 14 infants. Els infants nascuts el 2019 són el Carles, la Vera, la Valeria, l’Albert, la
Indara, el Martí, l’Aleix, el Rafa, l’Héctor, el Max, la Ivet, el Gerard, la Vera i la Martina.
I comencem el 2020 amb 3.528 bisbalencs, amb un increment de 64 nous empadronats respecte de l’1 de gener del 2019. Benvinguts!

Objetivo del año 2020: mantener y mejorar la
convivencia y el bienestar de los y las bisbalenses
Empezamos el año con un presupuesto aprobado de 4.467.862,53 €, destinado a mantener y
mejorar la convivencia y el bienestar de los y las bisbalenses; un presupuesto con inversiones
muy importantes en seguridad ciudadana, infraestructuras necesarias en los locales sociales de
las urbanizaciones, el polideportivo municipal, la fassina, las viviendas sociales e inversiones en
el alumbrado, la red de agua y saneamiento.
Las partidas destinadas a apoyar a las entidades y asociaciones del municipio y los servicios
municipales son también muy importantes.
Pero quiero hacer una especial mención a la importancia que tienen para el municipio
el voluntariado y las entidades y asociaciones: si bien tienen el apoyo económico, de personal y logístico del Ayuntamiento dentro del presupuesto de este año —con subvenciones,
convenios, diseños de carteles, fotocopias y cesión de espacios, entre otros—, es su altruismo
lo que multiplica su riqueza.
Las entidades culturales, juveniles y deportivas organizan una agenda de actividades durante todo el año, aparte de llevar el nombre de La Bisbal por todo el territorio. Las asociaciones
de vecinos aglutinan a la ciudadanía por barrios y la hacen partícipe de actividades y del sentimiento de pertenencia.
El voluntariado de servicios y actividades municipales moviliza a más de 100 personas
que hacen posible el servicio Bon Dia, el Rebost Solidari, los Tres Tombs y la acogida y «cabalgata» de SSMM los Reyes de Oriente.
Como alcaldesa, os felicito y agradezco que, con vuestra tarea, seamos un municipio
activo, cultural, deportivo, asociativo… ¡vivo!
Termino con el resumen de los datos del padrón del 2019, con 16 defunciones, 7 matrimonios civiles y el nacimiento de 14 niños. Los niños nacidos en el 2019 son Carles, Vera, Valeria,
Albert, Indara, Martí, Aleix, Rafa, Héctor, Max, Ivet, Gerard, Vera y Martina.
Y empezamos en 2020 con 3.528 bisbalenses, con un incremento de 64 nuevos empadronados respecto al 1 de enero del 2019. ¡Bienvenidos!
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S’aprova el Pla Estratègic de Subvencions
per a l’any 2020
El document regula la gestió dels ajuts que ofereix el consistori a persones,
famílies i al teixit associatiu
L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès
destinarà 170.550 € a subvencionar
persones i entitats privades amb l’objectiu de donar suport a les famílies
i fomentar la realització d’activitats
d’interès local. Això és el que estableix
el Pla Estratègic de Subvencions per
a l’any 2020, un document que regula quins són els objectius i els efectes
que es pretenen amb cadascun dels

ajuts, així com els costos previsibles i
les fonts de finançament, sempre complint amb els objectius d’estabilitat
pressupostària. Aquest pla inclou una
part de control i avaluació que inicialment es farà des de la Regidoria d’Hisenda. Un cop finalitzi la vigència del
pla es presentarà al Ple una memòria
que reculli el grau de compliment i les
conclusions.

Àmbits d’actuació
Prevenció i extinció d’incendis:

Assistència social primària:

Es signa un conveni amb l’ADF Clot de Bou per a la
redacció i execució dels plans d’autoprotecció contra
incendis i la seva col·laboració en activitats com els
correfocs.

Són ajuts econòmics d’urgència social destinats a
atendre necessitats puntuals i bàsiques de persones en
situació de vulnerabilitat i exclusió social.

Foment de l’ocupació:

Centres educatius:

El consistori aposta per la creació d’ocupació amb
subvencions per a les empreses que durant el 2019
hagin contractat persones en situació d’atur i per als
nous autònoms.

L’Ajuntament ofereix recursos a l’Escola Ull de Vent per al
curs 2019/2020: es donen 50 € per alumne, que serviran
per a finançar el projecte Cantània i per a material
escolar.

Suport amb les despeses del curs
escolar:

Promoció de la cultura:

5.000 €

15.000 €

55.000 €

Inclou les subvencions dels llibres de primària i
secundària de les escoles i de l’IES Coster de la Torre i els
ajuts per a fer front al cost del transport i del menjador
escolar.

10.000 €

14.300 €

41.250 €

S’atorguen subvencions per a cobrir una part de les
despeses de les entitats culturals i se signen convenis
amb la Societat, el Ball de Diables —que enguany
celebra el 15è aniversari— i la Colla Castellera.

Promoció i foment de l’esport:

Subvencions a la natalitat i adopció:

Al patrocini de bisbalencs i bisbalenques que participen
en esdeveniments esportius s’afegeix el conveni que
es signa amb la Joventut Bisbalenca CF per a promoure
l’esport al municipi.

El Xec Nadó ofereix a les famílies que durant el 2019
han tingut o adoptat un infant un ajut que consisteix en
10 vals de 10 € cadascun per a bescanviar en comerços
locals.

25.000 €

5.000 €
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Gran implicació
de les entitats i
col·lectius locals
amb els actes de
La Marató
Durant la jornada es
van recollir més d’un
miler d’euros per a
la investigació de les
malalties minoritàries
El passat 15 de desembre, la Bisbal del
Penedès es va mobilitzar per col·laborar
amb La Marató de la Televisió de Catalunya, que aquest any estava destinada
a les malalties minoritàries. Les aportacions de la ciutadania van fer possible
recollir 1.063 € per a la investigació.
Una caminada per l’entorn del municipi va donar el tret de sortida a una
jornada lúdica i festiva que va comptar
amb una gran participació d’entitats i
col•lectius locals. Els Gegants i Grallers
de la Societat, la Colla Castellera i el
Ball de Gitanes van oferir les seves actuacions; posteriorment, l’Associació
de Dones de la Roca Forada va organitzar un dinar al Centre Municipal de
Cultura i un bingo popular amb regals
cedits per establiments comercials i de
restauració del municipi.
Des de l’Ajuntament es vol agrair la
implicació dels bisbalencs i les bisbalenques amb La Marató i, molt especialment, de les entitats locals que van
fer possible aquesta jornada.

Suport a entitats culturals i esportives
durant l’any 2019
En el marc del Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2019, l’Ajuntament
ha destinat un import de 10.000 € a les
entitats culturals. Han estat tres les que
han presentat la sol•licitud, tot i que
només dues compleixen els requisits
establerts a la convocatòria. El consis-

tori ha atorgat 9.197,55 € a la Societat
Cultural i Recreativa Bisbalenca i 507 €
a l’Associació Cors Antistiana. Pel que fa
a l’àmbit esportiu, el consistori ha aprovat una subvenció de 423,50 € per a
l’entitat Senderistes Bisbalencs, l’única
d’aquest sector que ha demanat l’ajut.
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L’Ajuntament
prioritza la
seguretat
ciutadana
El consistori va convocar
una reunió per abordar
qüestions com l’augment
dels robatoris o les
ocupacions de cases
buides
El passat 10 de desembre, l’equip de
govern va convocar una reunió amb
representants dels Mossos d’Esquadra,
del Servei d’Informació i Inspecció Municipal i de les associacions veïnals dels
barris de la Miralba, Can Gordei, l’Esplai i el Priorat. Durant la trobada es va
parlar de diferents temes que afecten
la seguretat, com l’augment dels robatoris —una tendència global a tota
la comarca—, les ocupacions de cases
buides per part de delinqüents o les
plantacions de cànnabis en habitatges.

“

La Bisbal formarà part d’una prova pilot consistent
a instal·lar càmeres lectores de matrícules en els
accessos als nuclis veïnals

Des del consistori es va recordar que
aquesta legislatura s’ha creat una regidoria de Seguretat Ciutadana i que
s’han organitzat xerrades impartides
pels Mossos d’Esquadra en les quals
s’han donat consells per a evitar robatoris a la llar. Així mateix, la Bisbal
formarà part d’una prova pilot que
comportarà la instal·lació de càmeres

Traslado de servicios al
Hotel de Entidades
El juzgado de paz y la oficina de gestión tributaria (BASE)
se encuentran actualmente en la planta baja del Hotel de
Entidades. Este espacio estaba ocupado anteriormente por
un aula de formación que ha sido trasladada a la segunda
planta. El SOM Bisbal también ha cambiado de ubicación:
las personas usuarias lo encontrarán ahora en el edificio del
ayuntamiento, lo que ayudará a agilizar los trámites y mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía.

lectores de matrícules, una mesura que
s’ha demostrat que té un important
efecte dissuasiu.
La voluntat de l’actual equip de govern és mantenir reunions trimestrals
amb les associacions veïnals i intensificar el patrullatge del Servei d’Informació i Inspecció Municipal, creat per
l’Ajuntament l’any 2016.

Les notificacions oficials
es faran per via telemàtica
L’Ajuntament s’integra al servei e-NOTUM, del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), que permet
a la ciutadania, empreses i entitats rebre notificacions
oficials de les administracions públiques catalanes per
mitjans electrònics amb totes les garanties legals. Aquest
tipus de notificació arriba més ràpidament i suposa un important estalvi econòmic i de paper.
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Apuesta por la transparencia en la gestión
del presupuesto municipal
El equipo de gobierno convoca a la ciudadanía para explicar cómo se
distribuirán las cuentas públicas del ejercicio 2020
Con la voluntad de ofrecer la máxima
transparencia en la gestión municipal,
el actual equipo de gobierno ha previsto convocar una serie de encuentros con la ciudadanía para explicar a
qué se destinará el dinero del presupuesto municipal del 2020, que ya ha
sido aprobado de forma definitiva.
En total serán cinco reuniones que
se celebrarán durante el mes de febrero en los locales sociales de El Priorat,
La Miralba, L’Esplai y Can Gordei y en
el Centro Municipal de Cultura. Las
sesiones tendrán lugar a las 19 horas
y la presentación será la misma en todos los casos, con la intención de que
cada persona asista a la que le resulte
más próxima. Durante el encuentro se
explicarán las diferentes partidas de
ingresos y se desglosarán los gastos

previstos teniendo en cuenta los ámbitos de actuación. También se darán
a conocer de forma detallada las inversiones del año 2020 y las previsiones
para el resto de la legislatura.

REUNIONS PREVISTES
Dimarts 4 de febrer: local social
del Priorat
Dimarts 11 de febrer: local social
de la Miralba
Dilluns 17 de febrer: local social
de l’Esplai
Dimarts 18 de febrer: auditori del
Centre Municipal de Cultura
Dimarts 25 de febrer: local social
de Can Gordei

Aprovat el calendari fiscal per a l’any 2020
L’Ajuntament de la Bisbal ha aprovat els períodes de pagament durant els quals caldrà fer front als diversos tributs
municipals. La principal novetat d’aquest 2020, a petició veïnal, és que la segona fracció de l’impost sobre béns immobles s’haurà d’abonar més tard.
CONCEPTE

PERÍODE DE PAGAMENT

Taxa de conservació del cementiri municipal

Del 30/01/2020 al 31/03/2020

Taxa d’escombraries – 1a fracció

Del 29/03/2020 al 29/05/2020

Taxa d’escombraries – 2a fracció

Del 30/07/2020 al 30/09/2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Del 29/03/2020 al 29/05/2020

Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció

Del 30/04/2020 al 30/06/2020

Impost sobre béns immobles urbans - 2a fracció

Del 28/08/2020 al 30/10/2020

Impost sobre béns immobles de caràcter especial

Del 26/04/2020 al 28/06/2020

Impost sobre béns immobles rústics

Del 28/06/2020 al 30/08/2020

Taxa d’ocupació del domini públic

Del 28/06/2020 al 30/08/2020

Impost sobre activitats econòmiques

Del 30/07/2020 al 30/09/2020
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Es sol·licita una subvenció per a garantir
el cabal d’aigua al municipi
Es preveu connectar amb el ramal del Consorci d’Aigües de Tarragona per a fer
arribar el subministrament al polígon industrial
L’Ajuntament de la Bisbal ha demanat
una subvenció a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) per a connectar la xarxa
del Consorci d’Aigües de Tarragona
(CAT) amb un punt de subministrament al polígon industrial. Aquesta
actuació permetrà garantir en un futur el cabal d’aigua necessari per a la
ciutadania i per a les activitats econòmiques del municipi. La subvenció suposa el 95 % de la inversió, que tindrà
un cost total de 212.088 € (sense IVA).
La previsió és que el projecte es pugui redactar al llarg d’aquest any 2020 i
que les obres es desenvolupin al 2021.
Posteriorment es posarà en marxa una
segona fase del projecte que inclourà

la construcció d’un nou dipòsit i la
seva connexió amb la xarxa actual.

Antecedents

“

L’any 2007 ja es va plantejar la connexió amb la xarxa de subministrament del CAT, una actuació que era finançada per la Unió Europea. Al 2008,
però, el Govern local va decidir no
formar part del projecte. Aquest 2019
s’ha reprès la iniciativa amb la voluntat
de garantir el subministrament d’aigua al territori.

Es preveu que el projecte estigui redactat aquest
2020 i que les obres es puguin dur a terme al 2021

El Ayuntamiento rechaza la modificación
de las tarifas de Aqualia
La empresa que gestiona el suministro de agua proponía incrementar un 10 %
los precios del servicio
El Pleno Municipal rechazó por unanimidad la propuesta de la empresa
concesionaria del suministro de agua
potable —FCC-Aqualia, SA— de modificar las tarifas del servicio. La intención era, por un lado, aumentar
el precio del canon del agua para las
viviendas a las que se aplica el primer
tramo de consumo y, por otro, subir
dos de las tres cuotas fijas, las cuales
se rebajaron un 30 % en el 2017. Con
estos cambios, Aqualia pretendía conseguir un incremento global del 10 %
para cubrir unas pérdidas que estima
en 65.141 € anuales.

Estudio de la propuesta
La secretaria-interventora del Ayunta-

miento había emitido previamente un
informe desfavorable por encontrar
discrepancias en los cálculos del estudio que acompañaba la propuesta.
Asimismo, desde el equipo de gobier-

no se considera que las mejoras que el
consistorio ha realizado y realizará en
la red de suministro supondrán una
disminución de los gastos de la compañía en reparaciones.
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La brigada municipal incorpora cinc
persones en situació d’atur
Les contractacions s’han dut a terme a través dels programes TREFO i Enfeina’t,
dedicats al foment de l’ocupació
El passat 23 de desembre es
van incorporar a la brigada
municipal un total de cinc persones que es trobaven sense
feina. Les contractacions es
van realitzar mitjançant els
programes Treball i Formació
(TREFO) i Enfeina’t, que subvencionen la incorporació de
persones en situació d’atur
que no percebin prestacions
ni subsidis de desocupació o
que siguin beneficiàries de la
Renda Mínima d’Inserció.
Aquestes contractacions s’han realitzat a través del Consell Comarcal del
Baix Penedès i estan finançades de forma conjunta pel Fons Social Europeu,
el Servei d’Ocupació de Catalunya i el
Servicio Público de Empleo Estatal.

“

Aquests plans d’ocupació estaven destinats
a persones en atur sense cap prestació o que
cobressin la Renda Mínima d’Inserció

Els cinc treballadors que es van incorporar a la brigada el passat mes de
desembre estan realitzant les tasques

habituals dels peons. La durada dels
contractes varia entre sis mesos i un
any.

S’inicia el procés de licitació de les obres
del poliesportiu municipal
La primera fase del projecte inclou la construcció d’un edifici annex destinat
a vestidors
La remodelació del pavelló poliesportiu ha fet un pas endavant amb l’inici
de l’expedient per a la contractació
de les obres de la primera fase del
projecte, que inclouran la construcció
d’un edifici annex destinat a vestidors.
L’adjudicació seguirà un procediment
obert per tal que qualsevol empresa
interessada pugui presentar la seva
proposta, sempre que s’adeqüi als criteris establerts en el plec de clàusules
administratives.

Cost del projecte
La despesa prevista per a la fase 1 del

projecte és d’1.256.563,51 €. Aquesta
inversió es finançarà a través d’una
subvenció de la Diputació de Tarragona, de la venda de terrenys i amb diners provinents del romanent de tresoreria i del superàvit pressupostari de
l’exercici 2018.
El contracte d’obres tindrà una durada de 18 mesos.

La previsió és que les obres de la primera fase
tinguin una durada aproximada de 18 mesos
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Se licita el servicio de bar del local social
de Can Gordei
El Ayuntamiento asumió hace unos meses la gestión del centro para garantizar
su buen funcionamiento

El pasado mes de noviembre se puso
en marcha el procedimiento para acceder a la gestión del servicio de bar

y tienda del local social de Can Gordei.
Las personas interesadas en optar a
esta concesión tenían tiempo hasta el

17 de enero para presentar la solicitud.
Posteriormente estaba previsto que se
reuniera la mesa de contratación para
valorar las propuestas presentadas y
adjudicar el servicio.
Recordamos que, en la legislatura
anterior, a petición de la asociación
de propietarios, el Ayuntamiento asumió la gestión del local social de Can
Gordei con la voluntad de garantizar
su buen funcionamiento e incluso de
ampliar los servicios que se ofrecían.
Una de las prioridades era adecuar
el local a las normativas vigentes de
seguridad y accesibilidad y proceder
a la licitación del servicio de bar y de
tienda una vez finalizaran los actuales
contratos de alquiler.

Se adjudica el servicio de
control integral de plagas
del municipio

En marxa les obres de
millora del col·lector del
Priorat

Las regidurías de Sanidad
y Medio Ambiente licitaron los servicios de control
de plagas, la población de
palomas y la procesionaria
del pino. Dentro del plazo,
se presentaron dos empresas para la gestión de plagas y una para el control de
la población de palomas.
La gestión de plagas se ha
adjudicado a Sunet Plagues por 1.694 euros anuales, y el
control de la población de palomas, a Zooethics, Ethical
Animal Projects, por 5.922,07 euros anuales. La concesión del control de la procesionaria del pino ha quedado desierta porque la única empresa que se presentó lo
hizo fuera de plazo, y volverá a licitarse próximamente.
Los contratos han comenzado este enero y tendrán una
duración de dos años prorrogables.

Després d’avaluar totes les candidatures rebudes segons
els criteris establerts a la licitació, la Junta de Govern ha adjudicat els treballs d’adequació i millora del col·lector del
Priorat a l’empresa Excavacions Gassó. Finalment, el cost de
les intervencions serà de 67.977,64 euros. Les obres consistiran en la substitució de les canalitzacions principals del
col·lector d’aigües residuals de la urbanització, ja que en
aquesta xarxa de clavegueram no s’havia realitzat cap inversió des de la seva construcció. Alhora, també es
preveuen treballs previs
de desbrossament de la
zona, la instal·lació del nou
co·lector de sanejament
i de 14 pous de registre,
proves per a garantir-ne el
correcte funcionament i la
connexió amb la xarxa de
sanejament existent.
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Una desena de famílies bisbalenques es
beneficien del Xec Nadó 2019
El dijous 2 de gener, es va organitzar un acte al Centre Municipal de Cultura per
a lliurar els vals a les persones beneficiàries
Les famílies del municipi amb nadons
nascuts l’any 2018 ja han rebut el Xec
Nadó 2019. En total, a la convocatòria se’n van presentar una setzena,
però només 11 famílies complien els
requisits. El principal d’aquests era
estar empadronades a la Bisbal des
d’almenys sis mesos abans del naixement o l’adopció de l’infant. L’Ajuntament ha donat suport a aquestes famílies amb 100 euros en forma de 10
vals per import de 10 euros cadascun,
per a ser bescanviats en establiments
locals.
El passat dijous 2 de gener, a les 18
hores, el Centre Municipal de Cultura va acollir l’acte de lliurament del
Xec Nadó 2019 per a gastar-lo als co-

“

El Xec Nadó és un instrument de dinamització del
comerç local i de suport a la ciutadania

merços adherits a la campanya, que
enguany són Cal Pere Busquet, Supermercat Jaume, Aliprox Supermercat,

Farmàcia Dalmau, Agro-Verd, Fruiteria
Montserrat, La Botiga de la Gemma,
Ràdio Mendoza i Tris-Tras Creacions.

Nova iniciativa per a donar a conèixer els
productes del municipi
L’alcaldessa i la regidora de Comerç, Cultura i Turisme van entregar un lot
d’aliments locals a diverses empreses dels polígons industrials bisbalencs
El passat novembre, l’alcaldessa, Agnès
Ferré, i la regidora de Comerç, Cultura i Turisme, Judith Vidal, en nom de
l’Ajuntament de la Bisbal, van regalar
un lot de productes de botigues i productors locals a diverses empreses dels
polígons industrials del municipi. L’objectiu era promoure i donar a conèixer
els aliments del territori. «Amb aquesta
iniciativa, hem volgut fer un pas endavant i presentar els nostres productes
a les empreses que treballen al municipi», ha explicat Vidal. L’alcaldessa hi ha
afegit que és interessant que les empreses dels polígons coneguin la Bisbal
i els seus productes perquè d’aquesta
manera els tindran en compte a l’hora

de dur a terme aperitius, refrigeris o regals per a clients i treballadors.
El lot contenia vi, cava i oli de la Cooperativa de la Bisbal (Cellers Domenys);
pa de mig, cuit al forn de llenya del
Forn de les Escales; coca enramada del
Forn Aresmar; olis amb aromes d’Oli
Torclum; calçots de la Fruiteria Montserrat; fruita d’Agro-Verd; fuet de producció pròpia del Supermercat Jaume,
i botifarra de pagès blanca i negra de
Cal Pere Busquet.
La intenció és poder donar continuïtat a aquesta iniciativa incorporant-hi
altres tipus d’establiments locals, com
ara botigues que no es dediquin a l’alimentació o restaurants.
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El servei Bon
Dia celebra el
Nadal
Les persones usuàries i
l’equip de voluntariat van
compartir un berenar per
celebrar l’arribada de les
Festes
El passat dilluns 2 de desembre va tenir lloc el tradicional berenar nadalenc
del servei Bon Dia. Un any més, les persones usuàries i l’equip de voluntaris i
voluntàries del programa es van reunir per gaudir d’una estona explicant
anècdotes i compartint experiències.
Durant la trobada, es van regalar els
populars calendaris de sobretaula per
a l’any 2020 i es van intercanviar diversos detalls entre totes les persones

participants. L’alcaldessa, Agnès Ferré,
i diversos membres de l’equip municipal van participar en el berenar i van
destacar-ne el bon ambient i l’èxit del
projecte.
El servei Bon Dia ofereix acompanyament i suport a la gent gran mitjançant

una trucada diària feta per l’equip de
voluntariat.
Des de l’Ajuntament es vol fer arribar
el condol a la família de Roser Ventosa
Colet, una de les voluntàries del servei
que lamentablement ens va deixar fa
només uns dies.

La ciutadania es bolca amb el Gran Recapte
Un cop més, els veïns i les veïnes van donar aliments i productes d’higiene personal
per a les persones més vulnerables
Els dies 22 i 23 de novembre, els bisbalencs i les bisbalenques van participar en el Gran Recapte que impulsa
el Banc d’Aliments, una iniciativa que
anualment mostra la vessant més solidària de la població. La campanya
es va celebrar unes setmanes abans
del Nadal amb l’objectiu de recollir el
màxim nombre d’aliments i productes
d’higiene per a ajudar a pal·liar la situació de pobresa i precarietat en què
viuen moltes persones.
Els establiments on es podia comprar i donar els productes van ser el
supermercat Jaume, Caprabo (Aliprox)
i Cal Pere Busquet. Des de l’Ajuntament i el Banc d’Aliments es vol agrair
tant la implicació i el suport dels veïns
i les veïnes que van apropar-se a les
botigues participants per fer una donació com la col·laboració d’un gran

“

El Gran Recapte va comptar amb la col·laboració
d’un gran nombre de persones voluntàries

nombre de persones voluntàries que
van fer possible la recollida i posterior
classificació de les aportacions ciutadanes rebudes. Enguany, a tot Cata-

lunya, la darrera edició del Gran Recapte ha recollit més de 4,3 milions de
quilos de productes i ha comptat amb
prop de 30.000 persones voluntàries.
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El jovent proposa els grups que actuaran
a la Festa Major 2020
Per segon any consecutiu, s’han realitzat trobades amb nois i noies del
municipi per a decidir la programació musical de la celebració
Durant els mesos de novembre i desembre, les regidories de Joventut i Festes

de l’Ajuntament de la Bisbal van organitzar diverses reunions obertes a tot

el jovent bisbalenc per parlar-hi sobre
la programació musical de la Festa Major 2020. Concretament, les trobades
es van fer els divendres 15 i 29 de novembre i el divendres 13 de desembre
a la Cova Jove. Els nois i les noies participants van poder suggerir quins grups
musicals els agradaria que actuessin
en les «nits joves» de la celebració popular. Actualment, les regidories estan
estudiant totes les propostes rebudes i
recollint-hi informació.
La proposta que fos el jovent qui decidís els grups musicals que actuen a la
Festa Major de la Bisbal va ser premiada
durant la Festa Major del 2018. Per tant,
aquest passat 2019 va ser el primer cop
que es va portar a terme, i enguany es
torna a repetir l’experiència.

Es sorteja el cobrament de les entrades
del Cicle Gaudí
Sis entitats bisbalenques seran les encarregades de gestionar els tiquets del
nou quadrimestre de la iniciativa cultural
Amb la voluntat de donar suport i ajudar a aconseguir uns petits ingressos
extres a associacions del municipi, des
de fa ja tres anys, se’ls cedeix la gestió
de les entrades del Cicle Gaudí. El passat desembre es va fer el tradicional
sorteig del nou quadrimestre de la popular proposta, que omple la Bisbal de
cinema l’últim diumenge de cada mes.
Enguany, les pel·lícules i les entitats
assignades han estat: al desembre, Litus, a càrrec dels geganters i tabalers
de la Societat Cultural Recreativa Bisbalenca; al gener, El viatge de Marta,
per la Coral Antistiana, i al febrer, La
hija de un ladrón, a l’Associació de Do-

nes La Roca Foradada. Per als mesos de
març i abril les pel·lícules encara estan
per determinar, però el cobrament de

les entrades anirà a càrrec de Ball de
Gitanes i l’Associació de la Gent Gran,
respectivament.

AGcultural
Gener · Febrer · Març

La Bisbal del Penedès

27

Març
DIVENDRES

Presentació del llibre de
l’escriptora Nati Soler
Hora: 19.30 h
Lloc: Auditori del CMC

23

Cicle Gaudí: La hija de un
ladrón
Taquilla a càrrec de
l’Associació de Dones La
Roca Foradada
Hora: 18 h

29

Contacontes
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca municipal

Dilluns
De 17 a 18.30 h
Iniciació a la informàtica
Dimarts
De 18.30 a 20 h
Benestar emocional

Febrer
DIUMENGE

Febrer
DISSABTE

NOVES ACTIVITATS
AL RACÓ DE LA GENT
GRAN

Dimecres
De 17 a 18.30 h
Taller de fang
Dijous
De 18 a 20 h
Curs de català fàcil

29

Març
DIUMENGE

Celebració dels Tres Tombs
9 h: Esmorzar popular
11 h: Sortida de la comitiva

Divendres
De 17 a 18.30 h
Treballs manuals
Totes les activitats són lliures i estan
obertes a les persones de més de 65 anys.

La Bisbal acollirà dues audicions de piano
i vent
El dijous 30 de gener, l’Escola de Música organitzarà un concert a l’auditori del
Centre Municipal de Cultura
L’Escola de Música de la Bisbal, que
actualment gestiona l’Aula de Música
Contrapunt, ha presentat el calendari
d’activitats del primer quadrimestre,
i el pròxim dijous 30 de gener, a les
17.30 hores, oferirà dues audicions de
piano i vent a l’auditori del Centre Municipal de Cultura. Al llarg de la darrera
setmana del mes de gener, també hi
haurà concerts en altres municipis de
la zona, com Cunit, Sant Jaume dels
Domenys, Banyeres i Calafell.
L’Aula de Música Contrapunt és
una associació d’alumnes, mares i pares apassionats de la música que té
presència a deu municipis del Penedès i que aposta per un ensenyament
pràctic basat en la participació en conjunts instrumentals.

28/01/2020
18 h, a Cunit
Centre cívic Cal Cego
Audicions de baix/guitarra
28/01/2020
18/19 h, a Sant Jaume dels Domenys
Casa de Cultura
Audició de corda
29/01/2020
17 h, a Banyeres
Escola primària
Audició de bateria + actuació conjunt/
combo
30/01/2020
17.30 h, a la Bisbal
Centre Municipal de Cultura
Audicions de piano/vent
01/02/2020
17 h, a Calafell
Biblioteca Ventura Gassol
Audició de cant
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Harry Potter protagonitza el Casal de Nadal
Una vintena d’infants van participar diàriament en l’experiència, marcada sobretot
per la màgia i per divertides activitats
El passat Casal de Nadal de la Bisbal
ha estat tot un èxit. La proposta educativa va apostar per una programació
ambientada en la temàtica de Harry
Potter, amb tallers i jocs molt divertits
com, per exemple, una activitat per
a aprendre a fer varetes màgiques. A
més, el Casal va estrenar un nou format
de pagament: 15 euros en total. Les
dues novetats han aconseguit que una
mitjana diària de 21 nens i nenes hagin
participat en l’experiència.
Enguany, el Casal va obrir tots els dies
no-lectius i no-festius. Finalment, el divendres 3 de gener, es va oferir a tots
els infants que hi havien participat la
possibilitat de gaudir d’una sortida de
patinatge a Les Gavarres que va posar
la cirereta a un reeixit casal nadalenc.

Èxit de
públic en la
representació
teatral de la
Societat
L’obra escollida per a la
funció de Nadal va ser
Un polític supersticiós,
d’Assumpta González
El passat 22 de desembre, l’elenc teatral de la Societat va oferir la tradicional funció de Nadal que produeix des
de ja fa dècades. Aquest any l’obra
representada va ser Un polític supersticiós, una trepidant comèdia d’Assumpta González que va fer les delícies del nombrós públic assistent que
omplí la sala d’actes de la Societat. En
acabar l’obra, el grup local va oferir el

“

La funció va incloure el «gag de fi de festa», una
breu representació basada en l’actualitat

també tradicional «gag de fi de festa»,
en forma de breu representació com-

posta per música i dansa, sobre la situació actual i el poder de la gent.
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El patge reial va visitar la Bisbal per recollir-hi
les cartes dels infants
L’ajudant de Melcior, Gaspar i Baltasar va escollir els sis dibuixos que van permetre
als seus autors pujar la nit de Reis al balcó de l’ajuntament
Els nens i les nenes del municipi van
rebre amb una gran il·lusió el patge
dels Reis Mags d’Orient, que va visitar
la Bisbal amb la intenció de recollir-hi
les cartes que contenien els desitjos
que els infants volien fer arribar a Ses
Majestats. El patge va arribar a cavall
a la plaça Pau Casals, on l’esperaven
molts nens i nenes que prèviament
havien gaudit dels contes de diversos
personatges que omplien una bola de
Nadal gegant.
Aquest any es va celebrar la tercera
edició d’un concurs de dibuix per a permetre als guanyadors pujar al balcó de
l’ajuntament la nit de Reis i compartir
una estona amb Melcior, Gaspar i Baltasar. El patge va ser l’encarregat d’escollir els sis dibuixos guanyadors, i els

“

Els infants van esperar l’arribada del patge gaudint
de contes i d’una bola de Nadal gegant
infants afortunats van ser la Maria, la
Isona, la Paula, el Yeray, el Pau i el Xavi.
L’ajudant dels Reis d’Orient va marxar

carregat amb les cartes de tots els nens
i nenes esperant que tots ells rebessin
els seus regals el dia 6 de gener.

La Bisbal impulsa una campanya nadalenca
de recollida de joguines
Una vintena de famílies del municipi van participar en la proposta solidària per
garantir que cap infant es quedava sense joguina al Nadal
L’Ajuntament de la Bisbal es va sumar a
la campanya nadalenca de recollida de
joguines de la Creu Roja. Fins al passat
dilluns 16 de desembre, el municipi va
promoure la iniciativa, que va comptar
amb molta col·laboració ciutadana i va
finalitzar amb una bona donació de
joguines per a infants en situació de
vulnerabilitat. Els bisbalencs i les bisbalenques van poder portar joguines
noves o en bon estat de conservació,
que no fossin bèl·liques ni sexistes,
amb l’objectiu d’aconseguir que cap
nen/a se’n quedés sense durant les festes nadalenques. En total, una vintena
de famílies del municipi es van bolcar

amb la proposta solidària, un pas més
per a reduir l’escletxa ocasionada per
situacions econòmiques desfavora-

bles i contribuir que les famílies i especialment els infants poguessin gaudir
del que representa la il·lusió del Nadal.
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La Cavalcada de Reis omple de màgia els
carrers del municipi
Puntuals a la seva cita, Ses Majestats
els Reis d’Orient van arribar el dia 5
de gener a la Bisbal per fer realitat les
il·lusions dels infants. Melcior, Gaspar i
Baltasar van visitar primer els barris de
l’Esplai i Can Gordei, on van ser rebuts
amb xocolata desfeta, i posteriorment
es van apropar a la Miralba, on representants de l’associació de veïns els van
ensenyar el nou local i el pessebre que
havien creat per a celebrar el Nadal.
A un quart de vuit de la tarda es va
iniciar la tradicional «cavalcada» al nucli amb carrosses amb forma de trineu.
Ses Majestats van estar acompanyats
en tot moment dels patges reials i van
repartir caramels a petits i grans. Un
any més, va formar part de la comitiva
la Banda de Cornetes i Tambors de la
Societat de la Bisbal, que amb la seva
música va emocionar la majoria de
bisbalencs i bisbalenques. Després de
recórrer els principals carrers del poble, Melcior, Gaspar i Baltasar es van
aturar a l’església, per adorar-hi el Nen
Jesús, i a l’ajuntament, on l’alcaldessa,
Agnès Ferré, els va lliurar la clau de la
ciutat. Els Reis d’Orient van lliurar un
obsequi als sis nens i nenes premiats
en el concurs de dibuix que els va permetre acompanyar Ses Majestats a la
balconada de l’edifici consistorial. Un
cop finalitzada la Cavalcada, Ses Majestats es van apropar a les seus del
Club Segle XX i de la Societat Cultural
i Recreativa Bisbalenca i també a algunes cases de persones particulars que
ho havien sol·licitat.

Agraïment al voluntariat
Des de l’Ajuntament es vol agrair l’esforç i la implicació de totes les persones que de forma desinteressada van
fer possible repetir l’èxit d’anteriors
edicions: és el cas de les modistes, la
perruquera i la maquilladora, els voluntaris reials, els patges i els conductors
dels vehicles que tiraven les carrosses,
com també d’algunes entitats que van
col·laborar per fer possible que petits i
grans visquessin una nit màgica.

“

Ses Majestats els Reis d’Orient van ser rebuts a
l’ajuntament per l’alcaldessa, que els va lliurar la
clau de la ciutat
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ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS
MUNICPALS

Accions ciutadanes
contra la inseguretat

La engañosa política informativa
de un gobierno que aprueba
presupuestos injustos e
injustificables

Des d’ERC-AM LA BISBAL DEL PENEDÈS,
volem compartir i fer-nos ressò del nou
MOVIMENT VEÏNAL DEL PRIORAT, on els
veïns s’han ajuntat per poder protegir-se de
l’onada de robatoris que s’estan succeint al
nostre poble, en especial als barris, abans
urbanitzacions.
Des d’ERC-AM, també volem felicitar la
tasca que s’està fent, ja que s’han frustrat
uns quants robatoris des que els veïns estan
realitzant les tasques de vigilància de forma
passiva i activa, ja que més d’una vegada
han hagut d’intervenir i ajudar-se els uns als
altres.
Des d’ERC-AM, volem dir-los que tenen
tot el nostre suport i no estan sols en la lluita, ja que també hi participem. S’han fet diverses reunions amb el consistori i sempre
de n’ha tret la mateixa resposta: «Els que
formen part del cos de policia o vigilància
han de ser funcionaris de carrera i es regiran
per la Llei orgànica 2/1986, del 13 de març,
de força i cossos de seguretat». I mentre tot
això passa, els veïns dels barris de la Bisbal
segueixen aguantant i protegint-se tots solets. Des del consistori, a més, s’afirma que
des de l’any 2005 han disminuït significativament els robatoris, i que l’augment actual
és un problema de la comarca. Des d’ERCAM els comuniquem que no importa la
procedència dels robatoris, sinó que no s’hi
posa solució, que és justament el que demanen els veïns; i, de moment, la seva resposta segueix essent la mateixa: ESPERAR.
Senyors del consistori, en vista que ningú
dona veu als nostres veïns del Priorat, la Miralba, el Papagai, Sta. Cristina, Can Gordei,
la Masieta, l’Esplai, l’Ortigós i el nucli urbà,
utilitzem aquest espai per a demanar-los
una vigilància municipal efectiva. Ara, els
«agents» d’informació fan el que han de fer:
«informar», entre altres tasques, però seguim tenint una realitat, i és que els nostres
barris estan desprotegits.
Si vius a qualsevol barri de la Bisbal i també et trobes en aquesta situació, aprofita les
xarxes socials i visita el Facebook d’ERC-AM
LA BISBAL DEL PENEDÈS o del «MOVIMIENTO VECINAL EL PRIORAT». T’hi esperem!
Esquerra Republicana de
la Bisbal del Penedès

Durante el pasado pleno del 27/11/19 se
aprobaron los presupuestos 2020 más insolidarios, antisociales y sectarios de los últimos años; evidentemente, sin nuestro voto,
puesto que todas las entidades deben ser
tratadas con la misma consideración; porque la transparencia brilla por su ausencia
(proyecto «Fassina»); porque las inversiones
anunciadas para los locales sociales son insuficientes; porque, a pesar de contratar a
un segundo arquitecto, seguiremos gastando inútilmente unos 134.550 € en estudios
externos... ¡Incomprensible! Las ya famosas
cámaras lectoras de matrículas destinadas
a un «estudio piloto» de «pseudovigilancia
pasiva» nos costarán la friolera de 46.000 €
+ IVA anuales. Sobre este tema, el Gobierno
del PDeCAT anunció que había firmado un
convenio con el Departamento de Interior
de la Generalitat. Ara la Bisbal confirma que
aún NO SE HA FIRMADO NADA..., lo que
ratifica que este gobierno tiene una clara
tendencia a publicar lo que aún no existe.
No olvidemos que el plan estratégico de
subvenciones es altamente insuficiente y
antisocial. Ara la Bisbal optará siempre por
la protección de las familias, la educación,
la sanidad y las inversiones necesarias para
garantizar servicios y prosperidad.
Constatamos que las patrullas vecinales
son efectivas y disuasorias y felicitamos la
iniciativa de estos voluntarios, contrariamente a lo aconsejado por el Ayuntamiento.
Es una vergüenza que los vecinos deban hacer el trabajo de las instituciones por culpa
de un gobierno inconsciente que sigue mintiendo a los vecinos, ¡alegando que el servicio de vigilancia nunca existió!
La recogida de residuos orgánicos en las
urbanizaciones se aprobó en mayo del 2018
con una licitación de 43.166,73 € para empezar a colocar los contenedores en cuestión.
Un año más tarde, el Gobierno hizo la campaña de rigor, vendiendo humo preelectoral. A fecha de hoy, no se ha hecho absolutamente nada y nadie sabe nada. ¿Dónde
están los contenedores? o ¿volvemos a la lista de sumas de dinero público malgastado?
Un cordial saludo.
Maguy Antolín Manso
Grupo Municipal de Ara la Bisbal

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.
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2020 a la deriva?

Gobierno progresista

Bon any 2020!

Des d’Units desitgem que tots els bisbalencs hagin passat unes bones Festes, i
també que aquest nou any sigui per a tots
un gran any.
A nivell municipal, esperem que es trenqui la dinàmica despòtica d’aquest equip
de govern, que durant tot el 2019 i gairebé
un any de legislatura la seva actuació ha estat unilateral, electoral i sense cap millora o
canvi municipal; en trets generals, la Bisbal
segueix igual que fa cinc anys.
Compromís va portar al Ple l’aprovació
d’un ajut per a preparar la instal·lació d’aigua municipal per a adherir-se a l’aigua de
l’Ebre, si bé es cert que no vol dir que ens hi
adherim; ens deixa tan sols a una signatura
de l’alcaldessa perquè s’obri l’aixeta i que la
factura de l’aigua augmenti més d’un 20 %,
com en poblacions veïnes i que, a més, no
la fan servir...
D’altra banda, s’ha aprovat el conveni i
la dotació pressupostària per a les càmeres
lectores de matrícules, que no vol dir que
siguin de vigilància, mentre que als pressupostos no hi havia cap partida per a la reimplantació de la vigilància municipal però sí
per a contractar quatre funcionaris per valor de més de 200.000 €, com és el cas d’un
altre arquitecte municipal, que cap ajuntament amb 3.500 habitants té; no se’n pot
contractar un per hores, com es feia abans i
fan molts pobles com la Bisbal? Pot ser que
sigui per a treballar en una connexió de
metro amb Barcelona o l’aeroport del Prat...
Hi ha qüestions més importants i immediates: molts bisbalencs demanen i esperen que torni la vigilància; la situació de
robatoris i inseguretat s’ha estès per la majoria d’urbanitzacions fins al punt que han
de ser els mateixos veïns els que hagin de
posar en risc la seva integritat per vigilar els
seus carrers i urbanitzacions.
Demanem que aquest 2020 els recursos
de l’Ajuntament vagin destinats als ciutadans, a nivell estructural al nostre poble, a
atendre els veïns —com els de la Riba, que
demanen que es reorganitzin parts de les
direccions dels carrers per seguretat— i a
millorar la mobilitat.

El PSC de La Bisbal del Penedès queremos
felicitar muy especialmente al secretario de
organización del PSC, Salvador Illa, que ha
tomado posesión como ministro de Sanidad del gobierno de coalición progresista
configurado por Pedro Sánchez.
El nuevo Gobierno tiene una singularidad que todos ustedes conocen y que la
ciudadanía española conoce: es el primer
gobierno de coalición de la democracia
española. Tendrá que recorrer, en consecuencia, un camino nuevo, que servirá de
referencia en el futuro y que pone a la política española en la misma senda que ya han
recorrido muchos otros países europeos: la
de la formación de mayorías de gobierno
a través del diálogo, del entendimiento y
de la convivencia de familias políticas distintas. Es un gobierno plural, de coalición,
pero con un firme propósito de unidad,
que se nutrirá de ideas distintas, pero caminará en una única dirección; hablará con
varias voces, pero siempre con una misma
palabra. Las cinco grandes transformaciones que precisaba la sociedad española:
crecimiento económico —afianzar el crecimiento sobre bases mucho más productivas, como son la ciencia, la investigación,
la innovación y la creación de empleo de
calidad—; el entendimiento territorial y el
reto demográfico; la justicia social; la transformación digital de nuestra economía y la
transición ecológica justa de nuestra economía, y la plena igualdad de la mujer.
Queremos agradecer el trabajo hecho
por su predecesora, María Luisa Carcedo,
de quien destacamos su firme voluntad de
servicio, así como de escuchar y resolver. Si
el diálogo es siempre una exigencia, lo es
más aún cuando hablamos del derecho a la
salud, clave en la vertebración de nuestro
modelo de bienestar, con plena coordinación con las comunidades autónomas.
Finalmente, la familia socialista deseamos muchos aciertos al nuevo Gobierno,
así como un agradecimiento para Eulalia y
Anna Lluch, hija y nieta del que fue ministro
de Sanidad entre 1982 y 1986, Ernest Lluch.

Des del grup municipal de Compromís
amb la Bisbal us desitgem un bon any 2020,
en què pugueu aconseguir tots els propòsits que us hagueu fixat, un nou any en
què l’equip de govern tirarà endavant un
pressupost ambiciós i realista amb el qual
tots els bisbalencs i bisbalenques sortim
guanyant, un pressupost aprovat només
amb els nostres vots, l’abstenció del PSC i
els vots en contra de la resta de regidors i
regidores. S’ha de ser conseqüent amb les
decisions que es prenen, però també s’ha
de ser complidor amb la responsabilitat de
ser regidor. Diem això perquè en el ple de
pressupostos van quedar en evidència alguns dels regidors i regidores de l’oposició
en fer-se palès que no s’havien llegit ni estudiat el pressupost proposat, havent tingut dies suficients i una reunió convocada.
Dit això, volem donar les gràcies a totes
les entitats, associacions i voluntariat que
han participat aquests dies en totes les activitats de les festes de Nadal: gràcies per
fer de la Bisbal un municipi viu i actiu!
Gràcies a l’elenc teatral de la Societat
pel teatre de Nadal; gràcies a la Coral Antistiana pel concert de Nadal; gràcies a les
associacions de veïns de l’Esplai, Can Gordei i la Miralba per preparar la rebuda de
SSMM els Reis d’Orient als locals socials;
gràcies a la banda de cornetes i tambors
de la Societat per encapçalar la Cavalcada
reial; gràcies al voluntariat de la rebuda
del patge i del seguici reial; gràcies al Club
Segle XX per preparar la rebuda de SSMM
els Reis d’Orient al poliesportiu municipal, i
gràcies a la Societat per preparar la rebuda
de SSMM els Reis d’Orient al seu local.
El grup municipal el formem l’equip de
govern, associats i associades al PDeCAT,
simpatitzants i bisbalencs i bisbalenques
que, tot i no estar vinculats políticament
al grup, en formen part pel que ens regeix:
treball, estima al municipi i honestedat.
Per aquest motiu, us animem a formar-ne
part i ens posem a la vostra disposició per
a qualsevol consulta o suggeriment.

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

Grup Municipal de Compromís
amb la Bisbal

Units per la Bisbal del Penedès

Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

