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l Una bona gestió 
dels comptes 
públics amb 
l’Ajuntament 
sanejat i un  
deute zero

l Actuacions 
realitzades durant 
quatre anys per 
a garantir un bon 
manteniment de la 
via pública

l S’inicien els 
grans projectes 
de la legislatura: 
la rehabilitació del 
poliesportiu i de 
l’antiga fassina

l Sempre al costat 
de la cultura i 
oferint suport a les 
entitats locals
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     Agnès Ferré Cañellas
     @AgnesFerre
     684 416 843

Agnès Ferré
Alcaldessa de la Bisbal 
del Penedès

Un deber con la ciudadanía
Un deure amb la ciutadania

L
legamos al final de este man-
dato con el convencimiento de 
que hemos trabajado duro para 

garantizar el bienestar de las vecinas 
y vecinos de la Bisbal. Han sido cuatro 
años especialmente difíciles en los que 
hemos tenido que afrontar situaciones 
excepcionales: la pandemia ha mar-
cado la acción de gobierno y ha obli-
gado a destinar más recursos a paliar 
los efectos de la crisis sanitaria y eco-
nómica ocasionada por la COVID- 19. 
Desde el Ayuntamiento, hemos estado 
siempre junto a las familias y colectivos 
más vulnerables.

A pesar de todo, desde el Gobierno lo-
cal, hemos continuado trabajando para 
conseguir algunos de los logros que nos 
marcamos al principio del mandato: en 
este sentido, hemos mantenido el Ayun-
tamiento saneado, hemos conseguido 
reducir la deuda a cero y cerramos es-
tos cuatro años con una capacidad de 
inversión que ha permitido desarro-
llar grandes proyectos, como la remo-
delación del polideportivo o la reha-
bilitación de la antigua fassina. A estas 
grandes inversiones, hay que sumar los 
esfuerzos que se han realizado para me-
jorar la vía pública y para ofrecer a la ciu-
dadanía más y mejores servicios, sin olvi-
dar el apoyo que damos a las entidades 
locales con la voluntad de fomentar la 
cultura y el deporte en nuestro pueblo.

En este punto, consideramos que 
rendir cuentas de nuestra gestión a la 
ciudadanía es un deber y un ejercicio 
de transparencia. Esta publicación que 
tenéis en vuestras manos es una recopi-
lación de todas las acciones que hemos 
llevado a cabo en los últimos cuatro 
años y que estamos convencidos de 
que han hecho de La Bisbal un muni-
cipio mejor.

A pesar de la pandemia, 
hemos logrado mantener 
un ayuntamiento saneado, 
reducir la deuda y poner 
en marcha los grandes 
proyectos del mandato

A
rribem al final d’aquest mandat 
amb el convenciment que hem 
treballat de valent per garantir 

el benestar de les veïnes i els veïns de 
la Bisbal. Han estat quatre anys espe-
cialment difícils en els quals hem hagut 
d’afrontar situacions excepcionals: la 
pandèmia ha marcat l’acció de govern 
i ha obligat a destinar més recursos a 
pal·liar els efectes de la crisi sanitària 
i econòmica ocasionada per la CO-
VID-19. Des de l’Ajuntament, hem estat 
sempre al costat de les famílies i dels 
col·lectius més vulnerables.

Tot i això, des del Govern local, hem 
continuat treballant per aconseguir al-
gunes de les fites que ens vam marcar 
al principi del mandat: en aquest sentit, 
hem mantingut l’Ajuntament sanejat, 
hem aconseguit reduir el deute a zero 
i tanquem aquests quatre anys amb 
una capacitat d’inversió que ha per-
mès desenvolupar grans projectes, 
com la remodelació del poliesportiu 
o la rehabilitació de l’antiga fassina. A 
aquestes grans inversions, cal sumar-hi 
els esforços que s’han fet per a millorar 
la via pública i per a oferir a la ciutada-
nia més i millors serveis, sense oblidar el 
suport que donem a les entitats locals 
amb la voluntat de fomentar la cultura i 
l’esport al nostre poble.

En aquest punt, considerem que re-
tre comptes de la nostra gestió a la 
ciutadania és un deure i un exercici de 
transparència. Aquesta publicació que 
teniu a les vostres mans és un recull de 
totes les accions que hem dut a terme 
en els darrers quatre anys i que estem 
convençuts que han fet de la Bisbal un 
municipi millor.

Tot i la pandèmia, hem 
aconseguit mantenir 
l’Ajuntament sanejat, reduir 
el deute i posar en marxa els 
grans projectes del mandat



4   | TORRE DE GUAITA | Retiment de comptes 2019-2023  

Objectius 
acomplerts: 
un ajuntament 
amb capacitat 
d’inversió i 
deute zero

Creixement del pressupost municipal (2015-2023) 

2015 2016 2017 20202018 20212019 2022 2023

3.975.433,00 €

4.457.874,95 €
4.854.927,02 €

3.906.277,32 € 

4.467.862,53 €  

6.648.017,55 €

4.802.354,40 €  

3.720.433,00 €

4.582.408,54 €

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023

39,25 %

113,64 %

59,21 %

40,47 %

28,83 %

18,65 %

0 %

Evolució del deute viu (2015-2023)

Noves bonificacions en taxes i impostos municipals

en l’IBI per a habitatges unifamiliars o plurifamiliars en els quals s’hagin 
instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar50%

en l’IBI per a habitatges destinats a altres usos i en els quals s’hagin instal·lat 
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar30%

en l’ICIO i exempció de pagar la taxa urbanística per a llicències que 
incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar50%

en l’IVTM per a vehicles que consumeixin GLP, flexifuel, GNL o GNC o bé 
disposin de motor elèctric o híbrid50%

L’
actual equip de govern ha 
treballat durant els darrers 
quatre anys amb uns prin-
cipis molt clars: mantenir 

l’Ajuntament sanejat, reduir el deute 
i augmentar els ingressos, sense que 
això repercutís en les economies fa-
miliars. La bona gestió econòmica que 
s’ha dut a terme ha permès incremen-
tar el pressupost municipal fins a supe-
rar els 6,5 milions d’euros aquest 2023, 
i això ha de permetre fer més inversió 
i millorar la qualitat dels serveis i equi-
paments. Però, sens dubte, una de les 
principals fites aconseguides ha estat 
la de reduir el deute a zero: un gran es-
forç econòmic per part del consistori, 
tenint en compte que l’any 2015, amb 
el govern d’Esquerra Republicana, el 
deute viu superava el 113 %.

Més ingressos sense apujar    
els impostos

L’augment dels ingressos ve determi-
nat, principalment, per l’increment de 
l’activitat econòmica al polígon indus-
trial i per la recerca de finançament 
extern per a invertir al municipi. Els 
impostos i les taxes municipals s’han 
mantingut congelats durant aquests 
quatre anys, amb la voluntat de no 
augmentar la pressió fiscal sobre la 
ciutadania. Així mateix, s’han aplicat 
noves bonificacions, com l’aprovada 
el 2020 en l’IBI i l’ICIO per la instal·la-
ció de sistemes per a l’aprofitament de 
l’energia solar, o la de l’IVTM, aprova-
da l’any passat, per als vehicles híbrids 
o elèctrics i per als que consumeixen 
combustibles més sostenibles. l

GESTIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
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Transparència en la gestió municipal 

Facilitando canales directos con la Administración: 

Es manté l’Auditoria 
Ciutadana

L’ equip de govern convoca 
anualment les associacions 
locals per donar-los a conèixer 

el pressupost municipal. La informació 
es publica també al web i a la revista 
Torre de Guaita. l

L’ Ajuntament de la Bisbal ha 
rebut un reconeixement de 
l ’Administració Oberta de 

Catalunya (AOC) com a municipi capda-
vanter en la transformació digital i el 
govern obert. l

A quest òrgan està format per 
deu persones que, de manera 
voluntària, participen com a 

oients en la Comissió de Comptes de 
l’Ajuntament. l

Presentació pública   
dels comptes   
municipals

Referents en 
transformació digital        
i govern obert

incidencias recibidas y más de 
setecientas resueltas a través 
de la aplicación gratuita para 

dispositivos móviles «Línia Verda», 
que permite comunicar cualquier 

incidencia al Ayuntamiento de 
manera anónima y directa.

+800
 altas tramitadas para obtener 

el «idCAT», un certificado 
digital de la Generalitat 

de Catalunya que permite 
identificarse en internet y 
acceder a los trámites de 

distintas administraciones.

+2.500
Integración en el sistema 
«e-NOTUM», que permite 

enviar notificaciones oficiales 
por medios electrónicos, 
lo que supone un ahorro 
económico, una mejora 

medioambiental y la 
agilización del proceso.

e-NOTUM
consultas 
quejas y 

sugerencias 
a través del 
WhatsApp 

de la alcaldesa.

+700

23
números 

de la revista 
Torre de Guaita

2.469
publicaciones

en el web
municipal

2.912
publicaciones 

en el «E-bando»

15.561
publicaciones 
en las redes 

sociales

Mejorando el acceso a la información (junio 2019 – diciembre 2022):

GESTIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL

Acercamos la Administración a la ciudadanía 
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S’
ha posat en marxa un nou servei de 
bus urbà que ha permès connectar 
el nucli i totes les urbanitzacions, 
inclosa la de l’Ortigós, amb l’Hospital   

                          Comarcal i el Vendrell.

L a feina realitzada per l’Ajuntament amb la Diputació 
de Tarragona i la Generalitat de Catalunya ha fet possi-
ble l’obertura d’una nova rotonda que enllaça la C-51 

amb la T-240. La seva construcció suposa una millora de la 
seguretat viària i evita el pas de vehicles pel nucli urbà. l

A mb l’objectiu de prevenir accidents, s’han instal·lat 
senyals lluminosos que funcionen amb leds solars 
en els passos de vianants de les avingudes de la Di-

putació i de la Generalitat. Així mateix, la C-51z, a l’entrada 
a Can Gordei, compta amb bandes reductores de velocitat. 
També s’han col·locat noves pilones a la plaça de l’Església 
per a millorar-hi la seguretat de vehicles i vianants. l

D urant aquests quatre anys, s’han fet arranjaments per 
a reparar l’asfalt malmès per les arrels dels arbres o 
pels aiguats:

z en diversos carrers de Santa Cristina; 
z en el tram comprès entre la riera i les escales de Mossèn
   Bundó, al nucli;
z al carrer Segre, en l’accés a Can Gordei;
z al carrer Periquito Canor, al Papagai;
z en l’accés al Priorat, i
z en el pont que passa per damunt de l’autopista, 
   en direcció al Priorat. l

Es millora la mobilitat 
a la C-51

Vetllant per la seguretat 
de vehicles i vianants

Un bon manteniment    
de la via pública

del nombre de persones usuàries
40%

persones usuàries cada any

Connectem 
els barris 
amb el Vendrell 
i l’Hospital Comarcal

MOBILITAT I VIA PÚBLICA
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L’ aparcament de l’avinguda Baix Penedès comptarà 
amb una àrea per a autocaravanes, amb dues places. 
Les persones usuàries podran estar-s’hi un màxim de 

48 hores. L’espai serà gratuït i estarà equipat amb taules de 
pícnic i preparat per a la gestió d’aigües grises i residuals. l

S’ha modificat el sistema d’aparcament       
al Priorat per a millorar-hi l’ordenació i        
la circulació de vehicles.

S’han arranjat les escales que uneixen         
el carrer Major i la plaça Sant Jordi amb      
el carrer Montserrat.

S’ha millorat la senyalització al Polígon 
Les Planes.

L’Ajuntament disposa d’un nou camió 
cistella i està en procés d’adquirir una 
màquina escombradora per a garantir       
una bona neteja viària.

Es duen a terme tasques de   
desbrossament a les zones verdes, 
parcel·les municipals i voreres   
de les urbanitzacions.

Un nou espai per a l’aparcament 
d’autocaravanes

A MÉS A MÉS...

Núcleo urbano
Instalación de un punto de recarga de vehículos 
eléctricos y un desfibrilador. 

El Papagai
Adquisición de máquinas de gimnasia de exterior            
y mesas de ping-pong.

L’Ortigós
Reparación del asfalto de un tramo de calle   
y arreglo de la carretera que pasa por delante   
de las viviendas para evitar incidencias causadas  
por la lluvia. 

La Miralba
Instalación de máquinas de gimnasia de exterior              
y dos barbacoas.

Can Gordei
Reparación de la salida posterior del local social               
e instalación de máquinas de gimnasia de exterior.

L’Esplai
Instalación de caucho en el suelo del parque infantil 
y asfaltado de una parte de la pista deportiva del 
local social.

La Masieta
Asfaltado de una parte de la subida de La Masieta    
y una parte de la calle Olivera.

Santa Cristina
Reparación del asfalto de una parte de la calle Bages 
y del cruce de las calles Segrià y Garrigues. 

El Priorat
Instalación de unas mesas de ping-pong y unas 
máquinas de calistenia de exterior.

La ciudadanía 
decide a qué 
destinar una parte 
del presupuesto 
municipal

D urante los años 2021 y 2022 fue el vecindario de 
los barrios y las urbanizaciones quien decidió a qué 
proyectos quería destinar 72.000 euros anuales del 

presupuesto municipal.

MOBILITAT I VIA PÚBLICA
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Més i millors serveis

Actuacions executades:
z Renovació de la xarxa d’aigua al carrer Rossinyol 
   (al Papagai) i execució aèria provisional de la xarxa 
   des del carrer Gavina fins al carrer Alosa.
z Entrada en funcionament del nou pou de l’Esplai 
   i millores a la depuradora per a adequar la instal·lació 
   als requisits establerts per l’Agència Catalana de             
   l’Aigua (ACA).
z Obres de reparació de la xarxa de sanejament de l’Esplai.
z Renovació i reparació de canonades de la xarxa 
   de clavegueram al carrer Toledo (el Priorat) i en el tram 
   comprès entre aquest i el torrent del Manyer.
z Millores al pou de la Masieta per a connectar-lo a la xarxa.
z Instal·lació d’equips per a prevenir la calç als dipòsits 
   d’aigua del Priorat i Can Gordei.

Actuacions en curs:
z Durant el primer trimestre del 2023 es licitaran les obres 
   per a millorar la xarxa d’aigua als barris del Priorat i 
   Can Gordei l

A l mes de novembre del 2019 va finalitzar el desple-
gament de la fibra òptica per part de l’empresa XTA 
als barris del Priorat, la Miralba, Can Gordei, l’Esplai, 

la Masieta i Santa Cristina; així, ha arribat ja a tot el poble. l

L es obres començaran aquest 2023 i tindran un cost 
d’1.063.364,44 euros. El 64 % del projecte estarà 
finançat amb subvencions de la Diputació de Tarra-

gona i de la Generalitat de Catalunya. Aquestes són les 
principals actuacions previstes:
z Renovació de la xarxa d’aigua potable.
z Canvi de les lluminàries dels fanals per altres de LED 
   per garantir l’eficiència energètica.
z Soterrament de la nova xarxa d’enllumenat elèctric 
   i de les xarxes de telecomunicacions l

Manteniment de les xarxes d’aigua 
i clavegueram als barris

La fibra òptica arriba 
a tot el municipi

L’ Ajuntament ha instal·lat sis càmeres de lectura de 
matrícules de vehicles amb l’objectiu de millorar 
la seguretat al municipi. Aquestes es troben 

ubicades en els accessos al Priorat, a la Miralba, a Can 
Gordei i a l’Esplai. l

A quest primer trimestre del 2023 està previst lici-
tar un servei de vigilància i seguretat nocturnes al 
municipi que, gràcies a un acord amb la Generali-

tat de Catalunya, es mantindrà durant tot l’any. Prèviament, 
l’Ajuntament ja havia destinat recursos a aquest servei. l

Millora de les infraestructures 
al barri de la Riba

La seguretat ciutadana, una prioritat
La Bisbal compta amb sis càmeres 
lectores de matrícules

Es posa en marxa un servei    
de vigilància nocturna

SERVEIS I SEGURETAT CIUTADANA
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Garantint uns equipaments de qualitat

A l mes d’octubre es va donar el tret de sortida a 
les obres de rehabilitació del poliesportiu. El nou 
equipament disposarà d’una pista reglamentària i 

unes grades amb capacitat per a 100 persones. El projecte 
inclou la construcció d’un edifici annex on s’ubicaran els 
nous vestuaris. l

Cost del projecte: 1.473.108,45 €

E l local cuenta con una nueva sala polivalente de 
39,27 m2, con un separador abatible que permite 
dividir el espacio. Asimismo, se ha construido una 

rampa de acceso a la pista polideportiva. l

Coste del proyecto: 65.332,76 €

E l passat mes de gener es van iniciar les obres de l’antiga 
fassina, que inclouen la construcció d’un magatzem 
per a la brigada municipal i un nou local per a la colla 

castellera. El projecte inclou la rehabilitació de la torre, que no 
ha estat enderrocada amb la voluntat que aculli els assajos 
d’Els Bous. l

Cost del projecte: 694.204,19 € 

A l mes de juliol de l’any passat van finalitzar les obres 
d’ampliació del local, que han inclòs la creació 
d’una sala de 75,42 m2 amb un separador abatible 

que permet dividir l’espai. També s’han col·locat baranes a 
la rampa existent. l

Cost del projecte: 63.398,20 € 
(78,5 % subvencionat per la Diputació de Tarragona)

En marxa la primera fase de les 
obres del poliesportiu municipal 

Se ha ampliado el local 
social de Can Gordei

Comencen els treballs de 
rehabilitació de la fassina

El Priorat ja disposa 
d’un local social reformat

S’ha enderrocat l’antiga masia   
de la Miralba, que es trobava   
en mal estat de conservació.   
Aquest espai, de titularitat municipal,  
es destinarà a equipaments.

Se ha construido un muro en el local 
social de L’Esplai para separar el 
aparcamiento de la terraza exterior.

Se ha adquirido maquinaria y mobiliario 
nuevos para los locales sociales de La 
Miralba y Can Gordei.

A MÉS A MÉS...

EQUIPAMENTS
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z Distribución de 51 tarjetas monedero para garantizar 
   la continuidad de las becas de comedor mientras los 
   centros educativos estuvieron cerrados.
z Reparto a domicilio de alimentos y productos de primera 
   necesidad entre las personas usuarias del Rebost Solidari.
z El Servicio de Información e Inspección Municipal hizo llegar 
   medicamentos a los domicilios de las personas mayores que 
   no podían desplazarse. l

z S’ajorna el pagament de taxes i impostos municipals.
z Es redueix el rebut de l’aigua: el cost del cànon de l’ACA 
   baixa un 50 % en general i un 100 % en el cas de la tarifa 
   social. S’aconsegueix també un consum estimat zero per 
   als comerços obligats a tancar durant l’estat d’alarma. l

z Es va incrementar la freqüència de la neteja al carrer, 
especialment a l’entorn del CAP i dels establiments 
que venien productes de primera necessitat.

z Es va reforçar la desinfecció de les illes de contenidors.
z L’ADF Clot de Bou va donar suport a les tasques de 
  desinfecció netejant parades de bus, l’exterior dels 
  locals socials, els parcs, el Racó de la Gent Gran i altres 
  equipaments municipals, així com totes les zones amb 
  més afluència de persones. l

Priorizando la atención a los 
colectivos más vulnerables

Al costat de les famílies 

Reforç de la neteja i 
desinfecció de la via pública 

L’ arribada de la COVID-19, al mes de març del 2020, 
va suposar un important sotrac en tots els àmbits. 
L’equip de govern va haver d’aparcar molts dels pro-

jectes previstos per a destinar els recursos a pal·liar els efectes 
de la crisi sanitària i econòmica que va provocar la pandèmia.

L’Ajuntament es va mantenir operatiu en tot moment, amb 
el personal municipal treballant de manera telemàtica des de 
casa o, en el cas de determinats serveis, operant de manera 
presencial però amb mesures de protecció. Els plens i les 
juntes de govern es van poder celebrar de manera virtual.

El consistori va prendre tot un seguit de mesures extraor-
dinàries per a garantir la salut i el benestar de la ciutadania. l

Una legislatura 
marcada per 
la pandèmia de 
COVID-19

GESTIÓ DE LA PANDÈMIA
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z En el marc de la 3a Setmana de l’Empresa i l’Ocupació, es 
   van oferir xerrades telemàtiques a empreses i establiments 
   locals per a ajudar-los a pal·liar els efectes de la COVID-19.
z Es va facilitar als comerços, paradistes, bars i restaurants de  
   la Bisbal la instal·lació d’una parada al mercat setmanal. l

z A través del servei «e-bando» i de les xarxes socials 
   municipals, s’ofereix informació constant de les mesures 
   vigents en cada moment.
z L’Ajuntament fa públic a través de les xarxes socials el 
   llistat de comerços bisbalencs que reparteixen la compra 
   a domicili.
z Es publiquen a les xarxes socials les «Píndoles 
   Bisbalenques», amb històries i anècdotes de la Bisbal.
z Es convoca un concurs fotogràfic i de vídeo per Sant Jordi.
z La Regidoria d’Ensenyament reparteix material escolar 
   entre els infants empadronats que ho sol·liciten.
z El Cicle Gaudí porta el cinema a casa: s’ofereixen pel·lícules 
   en línia, amb la possibilitat de dialogar amb les/els 
   creadors/es i actors/actrius protagonistes. l

Suport per a superar 
el confinament

Aposta per la reactivació 
econòmica

18.300 €4.600 €

6 22

Ajuts per a avançar en l’època 
post-Covid 

per a famílies afectades 
laboralment per 
la COVID-19

per a persones autònomes i petites 
empreses que van haver de tancar o   
reduir la seva activitat per la pandèmia

sol·licituds acceptades sol·licituds acceptades

La implicació de la 
ciutadania, clau per a 
superar el confinament

A més de totes les mesures extraordinàries que es 
van prendre des de l’Ajuntament per a garantir la 
salut física i també emocional de les veïnes i els 

veïns, va haver-hi moltes persones voluntàries, entitats, em-
preses i comerços locals que van posar el seu granet de sorra 
per a ajudar a superar els dies de confinament.

El paper del voluntariat 
z Es va mantenir el servei Bon Dia, gràcies a les trucades que persones 
     voluntàries feien diàriament a les usuàries des de casa seva.
z Es van confeccionar 1.300 bates d’un sol ús amb material cedit per 
     l’Ajuntament, que es van destinar a l’Hospital del Vendrell, al CAP i a les 
     residències de gent gran.
z Es van elaborar 200 bates més i mascaretes per a la Residència El Colomer.
z A les xarxes socials de la Biblioteca Municipal es va publicar una faula popular 
     narrada per una persona voluntària.

Donaciones de empresas y comercios locales
z Aliprox Supermercat cedió material de limpieza y desinfección, así como 500 
     bolsas de basura grandes para hacer batas de un solo uso.
z La empresa Bugaderia Neutral, ubicada en el polígono industrial, donó 1.000 
     litros de lejía para los trabajos de desinfección en el municipio.
z La iniciativa Suma’t, impulsada por Finques Armengol, hizo llegar 600 kg        
     de productos frescos a las familias usuarias del Rebost Solidari.

Altres iniciatives solidàries 
z La Colla Castellera Els Bous felicita la Pasqua a través d’un vídeo   
     a les xarxes socials.
z L’Elenc de Teatre de la Societat grava un audiovisual per no deixar-nos sense     
     el seu tradicional «Teatre per Pasqua».
z Les corals Antistiana i Santa Maria ofereixen, el Dilluns de Pasqua,  
     la música dels goigs de Santa Cristina a través de les xarxes socials.
z El bisbalenc Òscar López elabora mascaretes amb una impressora 3D.
z L’AMPA de l’IES Coster de la Torre adquireix una impressora 3D i el material     
     necessari per a ajudar l’Òscar López a duplicar la seva producció de mascaretes.
z Els Esventats ofereixen vídeos i música per animar el jovent a través 
     d’Instagram.
z L’artista local Zaranoias comparteix dibuixos per a descarregar i pintar  
     a través del seu lloc web. Des del consistori, també se’n reparteixen  
      a les botigues del poble.
z El Ferran Aixalà penja vídeos a les xarxes socials amb consells   
     per al confinament.

A TOTES I TOTS, GRÀCIES!
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L
a dinamització de l’economia local i de l’ocupació     
de la població ha continuat com un dels elements 
centrals del mandat 2019-2023, tot i l’impacte de 
la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Potenciant la formació i la inclusió laboral

Des del consistori s’ha impulsat el Servei d’Ocupació 
Municipal (SOM Bisbal), una iniciativa dirigida a poten-
ciar programes d’ocupació i fomentar la inserció laboral 
de tothom.

A més, s’han dut a terme 
programes d’ocupació amb 
el Consell Comarcal del 
Baix Penedès, orientats a 
potenciar la formació i la 
contractació de diversos 
segments de la població, 
com, per exemple, les 
dones de qualsevol edat o 
les persones de més de quaranta-cinc anys. També s’han 
organitzat sessions d’àmbits tan diversos com la cuina salu-
dable i la manipulació d’aliments, la informàtica, la logística 
o la lampisteria.

D’altra banda, el consistori ha treballat en cursos de 
formació per al jovent i en la incorporació de tres joves a la 
plantilla municipal, mitjançant un contracte de pràctiques 
remunerades amb una subvenció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC).

Impuls al teixit econòmic bisbalenc

Amb l’objectiu de dinamitzar el comerç local, l’Ajuntament 
de la Bisbal del Penedès ha continuat organitzant la tradi-
cional fira d’octubre i elaborant campanyes de dinamització 
com «T’estimo, comerç bisbalenc. Residus zero», «Rasca i 
guanya» o «La Bisbal Experience», a més de les habituals 
campanyes nadalenques.

El municipi també compta, des del passat desembre, amb 
una guia comercial i de serveis i, des del 2019, les famílies 
tenen a la seva disposició el «Xec Nadó», un ajut que s’atorga 
a les mares i als pares que han tingut o adoptat un infant 
durant l’any.

A més, des del 2019 fins al 2022, s’han instal·lat quatre 
noves empreses als polígons industrials del poble, i això 
comporta més ingressos per al municipi, que es destinaran 
a continuar millorant els nostres serveis públics. l

Es fomenta l’ocupació 
i la promoció 
econòmica al 
municipi

L’ Ajuntament i la Cambra de Comerç de Tarragona 
treballen plegats per elaborar dues campanyes 
comercials amb formació i un pla de xoc, una inicia-

tiva que està actualment en curs i té per objectiu dinamitzar 
els locals buits. Aquestes propostes se sumen a la resta 
d’acords que el consistori ha signat amb l’entitat i que han 
permès el finançament d’accions formatives i campanyes 
comercials al municipi. l

Acord amb la Cambra de 
Comerç de Tarragona

El Servei d’Ocupació Municipal,
en xifres

21.627+100

569 7793.317

persones inscrites

accions desenvolupades en totalinsercions laborals

noves inscripcions demandants d’ocupació

Taxa d’atur a la Bisbal (%)

2022202120202019

15,41 %19,69 %

22,67 %

17,86 %

OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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E ls Serveis Socials del nostre poble no han aturat la seva 
activitat durant aquests darrers anys: l’Ajuntament 
de la Bisbal del Penedès ha continuat treballant per 

mantenir la igualtat d’oportunitats per a totes les persones 
del nostre poble mitjançant plans d’habitatge social, recapte 
d’aliments i recollida de joguines.

A més, el consistori treballa amb el Consell Comarcal del 
Baix Penedès per posar en marxa iniciatives com el Servei 
d’Atenció a la Dona i altres accions per a plantar cara al 
masclisme, així com propostes dirigides a la població jove, 
migrant o en situació de dependència. l

Garantint els drets bàsics 
de famílies i infants 

Conveni amb el Consell 
Comarcal del Baix Penedès

Rehabilitació i lliurament 
d’habitatges socials

Treballs en benefici 
de la comunitat

A l llarg dels darrers anys, el municipi ha participat 
en iniciatives com el Gran Recapte d’Aliments i, de 
2019 a 2022, el consistori ha destinat 17.360,40 € a 

la compra de productes frescs pel banc d’aliments. l

G ràcies a l’acord signat amb el Consell Comarcal 
del Baix Penedès, el nostre municipi ha incorpo-
rat nous serveis, com ara un projecte d’integració 

social per a joves, iniciatives per a fomentar l’envelliment 
actiu o d’altres enfocades a lluitar contra el sensellarisme.

A més, s’han continuat impulsant propostes com el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD), el transport adaptat, l’equip 
d’integració social, el servei Bon Dia, el Rebost Solidari, la 
teleassistència i iniciatives emmarcades en el Pacte d’Estat 
contra la Violència de Gènere.  l

S’ ha col·laborat amb els jutjats perquè les persones 
que no poden fer front als imports de multes de 
trànsit, faltes menors, etc. puguin substituir la 

pena per treballs en benefici de la comunitat realitzats amb 
la brigada municipal. l

La igualtat 
d’oportunitats, 
un dels eixos 
del mandat

Aportacions al Consell Comarcal 
en l’àmbit de Serveis Socials 

90.000 € 
(aproximat, encara no tenim l’import exacte)

65.157,37 €

83.839,65 € 

76.282,98 €

2023

2023

2022

2020

A finals del 2020 va concloure la rehabilitació dels 
habitatges de les «cases dels mestres» i, al llarg del 
2021, l’Ajuntament va comprar el mobiliari per als 

dos immobles. Al juliol de l’any passat, el consistori va lliurar-
ne les claus a dues famílies que hi paguen un lloguer social. l

SERVEIS SOCIALS
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A l llarg dels darrers quatre anys, l’Ajuntament de 
la Bisbal del Penedès ha posat en marxa diverses 
iniciatives adreçades a les persones de més edat del 

poble, com ara tallers sobre defensa personal, i activitats com 
ara ball, jocs de taula, caminades i sessions per a aprendre 
el funcionament del telèfon mòbil o potenciar la memòria.

A banda de tot això, el consistori també ha continuat 
impulsant el servei Bon Dia, dirigit a vetllar pel benestar de 
la nostra gent gran. l

S’impulsen mesures 
per a estimular 
l’activitat de 
la gent gran 

A ctualment hi ha 32 persones usuàries inscrites 
en aquesta iniciativa, la qual és un èxit gràcies a 
l’equip voluntari de tretze persones que, de dilluns a 

divendres, truquen la gent gran per comprovar com es troben.
S’organitzen dues trobades anuals entre les persones 

usuàries i l’equip voluntari, perquè es coneguin i puguin 
compartir una estona. l

D urant aquest darrer any, s’han impartit classes 
gratuïtes en què les persones grans del municipi 
podien aprendre tècniques per a protegir-se davant 

de la violència de qualsevol mena. S’han dut a terme al Centre 
Municipal de Cultura, als locals socials del Priorat, al de la 
Miralba, al de l’Esplai i al de Can Gordei. l

Èxit del servei Bon Dia 

L os barrios han acogido propuestas dirigidas a la gente 
mayor, como baile, juegos de mesa, pintura y trabajos 
manuales, caminadas, clases de catalán y actividades 

para potenciar la memoria o aprender el funcionamiento del 
teléfono móvil.  l

También en La Miraba 
y en Can Gordei

Tallers i xerrades sobre defensa personal

L’ equipament ha dut a terme propostes esportives 
—com ara gimnàstica— o trobades per ensenyar 
a persones grans el funcionament de les noves 

tecnologies. A més, s’hi han celebrat dues xerrades sobre 
l’aplicació mòbil «La Meva Salut» i activitats d’entreteniment.  l

Activitats al Racó 
de la Gent Gran 

E l nostre municipi va acollir, l’any passat, una trobada 
de persones grans arribades de municipis del Baix 
Penedès, amb la participació de més de dues-centes 

persones. l

Trobada comarcal de gent gran

Servei de menjar saludable 

U n gran nombre de persones, especialment gent 
gran que viu sola, té dificultats per a desplaçar-se 
a comprar queviures i mantenir una alimentació 

sana i equilibrada. Amb aquesta problemàtica sobre la taula, 
l’Ajuntament treballa per impulsar un servei de menjar 
saludable destinat a aquests casos. l

Instalación de Alexa 

E l consistorio ha ejecutado una prueba piloto con una 
vecina del pueblo, la cual cuenta en su hogar con el 
dispositivo virtual «Alexa» con el objetivo de fomentar 

el envejecimiento activo. l

GENT GRAN
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Un municipi amb 
més activitats 
per al jovent 

L’ Ajuntament col·labora econòmicament i logística-
ment en la festa organitzada per Els Esventats. l

S’ ha signat amb el Consell Comarcal un acord per a 
la cessió d’espais per a realitzar-hi activitats diverses 
emmarcades en el projecte Jove Baix Penedès. A 

més, també s’ha aprovat un conveni per a dinamitzar activitats i 
desenvolupar projectes en els àmbits de la salut, la participació 
o la cultura. l

E l consistori ha organitzat tallers, adreçats a l’alumnat 
de sisè de primària i d’educació secundària, per a mi-
llorar el rendiment escolar i la capacitat del jovent per 

a assimilar i retenir els coneixements. l

E l nostre poble ha acollit una formació gratuïta en els 
àmbits de la vetlla i del monitoratge de menjadors i 
de transport escolars, adreçada a la ciutadania d’en-

tre setze i vint-i-nou anys. l

Col·laboració en la Festa Jove

Convenis per a l’organització 
d’activitats 

Fomentant les tècniques d’estudi

Més formació per a la gent jove

L’ Ajuntament, en col·laboració amb els consistoris de 
Cunit i Calafell, ha organitzat un curs gratuït enfocat 
a la programació de videojocs, disseny 3D i realitat 

virtual. Es tracta d’una formació innovadora, centrada en les 
competències digitals i les professions que més demanen 
les empreses. l

La Cova Jove obre les portes

L’ any s’ha encetat amb l’obertura de la Cova Jove, 
un espai destinat a l’estudi i a acollir activitats 
proposades pel jovent a l’educadora i a la integra-

dora socials de l’equipament. També es preveu organitzar 
propostes als locals socials dels barris, gràcies a la col·la-
boració de l’Ajuntament amb el Consell Comarcal del Baix 
Penedès. l

Curs de programació de videojocs

E l Govern local ha desenvolupat diverses iniciatives 
orientades a dinamitzar el col·lectiu jove del nostre 
poble. Per exemple, durant el mandat s’ha treballat 

en el Pla Local de Joventut —a través del qual es va dur a 
terme una consulta pública al jovent—, destinat a reobrir la 
Cova Jove i el seu Punt d’Informació Juvenil (PIJ), així com en 
l’impuls de sessions de formació, un curs de programació i 
acords amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i amb l’en-
titat Jove Baix Penedès. l

E l municipi participa en un projecte de formació pro-
fessional pioner i únic a la comarca, que té una durada 
de quinze mesos i està dirigit a joves d’entre divuit i 

vint-i-un anys. Les sessions combinen la formació amb un 
contracte de treball de dotze mesos en una empresa local. l

Programa de formació  
professional dual

JOVENTUT
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Suport a les famílies amb les despeses 
del curs escolar

Treballant per garantir 
el benestar i la salut 
de la ciutadania

A MÉS A MÉS...

Reconocimientos al mérito escolar para   
el alumnado con mejor nota de sexto  
de primaria, cuarto de ESO y segundo  
de bachillerato.

Talleres de técnicas de estudio para el 
alumnado de sexto de primaria y de ESO.

Oferta lúdica durante las vacaciones 
escolares, con un casal de Navidad y uno de 
verano que en el 2022 contó con 116 niñas 
y niños inscritos/as.

L’ Ajuntament de la Bisbal convoca anualment subven-
cions per a ajudar les famílies a pagar determinats 
serveis, com ara el menjador i el transport escolars, 

i per a l’adquisició dels llibres de text. Aquests són els diners 
que s’hi han destinat des del curs 2019/2020: A l setembre del 2019 es va adjudicar el servei 

d’escola municipal de música a l’Escola de 
Música Contrapunt, que ofereix classes d’ins-

trument i de llenguatge musical a tota la població 
sense límit d’edat. El nombre d’alumnes s’ha gairebé 
duplicat en aquests quatre anys, fins arribar a la 
vuitantena. Així mateix, aquest curs s’ha posat en 
marxa el projecte «Un Infant, Un Instrument» (UIUI) 
en col·laboració amb l’Escola Ull de Vent. l

15.157,69 € 
en ajuts per al menjador escolar 

369 € 
en subvencions per al transport escolar 

z Suport a La Marató de TV3: cada any l’Ajuntament i les 
   entitats locals organitzen activitats per a recollir diners 
   per a la investigació de determinades malalties.
z Implicació en el programa «Dents fortes i sanes»: l’Escola 
   Ull de Vent participa en aquesta iniciativa de l’Agència de 
   Salut Pública de Catalunya per a la prevenció de la càries.
z Ampliación del servicio de podología: desde el pasado 
   mes de enero, se puede acceder a este servicio dos veces 
   al mes en el Racó de la Gent Gran.
z Es potencien les donacions de sang a través d’un acord 
   amb el Banc de Sang i Teixits, que visita el nostre municipi 
   dues vegades a l’any. l

z S’ha reduït d’un 50 % la població de coloms: l’any 
   2019 es va contractar una empresa que, a través d’un 
   dispensador, escampa un fàrmac per a reduir la natalitat 
   d’aquests animals. L’objectiu és evitar problemes de salut 
   pública i la degradació del patrimoni arquitectònic, de la 
   vegetació i del mobiliari urbà.
z Se ha contratado una empresa de control de plagas para 
   actuar en edificios municipales y espacios públicos que   
   lo requieran. l

64.080 €
per al material escolar de l’Escola Ull de Vent (60 € per alumne/a)

48.700 € 
atorgats a l’AMPA de l’Escola per a fomentar la socialització dels llibres de text,

perquè les famílies puguin adquirir-los de forma gratuïta a través de l’AMPA 

(cursos 2020/2021 i 2021/2022)

11.815,89 € 
per a l’adquisició de llibres de text de les famílies de l’Escola (curs 2019/2020) 

21.371,29 € 
per a l’adquisició de llibres de text de les famílies de l’Institut 

Accions en l’àmbit sanitari

Per una bona salut comunitària

Fomentant l’educació musical

EDUCACIÓ I SALUT
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L’ Ajuntament ha posat en marxa diverses mesures 
per a protegir l’entorn natural i, alhora, garantir el 
benestar animal.

Pel que fa a aquest darrer àmbit, el municipi s’ha adherit al 
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics —una entitat contrària 
al sacrifici i que té cura de gossos, gats i fures— i, a través 
d’un grup voluntari integrat per 47 persones, ha dut a terme 
un control de colònies de gats amb l’esterilització de 109 
exemplars. l

E l consistori ha engegat el servei de recollida orgànica 
a les urbanitzacions i a l’Ortigós, així com el servei de 
recollida porta a porta al Papagai, amb un acord amb 

l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. D’altra banda, 
s’ha iniciat també la recollida a domicili de les restes de 
poda, amb una àmplia col·laboració de la ciutadania: l’any 
passat se’n va arribar a recollir un total de 1.415 saques. l

S’ han dut a terme tasques de millora a les franges 
forestals de Can Gordei i de l’Espai. A més, l’any 2019 
es va aprovar el Plànol de delimitació de mesures de 

prevenció d’incendis, un document que defineix els subjectes 
i les finques afectades per aquests treballs de neteja. l

L’ Ajuntament ha signat un conveni de 5.000 euros 
amb l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) per 
a fer tasques de prevenció d’incendis en aquells 

actes que organitzi el consistori —com ara espectacles 
pirotècnics— i, en casos excepcionals, en les actuacions 
sobre l’arbrat públic i de neteja viària. l

S’ aprova el pla per a aconseguir els objectius comu-
nitaris de reducció d’emissions de CO₂ mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i d’implantació 

d’energies renovables, així com millorant la preparació dels 
ens locals per a respondre als efectes del canvi climàtic. l

E l municipi ha instal·lat cinc caixes niu amb la finalitat 
de fomentar la presència d’aus insectívores i atreure 
depredadors naturals de la processionària del pi. 

D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la població d’aquest 
insecte amb un mètode beneficiós per al medi ambient. 
A més, s’han instal·lat trampes amb feromones als arbres i 
s’han realitzat tractaments d’endoteràpia, un procés amable 
amb l’entorn. l

Reciclatge i cura de l’entorn

Prevenció d’incendis 

Conveni amb l’Agrupació 
de Defensa Forestal (ADF)

Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC)

Erradicació de la 
processionària del pi

Empenta al reciclatge i a la cura 
del nostre entorn 

MEDI AMBIENT I BENESTAR ANIMAL



18   | TORRE DE GUAITA | Retiment de comptes 2019-2023  

Fomentant la cultura al nostre poble 

L’ Ajuntament ha destinat entre 
quaranta i cinquanta mil euros 
anuals, des de l’any 2019, a 

ajuts directes per a les entitats culturals 
i associacions locals. 

En els darrers quatre anys, 
s’han celebrat a l’equipa-
ment propostes com el 

cicle «Biblioteques amb DO», 
tallers i  sessions de conta-
contes per a infants, o clubs 
de lectura. A més, s’hi han creat 
nous fons bibliogràfics en els 
àmbits de la literatura estran-
gera, la formació, el còmic o la 
infantesa. l

z Liceu a la Fresca. En el marc de la iniciativa 
«Liceu a la Fresca», hem acollit la representació d’òperes 
de Puccini, Bizet i Verdi. l

z Flama del Canigó. Cada any, el consistori planeja 
l’arribada de la Flama del Canigó per rebre el solstici d’estiu. l

z Tres Tombs. La nostra localitat ha tornat a acollir la 
tradicional passejada dels Tres Tombs. l

z Celebració de la Diada.  Commemoració 
de la Diada Nacional de Catalunya amb actuacions de 
Quim Masferrer i Manu Guix o les tradicionals cercavila, 
sardanes, gralles i castells. l

z Cicle Gaudí de cinema en català. 
L’Ajuntament i l’Acadèmia del Cinema Català porten al 
municipi el Cicle Gaudí per projectar-hi anualment una 
desena de pel·lícules. l

z Sant Jordi. A la Bisbal s’organitza, cada any, un 
concurs literari per Sant Jordi, amb presentacions de 
llibres, espectacles musicals i activitats infantils. l

z Festival En Veu Alta (EVA).  El consistori 
organitza el Festival En Veu Alta (EVA) amb espectacles 
musicals per a tots els públics. l

z Exposicions i presentacions. Des del 
centre bibliotecari s’han organitzat més d’una vintena 
d’exposicions i presentacions de llibres. l

L’activitat 
de la Biblioteca 
no s’atura

L’equipament, 
en xifres 
(2019-2022)

2.943 
nous exemplars comprats 

9.448 
persones usuàries 

8.570 
préstecs de llibres 

177 
activitats organitzades 

10 
exposicions celebrades 

12 
presentacions literàries 

CULTURA
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Es potencien les festes 
al nucli i als barris

D es de les regidories de Festes i Cultura, cada any s’or-
ganitza la Festa Major de la Bisbal del Penedès amb la 
participació d’una bona part de les entitats locals.  l

L’ Ajuntament organitza també les festes d’estiu a l’Or-
tigós i a la Masieta. Així mateix, dona suport logístic 
i econòmic a les associacions de veïns del Priorat, la 

Miralba, Can Gordei, l’Esplai i Santa Cristina per a la celebració 
de les seves respectives festes. A més, un grup de joves del 
Papagai va organitzar per primera vegada l’any passat la festa 
d’estiu d’aquest barri amb el suport dels ajuntaments de la 
Bisbal i Sant Jaume. l

La Festa Major

Al costat dels 
esportistes 
bisbalencs

Promoviendo la 
práctica 
de actividad física

E n els dos últims anys, s’han convocat ajuts en forma de 
patrocinis destinats a esportistes locals: el 2021, l’Ajun-
tament va atorgar 475 euros a dos bisbalencs que es 

dediquen a la pesca esportiva, i l’any passat s’hi va reservar 
una partida de 2.000 euros, però la convocatòria va quedar 
deserta. l

L’ Ajuntament signa cada temporada un conveni 
amb el Joventut Bisbalenca i destina 23.000 euros 
anuals al foment del futbol. l E l Ayuntamiento colabora cada año en la organización 

del Cros Escolar junto con la escuela Ull de Vent y el 
instituto Coster de la Torre. l

E n La Bisbal se impulsa un programa de actividades 
dirigidas, entre las cuales hay clases de zumba, estira-
mientos, pilates y gimnasia de mantenimiento. l

El deporte en los 
centros educativosConvenis amb entitats

Les festes dels barris

Patrocinis esportius Actividades deportivas municipales

FESTES I ESPORTS
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