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Ara més que mai, al costat del comerç 
de proximitat
Es posa en marxa la campanya de Nadal amb accions per a dinamitzar i promocionar 
els productes i serveis que ofereixen els establiments locals

7. Congelació 
de tributs i noves 
bonificacions fiscals 
per al 2021

8. Oberta a la 
circulació de vehicles 
la nova rotonda 
de la C-51

14. Garantint 
una bona gestió i 
manteniment del camp 
de futbol 

16. Una edició 
diferent de la Fira 
amb una exposició 
i espectacles
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Serveis
Biblioteca Municipal
Al primer pis del Centre Municipal 
de Cultura
Biblioteca i servei d’ordinadors
Horari: de dilluns a divendres de 
16.30 a 20 h

Xarxes socials
     @AjuntamentBisbalPenedes
     @BisbalPenedes

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció26 D’OCTUBRE DEL 2020

Aprovació del compte general de l’exercici 
2019

Modificació de l’Ordenança fiscal número 
3, reguladora de l’impost sobre activitats 
econòmiques (IAE)

Modificació de l’Ordenança fiscal número 
1, reguladora de l’impost sobre béns 
immobles (IBI)

Modificació de l’Ordenança fiscal 
número 4, reguladora de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Modificació de l’Ordenança fiscal número 
12, reguladora de la taxa de recollida 
d’escombraries

Compromís 

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC i Units

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara

Compromís, 
PSC, Units 
i Ara

PSC, Units 
i Ara

Ara

Ara

Ple municipal extraordinari

A favor En contra Abstenció25 DE NOVEMBRE DEL 2020

Iniciar la tramitació de l’expedient 
«Constitució d’una taula de diàleg 
formada pels portaveus dels grups 
municipals del Ple amb els representants 
del Club Siglo XX a fi de trobar una 
solució política»

Declarar la improcedència de l’assumpte 
«Reprovació de la secretària municipal, 
per adreçar-se al Jutjat en relació amb 
contenciosos administratius interposats 
pel Club Siglo XX, atès que no està 
col·legiada ni és advocada»

Declarar la improcedència de l’assumpte 
“Aprovació de la proposta per a la 
constitució de col·legis electorals als 
locals socials de la Miralba i el Priorat, al 
municipi de la Bisbal del Penedès”

Declarar la improcedència de l’assumpte 
“Modificació de crèdit per import de 
40.000 euros del superàvit per a la creació 
d’uns nous ajuts, puntuals i directes, 
destinats als autònoms, mutualistes i 
empreses afectades per aquest segon 
confinament i les mesures restrictives 
aprovades”

Iniciar l’expedient de «Bases reguladores, 
per a la creació d’uns nous ajuts, puntuals 
i directes, destinats als autònoms, 
mutualistes i empreses afectades per 
aquest segon confinament i les mesures 
restrictives aprovades»

PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís

Compromís

Compromís

PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís

PSC, Units, 
Ara i ERC

PSC, Units, 
Ara i ERC

Compromís

PSC, Units, 
Ara i ERC
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Donant suport a les famílies i el comerç local

“Des de l’Ajuntament 
hem treballat i 
treballarem per oferir 
el nostre suport 
social i econòmic 
a les famílies i 
comerços afectats 
per la pandèmia

Acabamos un año complicado con la mirada puesta en el 2021, anhelando que sea 
mejor y menos incierto.

Lo que sabemos es que buena parte del año que viene seguiremos con medidas de 
prevención por la COVID-19. Esto ha comportado y comportará inestabilidad laboral 
a las familias e inestabilidad a las empresas, comercios, autónomos y establecimientos.

Desde el Ayuntamiento somos conscientes de ello y, por esta razón, hemos aplica-
do medidas económicas para este año y también, en previsión, para el próximo.

Hemos congelado impuestos y tasas, aprobado bonificaciones fiscales por ins-
talaciones de placas fotovoltaicas y ayudas para familias y comercios afectados 
económicamente por la COVID-19.

Hemos publicitado, y lo seguiremos haciendo, a los bares y restaurantes que ofre-
cen comida para llevar, al igual que durante el confinamiento se publicitaron junto 
con las tiendas que repartían a domicilio. Y, desde hace unas semanas, les ofrecemos 
instalarse en el mercado municipal de los miércoles.

También empezamos un plan de dinamización económica para los comercios y 
establecimientos del municipio. Ahora es más importante que nunca llevar a cabo 
este tipo de acciones para que el tejido comercial pueda hacer llegar sus productos 
y servicios a más gente, mantenga la coherencia como establecimientos físicos y, al 
mismo tiempo, dé un impulso digital a sus negocios.

Los ciudadanos también debemos responder y estar al lado de los estableci-
mientos, comercios y servicios del municipio.

Ayudando a las familias y el comercio local

“Desde el 
Ayuntamiento 
hemos trabajado y 
trabajaremos para 
ofrecer nuestro apoyo 
social y económico 
a las familias y 
comercios afectados 
por la pandemia

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Acabem un any complicat amb la mirada posada en el 2021, anhelant que sigui millor 
i menys incert.

El que sabem és que bona part de l’any que ve seguirem amb mesures de pre-
venció per la COVID-19. Això ha comportat i comportarà inestabilitat laboral a les 
famílies i inestabilitat a les empreses, comerços, autònoms i establiments.

Des de l’Ajuntament en som conscients i, per aquest motiu, hem aplicat mesures 
econòmiques per a aquest any i també, en previsió, per al que ve.

Hem congelat impostos i taxes, aprovat bonificacions fiscals per instal·lacions 
de plaques fotovoltaiques i ajudes per a famílies i comerços afectats econòmica-
ment per la COVID-19.

Hem publicitat, i ho seguirem fent, els bars i restaurants que ofereixen menjar per a 
emportar-se, de la mateixa manera que durant el confinament es van publicitar junta-
ment amb les botigues que repartien a domicili. I, des de fa unes setmanes, els oferim 
instal·lar-se al mercat municipal dels dimecres.

També comencem un pla de dinamització econòmica per als comerços i es-
tabliments del municipi. Ara és més important que mai dur a terme aquest tipus 
d’accions perquè el teixit comercial pugui fer arribar els seus productes i serveis a 
més gent, mantingui la coherència com a establiments físics i, alhora, doni un impuls 
digital als seus negocis.

Els ciutadans també hi hem de respondre i estar al costat dels establiments, 
comerços i serveis del municipi.
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Accions formatives i promocionals per 
a dinamitzar el comerç de proximitat
La campanya de Nadal sortejarà dos vals de 100 euros per a bescanviar 
en els establiments del municipi

L’Ajuntament i la Cambra de Comerç 
de Tarragona han posat en marxa de 
forma conjunta un taller per a reactivar 
el comerç local a través d’Instagram. 
Tot i que es tracta d’una formació en 
línia, la primera sessió es va fer de 
manera presencial amb la intenció de 
donar suport tecnològic a les 27 em-
preses bisbalenques que hi participen. 
La formació consta de 10 hores lecti-
ves, centrades en l’aprenentatge del 
funcionament de la xarxa social Insta-
gram perquè el teixit comercial local 
aprengui a emprar aquesta eina per a 
arribar al seu públic objectiu de forma 
efectiva. El taller, de caràcter pràctic, es 
complementarà amb una campanya 
de Nadal que es durà a terme durant 
el proper mes de desembre i per a la 
qual s’ha sol·licitat una subvenció a la 
Diputació de Tarragona.

Comprar a la Bisbal               
té premi 
El dia 11 de desembre es posarà en 
marxa la campanya “Troba la llum del 
Nadal”, amb l’objectiu de promocionar 
el comerç de proximitat i aconseguir 
que els veïns i les veïnes no es despla-
cin fora del municipi per a realitzar les 
seves compres nadalenques. Enguany, 
el suport de la ciutadania serà més 
important que mai, atès que la pan-
dèmia de la COVID-19 ha afectat molts 
establiments que han vist reduïda la 
seva facturació. Per a participar en la 
campanya, les persones consumidores 
hauran d’emplenar unes targetes que 
distribuiran els mateixos comerços i 
on posaran un segell per cada compra 
que es faci. Un cop aconseguits cinc 
segells  de cinc establiments diferents 
podran portar la butlleta a l’ajunta-
ment i bescanviar-la per una llum de 
Nadal. Es donarà un obsequi per fa-
mília. Un cop finalitzi la campanya, el 
dia 19 de desembre, es sortejaran dos 
vals de 100 euros cadascun per a gas-

“Una trentena d’empreses bisbalenques participen en 
un taller per a reactivar el teixit comercial a través 
d’Instagram

tar-los en els establiments de la Bisbal. 
Durant aquests dies, des del consistori 
també es distribuiran unes bosses na-
dalenques perquè els veïns i les veïnes 
del municipi facin promoció del co-
merç local.

Suport al comerç local 
Les sessions formatives i la campanya 
de Nadal són només dues de les ac-
cions que l’Ajuntament impulsa per 

donar suport al comerç de proximitat: 
en els darrers mesos, s’han convocat 
subvencions per als comerços que es 
van veure obligats a tancar durant el 
primer brot de la pandèmia; s’ha fet di-
fusió, a través dels canals municipals, 
del llistat de comerços i establiments 
de restauració que oferien menjar per 
a emportar-se o portaven les compres 
a casa, i se’ls ha ofert la possibilitat de 
posar una parada al mercat setmanal.
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El mercat 
setmanal 
s’obre al 
comerç local
El consistori convida els 
establiments del municipi 
a posar-hi una parada per 
a oferir els seus serveis a 
la ciutadania

Amb l’entrada en vigor de les noves 
restriccions i limitacions decretades 
pel Govern català per a frenar l’aug-
ment de contagis de COVID-19, bars, 
restaurants i centres d’estètica s’han 
vist obligats a aturar la seva activitat. 
Així mateix, al mercat municipal s’ha 
reduït l’aforament al 30 %. Davant 
aquesta situació, i amb la voluntat de 
donar suport als comerços més afec-
tats per la pandèmia, el consistori els 
ha ofert la possibilitat de posar una pa-
rada al mercat setmanal, especialment 
als que pertanyen al sector de l’hosta-
leria. D’aquesta manera, cada dimecres 
al matí, els establiments que així ho 
vulguin tindran un altre aparador a tra-

vés del qual mostrar a la ciutadania els 
seus productes i serveis.

Els primers d’acceptar aquest ofe-
riment han estat el restaurant Ull de 
Llebre, que hi ven pollastres al forn per 
encàrrec i, al matí, cafè i coca; la botiga 
Tris Tras Creacions, que hi ofereix mas-
caretes artesanes, brodats i una varie-
tat de roba de la llar, i la Maria Àngels 

Saumoy, una artesana del vidre que hi 
exposa regals, bijuteria i boles de Na-
dal fetes a mà.

Des de la Regidoria de Comerç es vol 
oferir suport als establiments locals i 
se’ls convida a treure la seva botiga al 
carrer cada dimecres, no només en la 
situació actual de pandèmia sinó du-
rant tot l’any.

“El mercat setmanal es converteix cada dimecres en 
un aparador en què el comerç local pot oferir els 
seus productes i serveis

Los trabajadores 
municipales reciben el 
incremento salarial del 
2020
En la última nómina del 
personal funcionario y la-
boral del Ayuntamiento se 
incorporó el incremento 
retributivo correspondien-
te a los meses de enero a 
octubre del 2020. Se trata 
de un aumento previsto 
del 2 % respecto a los sueldos del ejercicio 2019, lo que ha 
supuesto para el consistorio un coste de 11.512,65 euros. 
A partir de noviembre, la nómina ya incorpora este incre-
mento del 2 % correspondiente al mes en curso.

Nomenaments provisionals 
per a les places de 
tresoreria i intervenció

El pressupost del 2020 preveu que la plaça de secre-
taria-intervenció passi de classe tercera a segona, tal 
com estableix la normativa per als ajuntaments que 
en els darrers anys han superat els tres milions d’eu-
ros de pressupost municipal. Aquest canvi suposa la 
creació d’una plaça específica per a les funcions d’in-
tervenció i una altra per a les de tresoreria. En aquest 
sentit, la plaça de secretaria seguirà ocupada per la 
persona que fins ara n’exercia les funcions. Per als 
altres llocs de treball s’ha proposat un nomenament 
provisional a funcionaris de l’Ajuntament fins que se’n 
cobreixin les places.
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El Ayuntamiento otorga 9.600 euros en 
ayudas a empresas y personas autónomas
La voluntad es apoyar a aquellos sectores más afectados por la crisis sanitaria 
ocasionada por la COVID-19

Un total de 24 solicitudes se 
han presentado para acceder 
a las subvenciones convo-
cadas por el Ayuntamiento 
de La Bisbal para ayudar a 
personas autónomas y a pe-
queñas empresas afectadas 
por la crisis sanitaria. En un 
primer momento se aproba-
ron ocho de estas peticiones 
y otras tantas fueron deses-
timadas por no cumplir con 
los requisitos establecidos 
en las bases de la convocatoria. A las 
ocho restantes se les requirió nueva 
documentación para poder valorarla 
antes de tomar una decisión. De estas 
últimas, finalmente solo seis fueron 
aceptadas. “Únicamente 14 de las 24 solicitudes presentadas 

cumplían con los requisitos de la convocatoria

Es prepara una nova convocatòria d’ajuts per a 
persones afectades per la crisi de la COVID-19
Fins al moment, el consistori ha atorgat una subvenció de 500 euros a dues famílies 
que han vist reduïts els seus ingressos

Amb la voluntat d’ajudar les perso-
nes i unitats familiars afectades per 
la crisi sanitària i econòmica de la CO-
VID-19, el passat mes de maig es van 
aprovar les bases d’unes subvencions 
a les quals l’Ajuntament va destinar 
una partida de 30.000 euros. Durant 
el període de presentació de sol·lici-
tuds se’n van recollir 17, de les quals 
5 van ser rebutjades per no complir 
els requisits establerts, mentre que a 
la resta se’ls va requerir la documenta-
ció necessària per a poder valorar-les. 
Finalment, només dues famílies s’han 
pogut beneficiar d’aquests ajuts i han 
rebut 500 euros cadascuna.

Aquesta convocatòria estava des-
tinada a famílies que, a causa de la 
COVID-19, haguessin vist disminuïts 
els seus ingressos en un 30 % com 
a mínim durant els mesos de març i 
abril respecte del mes de febrer. A dia 
d’avui l’Ajuntament treballa en una 
nova línia d’ajuts que permeti arribar 
a més famílies que estiguin patint des 
d’un punt de vista laboral i econòmic 
a causa de la pandèmia.“Els ajuts estaven destinats a famílies que durant els 

mesos de març i abril haguessin vist reduïts els seus 
ingressos en un 30 % com a mínim

En total, se han otorgado 9.600 eu-
ros que se han distribuido entre las 14 
empresas y personas autónomas be-

neficiarias. El Ayuntamiento prepara 
una nueva convocatoria de subven-
ciones para finales de año. 



7Torre de guaita núm. 38 · La Bisbal del Penedès · NOVEMBRE/DESEMBRE 2020

Es congelen els impostos i les taxes 
municipals
S’aproven noves bonificacions en els rebuts de l’IBI i l’ICIO per a fomentar l’ús 
d’energies renovables

En temps de COVID-19, l’Ajuntament ha 
decidit congelar els impostos i les taxes 
municipals per no augmentar la pressió 
fiscal a la ciutadania. Així, doncs, l’im-
post sobre béns immobles (IBI) manté 
els tipus de gravamen actuals, que en 
el cas dels béns urbans és del 0,80 %. 
D’altra banda, s’han afegit noves boni-
ficacions en els rebuts de l’IBI i de l’ICIO 
(l’impost sobre construccions, instal·la-
cions i obres) per als habitatges que 
instal·lin sistemes per a l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia solar.

En aquests casos, la taxa que cal 
liquidar per haver demanat la llicèn-
cia d’obres es va derogar en el ple del 
passat mes de març. Pel que fa a l’ICIO, 
concretament, s’ha aprovat una bonifi-
cació del 50 % en el rebut, un benefici 
al qual s’afegeix un descompte del 50 % 
en la quota de l’IBI durant els tres anys 
següents per als immobles destinats a 
habitatge.

L’aplicació d’aquest descompte s’ha 
de sol·licitar en els tres mesos posteriors 
a la instal·lació —sempre que se n’hagi 
demanat la llicència i es disposi de l’ho-
mologació corresponent—, i no se’n 
podran beneficiar aquells immobles en 
què sigui obligatori instal·lar aquest sis-
tema d’aprofitament de l’energia solar.

Modificació de l’IAE
Les noves ordenances inclouen també 
una actualització de l’impost sobre ac-
tivitats econòmiques (IAE), sense que 
això suposi cap increment en el rebut. 
Si fins ara totes les activitats es regien 
per un coeficient del 2,8, a partir d’ara 
aquest només es mantindrà als polí-
gons industrials de Les Planes i Les Pla-
nes Baixes. El coeficient es rebaixarà 
una dècima en el cas d’activitats que 
es desenvolupen en zones agrícoles 
i industrials aïllades, i dues dècimes 
per a les activitats que es facin al nucli 
urbà, a l’Ortigós o en qualsevol de les 
urbanitzacions.

S’adequa la taxa d’escombraries per al veïnat de 
Santa Cristina

L’Ajuntament ha aprovat un canvi en l’ordenança fiscal que regula la 
taxa de recollida d’escombraries per tal que les veïnes i els veïns de la 
urbanització de Santa Cristina paguin el que estableix l’Ajuntament de 
Rodonyà, que és l’encarregat d’oferir el servei. Aquesta distinció estava 
contemplada en la normativa fins a l’any 2012, quan el Govern local 
d’aquell moment va decidir eliminar-la. A partir del mes de gener de 
l’any vinent, doncs, el veïnat de Santa Cristina pagarà una quota diferent 
a la de la resta del municipi per un servei que també serà diferent, atès 
que l’Ajuntament de la Bisbal treballa per millorar la gestió de residus 
amb mesures com la implantació de la recollida porta a porta o el reforç 
de la deixalleria.

Bonificacions en la quota íntegra de l’IBI

50%
Habitatges de protecció 
oficial

95%
Béns rústics de les cooperatives agràries 
i d’explotació comunitària de la terra

NOVA – 50%
Immobles destinats a habitatge en 
els quals s’hagin instal·lat sistemes 
d’aprofitament d’energia solar

NOVA – 30%
Immobles destinats a altres usos que 
no sigui l’habitatge en els quals s’hagin 
instal·lat sistemes d’aprofitament 
d’energia solar

50%
Habitatge habitual de 
famílies nombroses

50%
Immobles per a l’activitat de 
les empreses d’urbanització, 
construcció i promoció 
immobiliària
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Abierta a la circulación la rotonda de la 
carretera C-51 
Desde principios del mes de octubre, ya se puede circular por esta vía que facilita la 
comunicación entre los barrios

A pesar de que las obras aún no han 
finalizado, desde el pasado mes de oc-
tubre ya se puede circular por la roton-
da de la carretera C-51. Actualmente se 
están realizando trabajos de asfaltado, 
señalización, jardinería y alumbrado.

El hecho de poder utilizar este vial 
supone un gran beneficio para los 
vecinos y las vecinas de La Bisbal, y 
especialmente para los residentes en 
Can Gordei, L’Esplai, La Masieta y Santa 
Cristina, que en los últimos meses ha-
bían sufrido la incomodidad de tener 
que modificar su trayecto habitual. La 
rotonda supone una importante me-
jora de la movilidad en el territorio y 
facilita las comunicaciones entre los 
diversos barrios y urbanizaciones del 
municipio. “Actualmente se continúa trabajando en el asfaltado, 

señalización, jardinería y alumbrado de la rotonda

El Ple desestima les demandes de l’oposició 
per no haver fet cap proposta en ferm
Els grups del PSC, Units-FIC i ERC-AM van sol·licitar la convocatòria d’un ple 
extraordinari per al qual no van presentar cap documentació

El passat 25 de novembre es va cele-
brar un ple extraordinari a l’ajunta-
ment de la Bisbal a petició dels regi-
dors Daniel Caballero, del PSC, Xavier 
Faura, d’Units-FIC, i Sílvia Monfort, 
d’ERC-AM. Els portaveus de l’oposició 
proposaven cinc punts en l’ordre del 
dia per als quals no van presentar cap 
proposta d’acord, un fet que va portar 
el plenari a votar-ne majoritàriament 
en contra.

El primer punt va ser la creació 
d’una mesa de diàleg formada pels 
portaveus dels grups municipals i re-
presentants del Club Siglo XX. Des de 
l’equip de govern recorden que s’ha 

la Miralba i el Priorat com a col·legis 
electorals, una decisió que s’haurà de 
prendre des de l’Alcaldia considerant 
els espais que permetin complir les 
mesures sanitàries per a garantir el 
dret a vot a la ciutadania i evitar el risc 
de contagis.

Finalment, tampoc ha tirat enda-
vant una modificació de crèdit per 
a finançar uns ajuts per a empreses i 
persones autònomes afectades per 
la segona onada de la COVID-19, així 
com les bases d’aquests. La petició 
preveia destinar-hi part del superàvit 
del 2019, el qual, per llei, ha de desti-
nar-se a inversions sostenibles.

declarat nul el contracte amb l’enti-
tat i que se li ha ofert un espai per a 
poder desenvolupar-hi la seva activi-
tat. En el ple també es va demanar la 
reprovació de la secretària municipal, 
que no es considera justificada. Així 
mateix, es va declarar improcedent 
la determinació dels locals socials de 
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Un pas més per a 
l’enderroc de la fassina
La Junta de Govern Local ha aprovat l’adjudicació de les 
obres d’enderroc de la fassina a l’empresa Obres i Ser-
veis Roig, SA, per un valor de 56.745,72 euros, IVA inclòs. 
Aquesta ha estat la que ha obtingut la puntuació més alta 
entre les 17 empreses que es van presentar al procés de 
licitació iniciat el passat mes d’agost.

Recordem que el projecte preveu utilitzar aquest espai 
del carrer Barcelona com a magatzem municipal. Així ma-
teix, la torre de la fassina, que no serà enderrocada, es ce-
dirà a la colla castellera com a local d’assaig.

La Bisbal rebrà prop de 
600.000 euros per a destinar 
a inversions  
La Diputació de Tarragona ha aprovat la subvenció que 
permetrà finançar cinc projectes municipals fins al 2023

En el marc del Pla d’Acció Munici-
pal (PAM) per al quadrienni 2020-
2023, l’Ajuntament de la Bisbal 
rebrà de la Diputació de Tarragona 
una subvenció de 589.258,89 eu-
ros. A finals del passat mes d’octu-
bre, l’Administració provincial va 
aprovar aquests ajuts que perme-
tran finançar les següents grans 
inversions al municipi: 

• Ampliació i reforma del local 
social de Can GordeI
Preu del projecte: 67.084,75 €
Subvenció sol·licitada i atorgada: 
53.164,47 €

• 3a fase de la millora d’infraes-
tructures al barri de la Riba
Preu del projecte: 1.119.331,72 € 
Subvenció sol·licitada i atorgada: 
335.000 €

• Arranjament de la fassina
Preu del projecte: 350.000 € 
Subvenció sol·licitada i atorgada: 
100.000 €

• Ampliació del local social del 
barri del Priorat
Preu del projecte: 67.084,75 € 
Subvenció sol·licitada i atorgada: 
51.314,89 €

• Creació d’un camí per a via-
nants i bicicletes que uneixi el 
barri del Priorat amb el nucli 
urbà
Preu del projecte: 100.000 € 
Subvenció sol·licitada i atorgada: 
49.779,53 €

Totes aquestes inversions s’executa-
ran al llarg de l’actual legislatura.

Es millora la xarxa de 
clavegueram al carrer 
Toledo

En les properes setmanes es duran a terme al barri del 
Priorat unes obres per a arranjar un tram de la canonada 
que baixa del carrer Toledo fins al torrent del Manyer. El 
contracte s’ha aprovat per un import de 5.983,45 euros 
(IVA inclòs) amb l’empresa Excavacions i Transports Rovira, 
SA. Els treballs consistiran en l’enderroc de la canonada de 
formigó existent, que ha patit un trencament, l’adequació 
de la rasa i la construcció d’un nou tram de sanejament i 
de dos pous de registre.
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El local social del Priorat continuarà tancat 
per la pandèmia
L’Ajuntament i l’associació veïnal treballen per garantir que en un futur proper es 
pugui gaudir de l’espai amb seguretat

La declaració, al mes de març, de l’es-
tat d’alarma va suposar un canvi im-
portant en el funcionament del local 
social del Priorat. Fins aleshores, l’espai 
era un punt de trobada per als veïns 
i les veïnes del barri, que s’hi reunien 
cada tarda i durant els caps de set-
mana. Atès que en aquest local no es 
desenvolupa cap activitat econòmica, 
ha estat sempre l’Associació d’Amics i 
Veïns del Priorat l’encarregada d’obrir 
i tancar l’equipament i d’organitzar-hi 
activitats per als socis i les sòcies de 
l’entitat.

Davant la necessitat de garantir la 
seguretat de la ciutadania i de complir 
les mesures dictades per les autoritats 
sanitàries per a evitar els contagis de la 
COVID-19, l’Ajuntament i l’Associació 
han acordat no tornar a obrir el local 
fins que la situació millori. Tot i així, se-
gueixen treballant per trobar una ma-
nera de poder gaudir amb seguretat 
d’aquest espai en un futur proper.“El local social del Priorat romandrà tancat fins que la 

situació sanitària millori

La Bisbal es mobilitza contra la violència 
envers les dones 
El passat 25 de novembre es va instal·lar una parada al mercat setmanal per a 
recordar la importància de lluitar contra aquesta xacra social 

La Regidoria de Benestar Social, l’As-
sociació de Dones La Roca Foradada i 
l’Associació de la Gent Gran de la Bisbal 
van instal·lar una parada al mercat set-
manal amb motiu del 25N, Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la Violència 
envers les Dones. L’objectiu era denun-
ciar la continuada vulneració dels drets 
fonamentals d’aquest col·lectiu i la ne-
cessitat de sumar esforços per a erradi-
car aquesta xacra social.

Les persones visitants van poder in-
formar-se sobre el 25N i sobre els ser-
veis públics existents per a donar su-
port a les dones en situació d’especial 
vulnerabilitat. A la parada també es po-
dien trobar mascaretes confecciona-
des per a l’ocasió per la Lorena Faubel, 
de Tris-Tras Creacions, i llaços comme-
moratius elaborats des de l’Associació 
de Dones i l’Associació de la Gent Gran. “A la parada es podia trobar informació sobre el 25N, 

així com mascaretes confeccionades per a l’ocasió i 
llaços commemoratius

S’hi van seguir totes les mesures i res-
triccions establertes per a prevenir els 
contagis de la COVID-19, com la neteja 

i desinfecció de mans, l’ús de masca-
reta i la preservació de la distància de 
seguretat.
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Ayudas para fomentar el emprendimiento
El Ayuntamiento ha destinado una partida de 10.000 euros para las personas 
desempleadas que hayan decidido poner en marcha un negocio

Es el quinto año que el Ayuntamien-
to de La Bisbal ofrece una línea de 
subvenciones para las personas des-
empleadas que se hayan establecido 
como autónomas y hayan puesto en 
marcha una actividad económica. El 
objetivo es fomentar el empleo y el 
emprendimiento en el municipio. En 
este ejercicio, se ha destinado a estas 
ayudas una partida de 10.000 euros 
para las personas que abrieron su ne-
gocio en el año 2019.

Durante el plazo establecido en la 
convocatoria, entre el 16 de junio y el 
14 de julio, ambos incluidos, el consis-
torio únicamente recibió una solicitud, 
que fue aprobada y a la que se ha otor-
gado una subvención de 258,01 euros.“Esta convocatoria de ayudas está destinada a 

personas que se establecieron como autónomas en 
el año 2019

Una aposta per la 
formació ocupacional

El passat mes d’octubre es va posar en marxa un curs d’ini-
ciació informàtica subvencionat per la Cambra de Comerç 
de Tarragona i destinat a persones de més de 45 anys que 
estiguin en situació d’atur. S’hi van inscriure nou persones, 
però el curs es va haver de suspendre per les restriccions 
derivades de la COVID-19. La formació pretenia ajudar les 
persones participants a cercar feina utilitzant les noves 
tecnologies. Quan la situació sanitària ho permeti, s’ini-
ciarà un altre curs de manteniment industrial per a joves 
desocupats de 18 a 24 anys que anirà a càrrec de la Cam-
bra de Comerç i en el qual podran participar un màxim de 
15 persones.

Avanza la selección de 
operarios para la brigada 
municipal

Continúa el proceso de selección de personal para la crea-
ción de tres bolsas de empleo que contribuirán a la contra-
tación de operarios/as para la brigada municipal. La volun-
tad es poder cubrir cualquier vacante, baja o sustitución en 
el menor tiempo posible.

Hasta el momento los aspirantes han tenido que superar 
la prueba de catalán y han sido convocados para realizar 
entrevistas personales. Las bases que regulan el proceso se 
pueden consultar en la Sede Electrónica del Ayuntamiento 
de La Bisbal.
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La Bisbal dona la benvinguda als nous 
empadronats
La COVID-19 ha obligat a substituir la trobada habitual amb les persones 
nouvingudes per una invitació individual de l’alcaldessa

Amb la voluntat d’apropar-se als veïns 
i les veïnes que s’han empadronat al 
municipi en els darrers mesos i faci-
litar-los informació d’utilitat sobre la 
vila, l’Ajuntament organitza des del 
2018 unes trobades de l’equip de go-
vern amb les persones nouvingudes, 

ment del mes d’octubre, les persones 
que s’empadronen a la Bisbal reben a 
casa una invitació de l’alcaldessa per a 
donar-los la benvinguda al municipi i 
convidar-les a visitar l’ajuntament. En 
aquesta visita se’ls lliura material di-
vers, com una revista amb informació 
sobre el consistori, els serveis munici-
pals que s’ofereixen, les festes, les en-
titats, els ajuts i les subvencions a les 
quals es poden acollir i els principals 
telèfons d’interès. També se’ls facilita 
un plànol del municipi, els horaris del 
transport públic, el calendari de pa-
gament dels tributs i un exemplar del 
darrer número del butlletí municipal. 
Abans de marxar se’ls obsequia amb 
una ampolla de vi o cava de Cellers 
Domenys.

un acte consistent a oferir-los un petit 
aperitiu durant el qual els i les assis-
tents poden relacionar-se i compartir 
una estona amb una copa de cava.

Tanmateix, la situació sanitària ac-
tual ha obligat a modificar aquest 
acte de rebuda: des del comença-

Més de 250 missatges 
al WhatsApp de 
l’alcaldessa

Des que va entrar 
en funcionament 
el servei, al febrer 
del 2019, fins al 
mes de setembre 
d’aquest 2020 l’al-
caldessa, Agnès 
Ferré, ha donat res-
posta a 251 usuaris 
i usuàries que han 
utilitzat el número 
de WhatsApp 684 
416 843 per a traslladar-li les seves preocupacions, sug-
geriments i propostes. Es recorda a la ciutadania que el 
servei no accepta trucades i que no es tracta d’un telèfon 
d’emergència ni substitueix els altres canals de comunica-
ció amb l’Ajuntament.

Apuesta por 
la tramitación 
electrónica con el 
idCAT
El certificado digital idCAT per-
mite garantizar la identidad 
en Internet y realizar trámites 
y gestiones con la Administra-
ción local cómodamente desde 
casa. Se puede obtener presen-
cialmente en una entidad de re-
gistro, como es el Ayuntamien-
to de La Bisbal, o rellenando el 
formulario que se encuentra en 
el sitio web www.idcat.cat y 
que posteriormente habrá que validar de forma presen-
cial. El consistorio únicamente atenderá a aquellas per-
sonas que hayan solicitado cita previa. También pueden 
realizarse trámites de forma telemática a través de un dis-
positivo móvil descargándose el certificado idCAT Mòbil.
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Es convoca 
la cinquena 
edició del Xec 
Nadó
La campanya vol 
potenciar el comerç local i 
donar suport a les famílies 
que han tingut o adoptat 
un infant durant el 2019 

El consistori bisbalenc destina un pres-
supost de 5.000 euros a la cinquena 
edició del Xec Nadó, una iniciativa que 
ofereix 100 euros a les famílies que ha-
gin tingut o adoptat un nen o una nena 
durant l’any 2019. El termini per a pre-
sentar la sol·licitud va finalitzar el pas-
sat 17 de novembre. Un total d’11 famí-
lies han demanat poder beneficiar-se 
d’aquest ajut. Actualment l’Ajuntament 
“El regal consisteix en 10 xecs per valor de 10 
euros cadascun que es poden bescanviar en els 
establiments adherits a la campanya

està valorant si compleixen amb els re-
quisits de la convocatòria. 

L’obsequi consisteix en 10 xecs per va-
lor de 10 euros cadascun que es poden 
bescanviar en els establiments adherits 

a la campanya. L’objectiu és ajudar els 
nous pares i mares amb les despeses 
que suposa el primer any de vida de 
l’infant i, alhora, donar a conèixer i po-
tenciar el comerç de proximitat.

Es treballa en l’elaboració del reglament 
del Rebost Solidari
La voluntat és tenir una eina que garanteixi l’atenció a les persones i el bon 
funcionament del banc d’aliments 

El consistori bisbalenc està treballant 
en la redacció d’un reglament que 
permeti regular el funcionament del 
Rebost Solidari, conegut anteriorment 
com a «Banc d’Aliments Municipal». Es 
tracta d’un servei de caràcter temporal 
que complementa la cobertura alimen-
tària d’aquelles persones i famílies que 
es troben en situació de vulnerabilitat.

Tot i que l’any 2018 ja se’n va crear un 
protocol de funcionament, la crisi sani-
tària i econòmica derivada de la CO-
VID-19 ha posat en evidència la neces-
sitat de disposar de les eines suficients 
per a poder atendre el màxim nombre 
de persones amb dificultats. El regla-
ment ajudarà a garantir que es faci una 
bona distribució gratuïta d’aliments de 

primera necessitat entre les famílies 
amb menys recursos i a millorar l’aten-
ció prestada a tothom que hagi de fer 
ús d’aquest servei a fi de pal·liar situa-
cions d’urgència social.

Gran Recapte d’Aliments
Els comerços de la Bisbal van tornar a 
mostrar la seva solidaritat col·laborant 
en el Gran Recapte, que es va realitzar 
del 16 al 21 de novembre. Les aporta-
cions es van fer arribar al banc d’ali-
ments municipal. “El reglament ajudarà a millorar l’atenció prestada 

a les persones que es troben en situacions 
d’urgència social



14 Torre de guaita núm. 38 · La Bisbal del Penedès · NOVEMBRE/DESEMBRE 2020

El Juzgado ha aceptado las medidas 
cautelares solicitadas por el Club Siglo 
XX para que se suspenda la ejecución 
del acuerdo del pleno del día 4 de agos-
to, que declaraba nulo el contrato entre 
el Ayuntamiento y la entidad. Recorda-
mos que dicho contrato de arrenda-
miento había sido declarado nulo con 
el dictamen favorable de la Comissió 
Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya.

En los últimos tres meses se ha ofrecido a la entidad un espacio alternativo 
en el Centro Municipal de Cultura, así como el uso gratuito del resto de equi-
pamientos municipales. También se le ha notificado que, una vez finalizadas 
las obras de rehabilitación del polideportivo, podrá disponer de un despacho 
propio en la parte social del edificio y hacer uso del resto de espacios para sus 
reuniones y para las actividades que organice. 

Se suspende la ejecución del 
acuerdo del pleno de agosto hasta la 
resolución del contencioso del Club 
Siglo XX contra el Ayuntamiento 

Se adjudica la gestión del campo de 
fútbol municipal
La empresa ofrecerá el servicio de conserjería, mantenimiento y limpieza 
de las instalaciones hasta el 2022

El mantenimiento del campo de fút-
bol, así como el apoyo a los equipos 
que utilizan dichas instalaciones, son 
dos de las prioridades del Ayunta-
miento en materia deportiva. Con 
la voluntad de garantizar la calidad 
del equipamiento, el pasado mes de 
agosto se inició el proceso para la con-
tratación del servicio de conserjería, 
mantenimiento y limpieza del campo 
de fútbol municipal. Un total de tres 
empresas optaron a la adjudicación, 
que finalmente consiguió Empreses 
d’Inserció de les Comarques de Tarra-
gona EI, SL, por un valor de 52.003,38 
euros, IVA incluido. El contrato, que 
contribuirá a fomentar la ocupación 
de personas con dificultades de inser-
ción laboral, será de dos años iniciales 

con la posibilidad de prorrogarlo un 
año más, hasta el 2022.

Cesión de las instalaciones a 
los centros educativos 
En la situación actual, el consistorio ha 
cedido el uso del campo municipal de 
fútbol a la Escuela Ull de Vent para reali-
zar las clases de educación física y para 
las horas de recreo del alumnado. Asi-
mismo, también se ha autorizado su uso 
al Instituto Coster de la Torre, que lo ha 
solicitado para impartir en dicho espa-
cio clases puntuales de educación física. “El Ayuntamiento ha cedido el uso del campo de 

fútbol a los centros educativos para los recreos y las 
clases de educación física

El passat 16 de novembre es va ini-
ciar la instal·lació dels contenidors 
de poda al Papagai, la Masieta, 
l’Esplai, Can Gordei, el Priorat, la 
Miralba i la Pineda de Santa Cris-
tina. Recordem que només s’hi 
poden dipositar les restes vege-
tals de particulars. És important 
separar aquesta fracció per a po-
der aprofitar-la i reduir el cost que 
suposaria portar aquests residus a 
l’abocador. Resta prohibit llançar-
hi mobles o trastos vells: aquests 
han d’anar al Punt Verd o se’n pot 
sol·licitar la recollida a l’Ajunta-
ment, atès que existeix un servei 
porta a porta que s’ofereix el pri-
mer dilluns de cada mes.

S’instal·len els 
contenidors per a 
les restes de poda
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Bon inici del curs escolar
El passat mes de se-
tembre va començar 
el curs escolar 2020-
2021, un curs total-
ment atípic per la 
situació sanitària ac-
tual. D’acord amb les 
instruccions de les 
administracions edu-
catives i sanitàries, els 
centres van elaborar 
els seus plans d’or-
ganització. Durant 
aquest temps, s’hi 
han pres les mesures 
de seguretat necessàries per a minimitzar el risc de rebrots 
de la COVID-19 i, a data d’avui, es pot constatar el bon fun-
cionament de la llar d’infants, l’escola i l’institut perquè la 
incidència de la COVID-19 en aquests espais ha estat gai-
rebé nul·la.

La Junta de Govern Local 
ha aprovat la contractació 
d’un servei d’assessora-
ment i defensa jurídica, a 
través del Consell Comar-
cal del Baix Penedès, per 
a afrontar tres recursos 
contenciosos administra-
tius. El contracte amb el bufet Isabel Baixeras, Montserrat 
Boronat i Montserrat Felip, SCP, s’ha signat per un valor de 
7.744 euros, IVA inclòs.

Dos dels recursos han estat interposats per l’entitat Club 
Siglo XX i per un ciutadà, tots dos contra l’anul·lació del 
contracte d’arrendament de part de les instal·lacions del 
poliesportiu municipal, i un tercer recurs ha estat presen-
tat per Aqualia, que sol·licita una compensació econòmica 
per la modificació de les tarifes del servei d’aigua aprova-
des l’any 2017.

Es contracta un servei de 
defensa jurídica

Apuesta municipal por la socialización de los 
libros de texto 
Se firma un convenio con el AMPA de la escuela Ull de Vent para que las familias no 
tengan que adelantar la compra del material

El Ayuntamiento ha aprobado la firma 
de un convenio con la AMPA de la Es-
cuela Ull de Vent que permitirá poten-
ciar el proyecto de socialización de los 
libros de texto. La voluntad es hacer 
una aportación económica directa-
mente a la entidad para que sea esta 
la que compre los libros y los distribu-
ya gratuitamente entre las familias. 
Así se evita que los padres y madres 
tengan que adelantar el dinero de la 
compra de los libros y solicitar pos-
teriormente una subvención al con-
sistorio. El pasado mes de octubre se 
aprobó una modificación de crédito 
para destinar a la AMPA un total de 
16.700 euros que permitirá adquirir el 
material educativo para los cursos de 
P3 a P5 i los libros para el alumnado 
de 1º a 6º de primaria. La AMPA se en-
cargará también de revisar los libros y “El convenio pretende reducir la generación de 

residuos y fomentar la reutilitzación y el respeto por 
el material escolar

promover su reutilización. De hecho, 
otros objetivos de este convenio, ade-
más de ayudar a las familias con los 
gastos derivados del inicio de curso, 

son facilitar el acceso a los libros a 
todo el alumnado, reducir la genera-
ción de residuos y fomentar el respeto 
por el material escolar.
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El nostre municipi 
torna a adherir-se 
a la campanya soli-
dària que organitza 
Televisió de Cata-
lunya i que aquest 
2020 està destinada 
a lluitar contra la CO-
VID-19. Enguany la 
Bisbal ha col·laborat 
amb La Marató de 
TV3 de forma virtual, 
atès que la situació 
sanitària no permet 
organitzar activitats 
en les quals pugui 
haver-hi aglomeracions de gent. L’Ajuntament va convo-
car el passat 26 de novembre una trobada telemàtica a la 
qual encoratjava tothom a participar-hi per garantir que 
La Marató d’aquest any tornés a ser un èxit.

La Bisbal col·labora amb 
la Marató per la COVID-19

Se adjudica la instalación 
del alumbrado navideño 
El equipo de gobierno ha decidido licitar el arrendamiento, 
instalación, mantenimiento y desmontaje de las luces de 
Navidad con la intención de que la brigada municipal pue-
da destinar su tiempo a otras tareas. La contratación se ha 
hecho, para tres campañas navideñas, con la empresa Gru-
po Inion Light, SL, por un valor de 12.818,12 euros. El alum-
brado permitirá decorar las principales calles y accesos al 
pueblo así como los locales sociales de las urbanizaciones.

Gaudint d’una 
Fira diferent i 
segura
Enguany se’n van 
suspendre les parades 
al carrer, però es van 
organitzar concerts i 
espectacles complint les 
mesures de prevenció

El primer cap de setmana d’octubre, 
com ja és tradició, es va celebrar la Fira, 
que aquest any arribava a la seva 149a 
edició. La situació sanitària, però, va 
obligar a repensar-ne els actes previs-
tos, i es va suspendre la instal·lació de 
parades al carrer per a evitar aglomera-
cions de gent. Es van mantenir els con-
certs i espectacles programats, com la 
representació teatral Les dones sàvies, 
amb els actors Enric Cambray i Ricard 
Ferre, que va tenir lloc el divendres a la 

sala de La Societat complint totes les 
mesures de seguretat, com la limitació 
de l’aforament, la distància entre per-
sones i l’obligació d’ús de mascareta.

El diumenge, el conegut actor Quim 
Masferrer va portar a la Bisbal el seu 
espectacle itinerant Gràcies, que va ser 
tot un èxit. A la tarda, la ciutadania va 

“L’actor Quim Masferrer va oferir un espectacle itinerant 
que va tenir una bona resposta per part de la ciutadania

poder gaudir d’un concert de luxe a 
la plaça de l’Església, amb música dels 
anys 80 i 90, a càrrec del grup La Dama 
y los Vagabundos. Durant la Fira, tam-
bé es va poder visitar l’exposició i ven-
da solidària de l’artesana local Àngela 
Saumoy, especialitzada en la fabricació 
de peces de vidre fos.
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Es prepara la rebuda de Ses Majestats 
els Reis de l’Orient
Aquest Nadal s’habilitarà a l’ajuntament una bústia on els infants podran 
lliurar les seves cartes per a Melcior, Gaspar i Baltasar

Els infants bisbalencs no es quedaran 
enguany sense la visita dels Reis de 
l’Orient. Tot i que la situació actual ha 
obligat a suspendre la Cavalcada per a 
evitar aglomeracions de gent, Ajunta-

ment i entitats treballen per buscar un 
nou format que permeti rebre Melcior, 
Gaspar i Baltasar amb seguretat.

El dia 5 de gener, Ses Majestats visi-
taran a casa seva aquelles famílies que 

ho hagin demanat prèviament i tin-
guin infants de 0 a 12 anys empadro-
nats o residents al municipi. La petició 
s’haurà de fer a l’Ajuntament del 28 al 
31 de desembre, des de les 17 a les 19 
hores. Els Reis no accediran als habi-
tatges: saludaran els nens i les nenes 
mantenint la distància de seguretat 
i aniran degudament protegits amb 
mascareta. No es lliurarà més d’un pa-
quet per persona.

Lliurament de cartes 
Aquest Nadal el patge reial no podrà 
visitar el nostre municipi, però se li fa-
ran arribar igualment totes les cartes 
que es recullin dels infants bisbalencs. 
A partir del 21 de desembre s’habili-
tarà a l’ajuntament una bústia on els 
nens i les nenes podran dipositar els 
seus missatges per a Melcior, Gaspar 
i Baltasar. La comissió de festes de 
Can Gordei s’encarregarà de guarnir 
aquest espai.“Els Reis de l’Orient visitaran aquelles famílies 

amb infants de 0 a 12 anys que ho hagin demanat 
prèviament

Aquest Nadal, cap nen sense joguina
Es convida la ciutadania a donar joguines noves o en bon estat per a fer-les arribar 
a les famílies amb menys recursos

Un any més, la Regidoria de Benestar 
Social posa en marxa, conjuntament 
amb Creu Roja, la campanya de reco-
llida de joguines. Fins a mitjan mes de 
desembre, els bisbalencs i les bisba-
lenques podran fer-ne les seves apor-
tacions a l’entrada de l’ajuntament, on 
s’habilitarà un punt de donació. S’hi 
podran deixar joguines noves o bé de 
segona mà però que estiguin en bon 
estat. El material recollit es distribuirà 
entre els infants amb menys recursos 
del municipi.

Alhora, l’Ajuntament està informant 
les famílies inscrites a Serveis Socials de 
la possibilitat de demanar que siguin 
Melcior, Gaspar i Baltasar en persona 
els qui portin enguany les joguines als 
seus fills, sempre que aquests estiguin 
en una franja d’edat compresa entre els 
0 i els 12 anys.“Les joguines es podran deixar en un punt 

habilitat a l’entrada de l’ajuntament fins a mitjan 
desembre
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Tots els partits amb representació al consistori estan convidats a participar en aquesta secció.

ESPAI
D’OPINIÓ
DELS GRUPS 
MUNICPALS

No existe mayor prevaricación que la de 
actuar fuera de la Ley. A este Gobierno 
del PDeCAT de La Bisbal se le acumula el 
trabajo en defensa jurídica. ¡Nunca nues-
tro ayuntamiento había registrado tantas 
denuncias ni tantos juicios contenciosos 
administrativos! ¡Algo no estará haciendo 
bien! De momento, una jueza ha puesto 
en su sitio a nuestra alcaldesa y sus con-
cejales, con las medidas cautelares y con-
tundentes tomadas para que el Siglo XX, 
Cafetería, Joventut Bisbalenca y Peña Blau-
grana continúen disfrutando de sus locales 
y hacer caso omiso (por orden judicial) del 
ultimátum de un mes para desalojar el po-
lideportivo, decretado por la alcaldesa. En 
el pleno extraordinario del 04.08.20, Ara 
la Bisbal ya alegó que este «des-Gobier-
no» debía esperar una sentencia judicial 
para tomar decisiones y no apresurarse en 
aprobar la nulidad del contrato de alquiler 
con el Siglo XX, valiéndose de informes no 
vinculantes. ¿Existen «otros asuntos» detrás 
de esta urgencia de desalojo? Ara la Bisbal 
siempre estará del lado de la justicia y del 
sentido común; por ello, nos sumamos 
al Club Siglo XX en su lucha por la justi-
cia, nos alegramos de que siga vigente 
su contrato de alquiler, firmado en el 
2013, y lamentamos la falta de voluntad 
de este «des-Gobierno» intransigente y 
dictatorial.

También debemos recordar varios temas 
preocupantes: la privatización de ciertos 
servicios municipales como la desinfec-
ción diaria en los centros educativos (4.326 
€ por un trimestre) y el trabajo de conserje-
ría del campo de fútbol (57.000 € por dos 
años). Esta externalización de los servicios 
demuestra que no puede existir mayor 
incompetencia profesional. ¡Ojalá tuviéra-
mos un gobierno responsable, trabajador y 
comprometido, no solo con sus militantes! 
En lugar de ofrecer trabajo a los bisbalen-
ses, el PDeCAT prefiere pagar a empresas 
externas... ¡Lamentable!

En cuanto al IAE-empresas e IBI-familias 
desfavorecidas, Ara propuso rebajarlos 
para dar una tregua en época de pandemia, 
pero no fue aceptada nuestra propuesta.

Maguy Antolín Manso

Esta vez, nos hemos unido ERC, el PSC y 
UNiTS-FIC para denunciar públicamente 
al equipo de COMPROMÍS-PDeCAT por lo 
ocurrido en las últimas semanas. Es por ello 
por lo que hemos decidido escribirlo en cas-
tellano, por una cuestión de espacio, ya que 
no disponemos de más. La Sra. alcaldesa no 
nos da ninguna otra alternativa, pero La Bis-
bal se merece saber la verdad.

Este gobierno de derecha prepotente y 
con mayoría absoluta solo hace que des-
preciar sin complejos al pueblo de La Bisbal. 

El conflicto que el PDeCAT-COMPROMÍS 
ha PROVOCADO con la gestión del con-
trato del «poli» con el Club Siglo XX
La alcaldesa, en una práctica que ya es ha-
bitual en ella y en su equipo de gobierno, 
alegan que todo es culpa del anterior al-
calde, que es quien firmó el contrato, pero 
en aquel entonces, Sra. alcaldesa, usted 
misma era cabeza de oposición cuando el 
Ayuntamiento y el Club Siglo XX firmaron el 
contrato de arrendamiento, y ni usted ni su 
grupo hicieron ningún tipo de alegación ni 
acción. ¿Estarían de acuerdo entonces?

En su mayoría absoluta, que le viene 
grande, usted ha encargado diferentes 
informes (que, de momento, ascienden a 
27.672,70 €) para justificar el vergonzoso 
desalojo de las entidades del «poli» e inclu-
so de la familia que tiene arrendado el bar, a 
la que ha dejado sin trabajo para ganarse la 
vida; y encima, con un plazo de 30 días, aun 
a sabiendas de que este asunto está judicia-
lizado. Y después de los distintos comunica-
dos de ERC, UNiTS, el PSC, la visita de TV3 
y el revuelo causado por sus actuaciones 
en redes sociales, publican, en un ejercicio 
de la más absoluta demagogia, que usted 
les había notificado el desalojo de mane-
ra voluntaria, cuando es falso. ¿En serio La 
Bisbal se creerá que un «DESALOJO» es «VO-
LUNTARIO»? Y para más vergüenza, les pro-
mete un lugar en el CMC sin coste alguno; 
la pregunta es: ¿dónde se ubica un negocio 
como el bar-restaurante? También como 
dice usted, ¿en un despacho del CMC?
(Sigue en el escrito de UNiTS)

Esquerra Republicana de 
la Bisbal del Penedès

Un gobierno partidista 
(1ª parte)

Prepotencia, demagogia, 
envenenamiento social, 
conspiración, autoritarismo, 
totalitarismo (PDeCAT)
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(Continúa del escrito de ERC-AM)
En lugar de recapacitar, como le hemos 
dicho muchas veces, lo que hace es acusar 
a la oposición por escrito de PREVARICAR, 
de hacer DEMAGOGIA, de FALTAR a la ver-
dad, y echa la culpa a la antigua ERC. ¿Hasta 
cuándo le va a durar esta excusa?, porque 
usted lleva en el cargo ya seis años. Y existe 
una verdad: no aguanta ningún tipo de crí-
tica ni corrección alguna a su gestión.

La pregunta es: ¿ha sido la antigua ERC la 
que ha firmado el desalojo de todas las en-
tidades y del bar del «poli», o ha sido usted? 
Porque usted ha pasado por encima de un 
juez para firmar tal desalojo. Obviamente, 
un juez ha tenido que pararle los pies; si no, 
estas entidades y familias estarían en la calle.

Volviendo a su acusación de que el PSC, 
ERC y UNiTS-FIC prevarican «mintiendo», 
le indicamos que desde la oposición ES 
IMPOSIBLE PREVARICAR; lea usted la 
definición, porque está claro que no sabe 
lo que significa, o la desconoce, y desde la 
ignorancia más supina hace esta grave acu-
sación como si no tuviera repercusiones.

Estas actitudes y acciones son reproba-
bles e impropias de un cargo electo que La 
Bisbal no merece.

PREVARICAR, «supuestamente», es cam-
biar los pliegos de licitación de un bar so-
cial en medio del proceso. VERGONZOSO es 
malgastar el dinero público en cámaras de 
«fotos» de matrículas por valor de 126.000 
€. ¿Por qué no los ha empleado en restable-
cer la vigilancia municipal como prometió?

Pero los despropósitos siguen: tenemos 
una secretaria-interventora que contesta a 
los juzgados en contra de la entidad Siglo 
XX sin identificarse como licenciada en de-
recho, y a la que los juzgados le han tenido 
que pedir que lo acredite para poder con-
testar en nombre del Ayuntamiento.

En caso de que lo fuera, ¿para qué en-
tonces malgastar casi 30.000 euros en otro 
bufete externo para que gestione la espiral 
judicial a la que nos ha sometido, simple-
mente por su animadversión al Club Siglo 
XX?
(Sigue en el escrito del PSC)

Xavier Faura
Regidor UNiTS-FIC

Un gobierno partidista 
(2ª parte)

(Continúa del escrito de UNiTS-FIC)
Deje la soberbia, y de colgarse medallas por 
reunirse un sábado para trabajar en unos 
presupuestos que son un «copia y pega» del 
año anterior, además de decir que «ahora 
son más fáciles, ya que solo está su equipo 
de trabajo» aludiendo así al PSC. Alcaldesa, 
le recordamos que fue el PSC el que le dio 
la alcaldía; si no, hoy no estaría sentada en 
donde está.

Todo esto es una parte de lo que podría-
mos decir. Hoy en día aún tenemos el WEB 
DEL AYUNTAMIENTO VACÍO; ¿por qué?: POR 
INCUMPLIR LA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS, algo que ya le advertimos en los 
plenos y que usted ignoró por completo. 
Conclusión: ha tenido que BORRAR TODOS 
LOS DECRETOS y empezar de nuevo a pu-
blicarlos anonimizados, tal y como marca la 
ley. Le advertimos del ENRIQUECIMIENTO 
INJUSTO, el cual usted utiliza como regla 
mágica para tapar «agujeros», gastar dinero 
del consistorio y destinarlo «supuestamen-
te» a cosas que tienen justificación. Le repe-
timos que el ENRIQUECIMIENTO INJUSTO 
es para pagar obras o cosas menores del 
Ayuntamiento, y deben tener un informe 
favorable de la Secretaría, COSA QUE NO 
TIENE, ya que constan casi 400.000 euros 
INJUSTIFICADOS Y CON INFORME DESFA-
VORABLE de la misma secretaría, pero claro, 
en vista de que ésta realiza funciones que 
no tocan, ya no podemos saber si son o no 
correctos tales informes. En un pleno dijo 
que no da ayudas, que hay que generar 
«trabajo»; pues bien, ¿por qué no empieza 
a aplicarlo? Genere trabajo, pero de verdad: 
restablezca el servicio de vigilancia, amplíe 
la brigada, gestione la conserjería del fút-
bol desde el Ayuntamiento y no mediante 
empresas privadas, contrate a más gente 
para trabajar en el Ayuntamiento y que sea 
competente para hacer los trámites rápidos 
y como la ciudadanía se merece. Y deje de 
decir que mintiendo PREVARICAMOS, alcal-
desa, porque si mentir es igual a prevaricar 
usted prevarica en todos los plenos.
ESTO SÍ ES TRABAJAR EN CONJUNTO.
ERC, UNiTS-FIC, PSC

Grupo Municipal
PSC de la Bisbal del Penedès

Un gobierno partidista 
(3ª parte)

Aquesta és l’última revista d’aquest 2020 i 
volem fer-vos arribar el nostre agraïment a 
tots vosaltres que, durant el confinament, 
heu compartit el vostre temps i treball per 
ajudar els altres fent bates per a l’hospital, 
fent mascaretes per a qui en volgués, fent 
riure per les xarxes socials, etc. I un últim 
agraïment al voluntariat que, abans de la 
pandèmia, durant i després, seguiu col·la-
borant al servei Bon Dia, al Rebost Solidari i 
a totes les entitats i associacions que esteu 
reinventant-vos. Moltes gràcies!

És un any diferent en tot, també per a 
portar a terme els projectes i les propostes 
contemplats al programa electoral per a 
aquest any dins el pressupost municipal. 
Tot i així, el grup municipal de Compromís 
amb la Bisbal hem aconseguit: càmeres 
lectores de matrícules, que s’instal·laran en 
breu; aprovar bonificacions a l’IBI per la ins-
tal·lació de plaques fotovoltaiques; conge-
lar impostos i taxes per al 2021; que la ro-
tonda a la C-51 sigui una realitat; acabar les 
obres de les antigues cases dels mestres; 
adjudicar el contracte d’enderroc de la fas-
sina; aprovar el projecte d’enderroc de la 
masia de la Miralba; aprovar els projectes 
de rehabilitació del poliesportiu municipal 
i d’ampliació dels locals socials del Priorat 
i Can Gordei; millorar la xarxa d’aigua del 
Papagai i la de clavegueram del Priorat; 
adjudicar el contracte del control de la 
processionària i de les colònies de coloms 
i el contracte per a la recollida de gossos 
abandonats, sense sacrifici animal; netejar 
el camí de la fàbrica, i posar baranes a la 
plaça de l’església.

I també s’han executat, entre d’altres, les 
ajudes per a famílies i empreses que han 
patit les conseqüències de la COVID-19; el 
conveni amb l’AMPA per a la sociabilització 
dels llibres; el programa de dinamització 
econòmica local; adequar la taxa d’escom-
braries de la urbanització de Santa Cristina 
i anul·lar la taxa urbanística abusiva per la 
instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Us desitgem unes bones Festes i un mi-
llor 2021!

Grup Municipal de Compromís 
amb la Bisbal

2020: agraïment al 
voluntariat i resum de 
projectes executats




