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La Bisbal d’Empordà

Xavier
Dilmé i Vert 

Regidor de l’Ajuntament de la Bisbal en diversos mandats, actualment 
ocupa el càrrec des de juliol de l’any passat, a l’oposició. En l’etapa més 
recent, ha estat regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Via Pública-
Serveis entre 2008 i 2015 i de Seguretat Ciutadana entre 2008 i 2011.

Diputat al Parlament de Catalunya per CiU entre 2006 i 2015.

Vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà entre 1991 i 1999.

Tècnic en Consum. 

Assessor a la Diputació de Girona.

Francesc 
Cabrillana Benítez 

Artesà ceramista amb 43 anys 
d’ofici. Forma part de la junta de 
l’Associació de Ceramistes de 
la Bisbal i n’és el seu represen-
tant en el Consell d’Iniciatives 
Econòmiques de l’Ajuntament. 

Montserrat
Figarola i Viadé

Enginyera tècnica industrial, 
dedicada durant més de 25 
anys a la redacció de projectes 
per a activitats i instal·lacions. 
Màster en prevenció de riscos 
laborals. Pèrit judicial.

Narcís
Camó i Ribas

Jubilat des de l’any passat 
com a encarregat de la bri-
gada municipal de Serveis de 
l’Ajuntament de la Bisbal, càrrec 
que ocupava des de l’any 2000. 

Laia
Sais i Escuder 

Estudiant de disseny gràfic. 

Francesc 
Feliu i Vilanova 

Antiquari i llicenciat en Dret. 
President de l’Associació 
d’Antiquaris, Brocanters i 
Restauradors de la Bisbal.

Jordi
Cassanyes i Borrell

Enginyer Tècnic Industrial. 
Tècnic superior en PRL.
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M. Carmen
Miguel Artacho

Responsable de compres en 
empresa del sector turístic.

Jordi 
Soler i Juanola

Treballa en una empresa 
d’àrids.

Teresa 
Paredes Heras

Treballa en el sector turístic.

Vicenç
Cabello Reyes  

Tècnic sector alimentari.

Anna
Boada i Nicolau

Tècnica econòmica de 
l’Ajuntament de Barcelona.

Pere
Garcia i Coronado

Operari químic.

Olesya
Osetska Reshetyuk

Empresària autònoma.

Camil
Matacàs i Castelló 

Operari indústria del sector 
alimentari.

Vicenç
Mateu i Granell

Jubilat del sector de 
l’hostaleria.

Núria 
Anglada i Casamajor 

Professora.
Primera alcaldessa de la 
Bisbal (2014-15)
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Via pública

PROGRAMA DE GOVERN

Nous espais d’aparcament públic al voltant de les zones comercials i dels 
carrers sense espais d’estacionament. Amb el lloguer de solars en desús o 
desaprofitats per destinar-lo a aquest fi (amb alguns propietaris dels quals 
ja hem mantingut converses), acabarem de forma definitiva amb la precarie-
tat d’aparcaments, especialment a la zona centre. Anys 2019-20.

Plans anuals d’asfaltatge de carrers, de voreres, de pintura i d’enllumenat 
públic. Després de quatre anys d’aturada total, caldrà un esforç suplemen-
tari aquest proper mandat. Prioritzarem els carrers i vies en més mal estat. 
Fugirem de la manca de previsió, no esperant a que comencin fires o torna-
des a les escoles per posar aquell mateix dia en ordre els entorns, com hem 
vist que s’ha fet els darrers mesos, coincidint també amb l’arribada de les 
eleccions municipals. 

Pla urgent de neteja integral de les vies i espais públics de la ciutat, que 
farem per sectors. Es tracta de fer una neteja a fons de cada sector, una 
primera vegada amb l’ajut d’empreses externes, per posar-lo al dia i des-
prés poder fer el manteniment ordinari amb la brigada municipal. De juliol de 
2019 a juny de 2020.

Creació immediata d’un canal de WhatsApp per comunicar incidències a 
la via pública. Qualsevol ciutadà en podrà fer ús. Si l’actuació no ha de ser 
urgent, resposta per part de l’Ajuntament sobre què es farà i quan en un 
màxim 24h. 

Mitja hora gratuïta més a la targeta de zona blava pels conductors que 
paguen l’impost de circulació a la Bisbal. Ara té una hora gratuïta i passaria 
a hora i mitja a partir de 2020.

Construcció de WC públics a la urbanització del Puig de Sant Ramon-
Terrera, zona centre i sud. Cada any en farem un, entre 2020-21-22.
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Acabar d’adaptar tots els passos de vianants de la ciutat per tal de millorar-
ne l’accés. En aquest mandat es farien els de les vies més transitades.

Il·luminació especial per als passos de vianants poc visibles o molt transitats.  

Requerir a les companyies elèctriques i de telefonia un bon estat de man-
teniment dels cablejats que pengen de façanes o de pals, amb especial 
atenció a la seguretat de les persones.

Millora de la il·luminació de l’Av. Josep Tarradellas. Ho hauria d’assumir la 
Generalitat que és la titular d’aquest tram del vial, però si no ho fan ells ho 
farà l’Ajuntament perquè és un tema de seguretat de les persones que viuen 
i circulen per aquella zona. 

Acabar la creació de nous espais públics de lleure a tots els barris i sectors 
de la ciutat i reordenar alguns d’ells. Ampliació important del parc infantil de 
Sta. Llúcia i nou parc a l’Aigüeta-Josep Tarradellas.

Ubicar el segon parc caní a la zona sud de la ciutat.

Pla de millora plurianual dels camins rurals del municipi amb especial 
atenció als més transitats per la gent que va a caminar o hi té l’habitatge. 
Cura i neteja dels recs.

Sistematitzar la neteja periòdica d’embornals, amb especial atenció a les 
zones amb pendents pronunciades o de fàcil inundabilitat. 

 Solució definitiva a la manca d’aparcaments amb lloguers d’espais en desús
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Emprenedoria i promoció de la ciutat

Creació de la regidoria de Suport a l’Emprenedoria. Volem que l’Ajuntament 
faci, des del primer moment, l’acompanyament d’una persona que decideix 
muntar un comerç, una empresa o activitat a la Bisbal. Se l’ha d’informar i 
ajudar amb tot el que sigui possible i se li han de facilitar els tràmits al màxim, 
d’acord amb la normativa, especialment els terminis per obtenir una llicència. 
Volem ser àgils i voler ser “facilitadors” a l’hora de crear feina i riquesa. 

Actualització i aprovació de noves ordenances municipals que facilitin trà-
mits i terminis a tothom que vulgui obrir un negoci:

Eliminació de la taxa d’obertura de nous establiments i de les taxes mu-
nicipals de gestió de documentació que es deriven de la petició de nova 
obertura.

Pla de dinamització comercial de la Bisbal. Aquest pla ha d’estar fet aquest 
2019 i ha de definir les accions a portar a terme per administracions i comer-
ciants, que han de treballar de forma conjunta.

Redefinir i potenciar el sector comercial de l’Aigüeta. Pla de xoc per aturar 
la davallada comercial de la zona. No ho podem afrontar sols Ajuntament i 
veïns, cal la implicació de la Generalitat. 

Crearem la Comissió de l’Aigüeta, amb participació de tothom (adminis-
tració, veïns, comerciants...), per definir-ne els continguts. Parlem d’un pla 
de millora urbanística i de mobilitat de la zona amb l’objectiu de posar al dia 
sense més demores aquest centre comercial a cel obert i porta d’entrada a 
la ciutat. Cal ordenar el trànsit, ampliar l’espai de vianants, millorar façanes i 
parades, crear arbrat i potenciar la presència d’artesania autòctona.

La Bisbal, zona de protecció artesana (ceràmica, gastronomia, restauració 
de mobles, vímet, ferro forjat...). Donar suport a totes les indústries i esta-
bliments artesans que s’hi vulguin instal·lar: incentius en taxes i impostos, 
adequació d’espais específics, viver d’empreses, fires especialitzades, etc. 
Estudiar també la implicació de l’Ajuntament en l’aval de lloguers als artesans 
joves (com a garantia de tranquil·litat per al propietari del local) per un període 
limitat de temps, el suficient per posar en marxa l’activitat.



LA BISBAL, COSA DE TOTS

 www.totsxlabisbal.cat                    participa@totsxlabisbal.cat

Posada al dia del Consell d’Iniciatives Econòmiques, òrgan de trobada en-
tre l’Ajuntament i el sector privat. El Consell ha de tenir un paper molt més 
actiu en les polítiques de promoció de la ciutat. 

Impuls, i lideratge de la Bisbal com a capital, del Pla Estratègic que desen-
volupem amb els municipis veïns. Tenim un entorn que hem d’aprofitar. Si 
una empresa s’instal·la a Forallac o Corçà també beneficia a la Bisbal, per-
què ens ajuda a lluitar contra la nostra elevada taxa d’atur i a anar endavant 
com a ciutat residencial i de serveis que som. No podem anar “fent la guerra” 
cadascú pel nostre compte sinó que hem d’unir esforços.

Instal·lació de més panells informatius als principals accessos de la ciutat.

Potenciar el segell de qualitat “Ceràmica de la Bisbal”.

Continuar potenciant l’activitat firal existent i la creació de noves fires. 
Prioritat per la recuperació de la fira de ceràmica, amb un nou format con-
sensuat amb el sector.

Acabar el pla per canviar-reubicar tota la senyalització informativa inter-
na de la ciutat, amb especial atenció a les zones d’interès històric, turístic, 
comercial i administratiu. Es va iniciar en el mandat 2011-15 i ara ha estat 
quatre anys aturat.

Continuar amb les actuacions que suposin una implicació més directa en 
les polítiques actives de formació d’aturats i recerca de feina.

Aula de Formació de la ciutat. Liderar un pla de formació continua pels em-
presaris, ciutadans actius, ciutadans a l’atur i sèniors. Crear un programa 
anual de formació , assessorament i acompanyament pel ciutadà i/o empre-
sari que ho requereixi utilitzant els recursos que pugui facilitar el CCBE però 
liderat per l’Ajuntament. 

Consolidació del Terracotta Museu. El museu ha de ser un element de dina-
mització cultural i pedagògica i un dels principals elements de promoció de 
la ciutat, així com un referent a nivell nacional. També ha de ser un museu 
més connectat a la ciutat del que ho és en aquests moments, la gent se l’ha 
de sentir més seu.

Creació d’un premi nacional de Ceràmica.
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Acció Social

Situar l’atenció a la gent gran i a les famílies en el centre de la política 
social.

Garantir la qualitat de vida d’aquelles persones que viuen soles fent-ne un 
seguiment periòdic i un estudi de les necessitats de la gent gran a la nostra 
ciutat. Potenciació de l’atenció domiciliària i del centre de dia.

Creació del consell de la gent gran.

Bonificacions en les taxes i impostos municipals per a les persones grans 
que viuen amb la pensió mínima.

Aprofundir amb la Generalitat els contactes per pactar la millor fórmula per 
cobrir les previsions sobre necessitats d’assistència geriàtrica de la ciutat 
a mig i llarg termini. Hem de planificar el futur i sabem que ens caldrà un 
nou geriàtric, més gran i modern. Tenim els espais on poder-lo construir, per 
tant, ha de ser una de les nostres prioritats trobar els recursos necessaris, 
que no poden venir principalment de l’Ajuntament.

Treball conjunt amb les entitats socials amb l’objectiu que cap família neces-
sitada quedi sense aliments ni sense els subministraments energètics bàsics.

Dinamització de l’activitat cultural, lúdica i esportiva de la gent gran i de 
les persones amb discapacitats.

Augmentar els controls i les inspeccions sobre les ajudes atorgades des 
de Serveis Socials, per evitar el frau. Només han de rebre ajudes aquelles 
persones que realment ho necessiten. Una ajuda social no és un salari fixe 
ni un dret permanent, és la contribució del conjunt de la societat a donar 
un cop de mà puntual a aquelles persones que ho passen malament en un 
moment determinat.

Evitar els falsos empadronaments de gent de fora de la Bisbal, la majoria 
ocupes, que no busquen altra cosa que accedir als nostres ajuts municipals.

Som contraris a les ocupacions. L’Ajuntament ha de tenir un paper actiu en la 
lluita contra les ocupacions d’habitatges i el problema social que ocasionen a 
qui les pateix en un habitatge de la seva propietat o a la seva escala de veïns. 
Possibilitat que l’Ajuntament assessori legalment les persones perjudicades. 
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Serem proactius en aconseguir disposar d’un parc adequat d’habitatge de 
lloguer social. Que qui realment necessiti un sostre el pugui tenir a un preu 
assequible, amb la col·laboració d’altres administracions que tenen atribuïda 
per llei aquesta competència.

Accelerar el desenvolupament del nou Pla general. S’ha de desencallar el 
desplegament dels convenis urbanístics i desenvolupar els espais públics i 
d’equipaments que ara es poden crear, especialment a la zona sud.

Construcció del nou tanatori, en els nous terrenys ja adquirits fa anys al 
costat del cementiri, per disposar d’un equipament més accessible, ampli i 
amb sala de cerimònies. Ens comprometem a inaugurar-lo l’any 2020.

Requerir a la Generalitat l’inici immediat de les obres de la nova estació 
d’autobusos i, si cal, acudir als tribunals. Ja fa massa que dura. El seu 
compromís era construir-la el 2016, no es poden tolerar més demores, ni 
deixar d’insistir a la Generalitat en funció de quin partit governi. 

No farem cap obra al carrer sense haver parlat primer de tot amb els veïns 
i haver escoltat les seves aportacions. No pot passar mai més el que ha 
passat amb el carrer Ample, en que s’ha donat tot fet i pastat i s’ha tirat pel 
dret sense escoltar ningú.

Potenciar l’ús del passeig Marimon Asprer, com espai de lleure i també co-
mercial.

Urbanisme

Plans anuals de manteniment de la ciutat per evitar aquestes fotos
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Implantació de la recollida de deixalles porta a porta, a partir d’un estudi 
que ens digui si s’ha de fer de cop o per fases. L’inici seria el 2020.

Constitució d’una empresa pública municipal per gestionar el subminis-
trament d’aigua potable. Estudi de costos per decidir si l’Ajuntament ha de 
tenir el 100% d’aquesta empresa o el 51%.

Concurs d’idees per recuperar del Daró com a espai de lleure i descoberta 
del seu entorn. 

Aposta per les energies renovables i l’ús de materials respectuosos amb el 
medi prioritzant els equipaments públics.

Potenciar l’ús de la deixalleria municipal. Cal evitar la trista imatge de trastos 
al carrer i incidir amb la tasca explicativa i de foment d’ús d’aquest equipament. 

Estendre la recollida domiciliària de residus voluminosos.

Campanyes pedagògiques, però també de control, sobre l’obligatorietat de 
posar xip a gossos i gats. Incidir en el control de els colònies de gats de carrer.

Vetllar per la millora de freqüències i rutes del transport públic interurbà. 

Augmentar bonificacions per a la instal·lació de sistemes d’energia alter-
nativa en domicilis i empreses. Fomentar l’estalvi energètic 

Augmentar les bonificacions als vehicles sostenibles i poc contaminants. 
Ara els híbrids es bonifiquen al 30% i nosaltres arribarem al 60% en tres anys. 
Els nous vehicles que vagi comprant l’Ajuntament han de ser d’aquest tipus.

Medi Ambient i sostenibilitat

Implantació de la recollida de deixalles porta a porta a partir de 2020
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Seguretat i convivència

Prioritzar una policia local de proximitat, integral i formada que doni res-
posta a les necessitats dels ciutadans. 

Polítiques de prevenció basades en controls de documentació de vehicles 
i persones les 24 hores del dia a totes les zones de la ciutat. 

Més campanyes de control específiques (assegurança, soroll motos, bici-
cletes a les voreres...).

Estendre les càmeres de videovigilància i de trànsit per a la seguretat ciu-
tadana i la lluita contra l’incivisme.

Introducció permanent de la figura de l’agent cívic.

Més presència a escoles i instituts amb campanyes didàctiques de segure-
tat vial i foment del civisme. 

Tolerància zero pels comportaments incívics. No ens tremolarà la mà per 
aplicar l’Ordenança de Civisme a tots aquells comportaments antisocials 
que afecten el dia a dia d’una majoria cívica i responsable (brutícies de gos-
sos, llançament de deixalles, pintades...), amb especial atenció a la reinci-
dència.

Col·laboració amb el Cos de Voluntaris de Protecció civil i ampliació de les 
seves funcions.  

Tolerància zero amb els incívics
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Cultura

Recuperar el concert i ball de la Principal de la Bisbal el dia 15 d’agost. És 
una vergonya que un caprici d’ERC, la CUP i ICV hagi fet perdre els darrers 
anys aquest esdeveniment. Serà una activitat de la que es farà càrrec di-
rectament l’Ajuntament, i serà a banda del pressupost de la Festa Major. Es 
tracta d’una tradició que la Bisbal no es pot permetre perdre, no ja només per 
cultura sinó també per promoció de la ciutat. Si és possible, ho recuperarem 
de cares al 15 d’agost de 2020.

Tenir preparades totes les possibles alternatives a executar davant la re-
solució judicial final sobre la Biblioteca Comarcal i consulta popular per 
decidir quina es porta a terme. L’objectiu és tenir clares des del primer dia 
quines alternatives podem fer per no allargar la provisionalitat actual més 
enllà de l’estrictament necessari i que la ciutadania triï la que prefereixi. Con-
tinuar amb la feina engegada a la biblioteca provisional com a centre de 
dinamització cultural.  

Teatre Mundial. Ampliar l’oferta de teatre. Continuar oferint  una programació 
estable de qualitat i adreçada a tots els públics. Potenciar mesures per la cap-
tació de nous públics, en especial el juvenil, així com les activitats familiars.

Renovació i nova convocatòria del Premi “Pere Lloberas”. Creació de la 
categoria de treball de recerca de batxillerat vinculat a la ceràmica.

Millorar la inclusió dels principals esdeveniments culturals de la ciutat, 
com la Fira del Circ o la Festa Major, dins les campanyes de promoció de 
la ciutat. La riquesa associativa de la ciutat i seva la producció cultural són 
uns actius molt importants que poden ser més aprofitats a l’hora de “vendre” 
la Bisbal a l’exterior.

Tornar a engegar Ràdio Bisbal. Cal un mitja públic de comunicació, és un 
dels dèficits de la ciutat. Els nous estudis de l’Ajuntament vell han de servir 
per pal·liar aquesta mancança.

Mà estesa a totes les manifestacions de cultura que es proposin, des 
d’entitats o particulars. 

Diàleg permanent amb les entitats. De la feina que fem conjuntament en 
depèn el nostre èxit cultural com a ciutat.
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Educació

Executar durant el mandat les propostes del programa “Itineraris esco-
lars segurs”, la majoria de les quals podrien estar ja fetes. Durant el man-
dat 2011-15 es van fer unes primeres actuacions (millores de seguretat vial, 
comptador de temps en els semàfors, etc.) que s’han d’acabar. L’objectiu és 
que la mainada pugui anar i tornar d’escola amb la màxima seguretat.

Potenciar l’Escola Municipal de Música “Conrad Saló”. Consolidació i am-
pliació de l’oferta educativa iniciada el curs 2007 i reconeixement del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat.

Treballar amb la Generalitat per accelerar l’inici de les obres definitives 
de l’escola l’Empordanet i vetllar pel bon estat del centre instal·lat en aules 
provisionals.

Aula d’educació municipal que centralitzi totes les activitats educatives or-
ganitzades per l’Ajuntament. 

Consolidació i potenciació de la formació per adults (actual Escola d’Adults) 
i el seu reconeixement oficial.

Sol·licitar delegació de l’Escola Oficial d’Idiomes a la Bisbal com a capital 
de comarca.

Mantenir i consolidar la UEC (Unitat d’escolarització compartida).

Sol·licitar la creació  dels Programes de Formació i Inserció per a nois/es a 
partir de 16 anys sense el graduat en ESO.

Evitar que la provisionalitat de l’escola l’Empordanet s’eternitzi
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Joventut

Esports

Creació d’un casal juvenil-punt de trobada als baixos de l’Ajuntament vell. 
Mentre la Generalitat no doti la ciutat del centre cívic promès darrera la bi-
blioteca, volem establir un punt de trobada, adreçat principalment als ado-
lescents, on es puguin trobar i compartir estones de lleure. Seria un espai 
amb jocs de taula, futbolins, billars, etc, més ampli que l’Espai Jove actual. 
Es faria de forma immediata i es podria estrenar aquest mateix 2019.

Iniciar contactes amb la Generalitat  per acollir, a mig termini, l’alberg de 
Joventut del Baix Empordà per tal d’esdevenir centre de BTT, rutes de sen-
derisme  i cicloturisme, entre altres.

Programes de prevenció en l’àmbit de la Salut.

Suport al Programa de Garantia Juvenil.

Programes i activitats per prevenir situacions de risc social en els joves.

Decisió de l’emplaçament i encàrrec del projecte del nou pavelló esportiu. 
El nou pavelló s’ha de construir a la zona sud de la ciutat, com a suport a 
l’escola l’Empordanet i per començar a descentralitzar els equipaments. El 
nou pla general preveu espais suficients en aquell sector per poder-ho ti-
rar endavant. Decidirem la ubicació definitiva aquest 2019 i encarregarem el 
projecte constructiu el 2020.

Arranjament integral de la pista pública del Mas Clarà i cobertura de la ma-
teixa. Es faria entre 2020-21, mentre es redacta el projecte de construcció 
del nou pavelló.

Suport als actes puntuals de gran format que organitzen els clubs i enti-
tats (ciclisme, motor, petanca, etc).
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Millorar la interlocució de l’administració amb els clubs de la ciutat, co-
gestors de les polítiques esportives. Després dels constants problemes 
ocorreguts en aquest mandat, molts d’ells motivats per la manca de diàleg, 
cal redefinir el camí, establir nous canals de comunicació efectius i restablir 
confiances malmeses. Escoltar també la veu dels pares i mares. 

Donar cobertura a la demanda esportiva per a infants i  potenciar l’esport 
femení.

Casal d’estiu amb places suficients per cobrir la demanda de la Bisbal. 
Inscripcions per via presencial o telemàtica.

Garantir l’accés de tots els infants a la pràctica esportiva mitjançant 
l’establiment de bonificacions i ajudes.

Promoció de la pràctica esportiva entre persones amb dificultats o disca-
pacitats. Les persones que pateixen algun tipus de dificultat o discapacitat 
no poden ser excloses de la pràctica de l’esport a cap nivell, ni les famí-
lies han de pagar un sobrecost per poder-ne gaudir amb igualtat a la resta 
de ciutadans i sense discriminació. Hi ha d’haver places suficients i amb 
l’atenció especial necessària.

Creació del consell consultiu de la piscina municipal, amb la participació 
dels socis i usuaris de l’equipament, que es reunirà a l’inici i final de cada 
temporada de bany. L’objectiu serà consensuar horaris i usos, proposar mi-
llores, analitzar problemàtiques i valorar les actuacions fetes o que s’hagin 
de fer.

Millores en l’oferta de gimnàstica. Monitors amb formació específica, espai 
més ampli per a la pràctica esportiva i vetllar perquè la preparació que es rebi 
sigui l’adequada per poder assistir a les competicions. Contacte permanent 
a tres bandes Ajuntament-pares-empresa concessionària del servei.
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Transparència, participació i administració 
eficient

Convocatòria de consultes populars per a les grans decisions de ciutat. Tota 
decisió important que no estigui contemplada en aquest programa, la posarem 
a votació. La principal eina de participació a nivell local són les eleccions muni-
cipals, per això són importants els compromisos dels partits via programa. La 
participació no és decidir com es fa una petitíssima part de la inversió, o el nom 
d’un carrer; és poder opinar en temes de gruix. Per exemple, era poder decidir 
quina obra es feia primer, si rehabilitar l’ajuntament vell o el carrer Ample.

Crear la regidoria d’Atenció al Ciutadà i dotar l’Ajuntament d’un nou espai 
d’atenció que preservi la privacitat de les converses ciutadà-treballador 
municipal. L’espai actual d’atenció al públic a l’entrada de l’ajuntament ha 
quedat totalment desfasat, no té bona climatització i no permet la deguda 
reserva i confidencialitat dels tràmits que s’hi fan. 

Prioritat de contractació d’obres i serveis amb les empreses de la Bisbal, 
en els casos que la llei ho permeti.

Limitació de les retribucions mensuals als regidors. La situació econòmica 
no és bona i mentre no millori, reduirem de forma immediata les retribucions 
dels regidors i sempre en funció de la dedicació. Qui no s’hi dediqui, no cobra. 
Cal predicar amb l’exemple.

Canvi total en l’atenció ciutadana a l’Ajuntament i suport a qui vulgui obrir un negoci
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Nou Reglament Orgànic Municipal que faciliti el debat de les propostes 
dels ciutadans en els plens i òrgans de govern. Ciutadans i entitats han de 
poder presentar propostes per ser votades directament en el Ple i ser execu-
tades si s’aproven.

Facilitar la feina al ciutadà quan va a demanar alguna cosa a l’Ajuntament. 
Finestreta única d’atenció ciutadana. Evitar molèsties i retards als ciuta-
dans. No duplicació de documentació que ja existeix a la base de dades de 
l’Ajuntament. Creuament de dades. 

Millorar la utilització de les noves tecnologies de la informació en tota la 
gestió municipal. Els nous programes d’administració oberta han fet més 
complicada la feina en comptes d’agilitzar-la, la qual cosa és un perjudici 
tant per als funcionaris com per als ciutadans. 

Normalitzar les reunions ciutadanes (per carrers o sectors) amb regidors i 
tècnics municipals per debatre les problemàtiques que els afecten i recollir 
suggeriments. 

Elecció d’un “alcalde de barri” per a Sant Pol i Castell d’Empordà, escollit 
pels habitants de cada nucli. Amb el nou ROM, tindrà dret a plantejar propos-
tes directament al Ple municipal.

Pla de dinamització per potenciar el comerç
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Hisenda i pressupostos

Rebaixa del 10% de l’IBI de tots els rebuts a partir de 2020. Es tracta de 
tornar a la situació prèvia de l’augment decretat pel govern del PP i que es 
pot fer des de 2016. El 2019 ja no hi som a temps perquè ERC, CUP i ICV s’hi 
van oposar. Una vegada rebaixat, es congelarà aquest impost tot el mandat.

Poder pagar l’IBI trimestralment sense recàrrec. És una quantitat important 
i que provoca dificultats a moltes llars. Qui vulgui, que ho pugui pagar en 
quatre rebuts en comptes de dos per alleugerir els efectes.

Dimensionar la plantilla municipal d’acord amb les possibilitats econòmi-
ques reals de la ciutat. L’Ajuntament no pot pagar els 6 milions d’euros ac-
tuals de personal, és inassumible a mig termini. 

Reorganització interna total de l’Ajuntament. Auditoria de totes les àrees 
de gestió municipal per veure com es poden optimitzar els recursos humans 
disponibles. Es tracta de saber a on sobra gent per situar-la a les àrees on fal-
ta gent. Acompliment dels acords assolits amb els treballadors municipals.

Auditoria externa de l’àrea econòmica. Després del desgavell d’aquest 
mandat i la denúncia del govern contra dos treballadors municipals cal mi-
rar bé què ha fallat a nivell intern per tal que no es tornin a repetir aquestes 
situacions. Això ho ha de fer una empresa externa, amb una mirada impar-
cial i tècnica.

Rebaixa del 10% de l’IBI a partir de 2020
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Austeritat, eficàcia i control en les despeses pressupostàries. Especial 
atenció a la despesa corrent. 

  Contenció en els impostos i taxes municipals. Els impostos i les taxes mu-
nicipals s’hauran d’ajustar per a què siguin sostenibles, raonables i ajustades, 
prioritzant en tot moment, les necessitats reals del municipi i dels ciutadans.

Conveni amb la Federació del Comerç per garantir que, sempre que sigui 
possible, l’Ajuntament serà client del comerç de proximitat. No té sentit 
que subvencionem i estimulem el comerç local mentre l’Ajuntament, prin-
cipal empresa del municipi, va a comprar fora. En moltes compres i sub-
ministraments, demanar tres pressupostos és suficient i es pot fer a tres 
empreses de la Bisbal.

Els grans subministraments de l’Ajuntament, contractats a través de con-
cursos oberts a la lliure concurrència, mantenint sempre la qualitat i afa-
vorint quan la legislació ho permeti les empreses de la ciutat.
  
S’aplicarà una bonificació en el impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
de fins al 40% per les empreses que hagin incrementat mínim una quarta 
part de la seva plantilla de treballadors fixos (menors de 30 anys i majors de 
45 anys) respecte de l’any anterior.

Es premiarà amb una reducció de fins al 95% de la quota del impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) en les obres de millora i mo-
dernització dels locals comercials i petites indústries que facin servir per la 
realització de les mateixes a empreses locals.

Creació de la Comissió de l’Aigüeta per definir el seu futur
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Creació de la regidoria de Suport a l’Emprenedoria i acompanyament  
municipal a tothom que vulgui obrir un negoci.

Pla de dinamització amb mesures concretes per potenciar el comerç.

Acabar definitivament amb la manca d’aparcament al voltant de les 
zones comercials amb el lloguer d’espais en desús o desaprofitats.

Gent gran i famílies, nous eixos de les polítiques socials.

Reorganització total del funcionament intern de l’Ajuntament i canvi 
radical en la forma d’atenció al públic.

Execució dels projecte “Itineraris escolars segurs”.

La Bisbal endreçada: plans plurianuals de manteniment de via públi-
ca (asfaltats, voreres, pintura i enllumenat).

Rebaixa d’un 10% del rebut de l’IBI a partir de 2020 i pagament tri-
mestral de l’impost.

Nou punt de trobada juvenil als baixos de l’ajuntament vell.

Encàrrec del projecte per construir el nou pavelló d’esports.

Tolerància zero contra l’incivisme (brutícies de gos, deixalles, tras-
tos...) i suport als veïns que pateixen ocupacions d’habitatges.

Recuperar el concert i ball de la Principal de la Bisbal el 15 d’agost.

EL PROGRAMA DE TOTS, EN 12 PROPOSTES
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