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VILOBÍ, EL TEU POBLE / MUNICIPAL

#DESTACAT
PROCEDIMENT PER A LA DESIGNACIÓ DE
NOU JUTGE O NOVA JUTGESSA DE PAU
L’alcalde-president de l’Ajuntament de Vilobí del Penedès va dictar en data 22 de
desembre de 2020 la resolució següent:
Primer.- Iniciar el procediment de designació de jutge/ssa de pau substitut/a, per un
termini de quatre anys, segons preveu la legislació vigent.
Segon.- Les condicions que han de reunir els/les interessats/des en presentar-se per
aquests càrrecs, segons preveu la Llei orgànica del poder judicial i el Reglament dels
jutges de pau, són les següents:

ES SIGNA UN
CONVENI DE
COL·LABORACIÓ
AMB CREU ROJA
AMB L'OBJECTIU
DE VETLLAR PER
LES FAMÍLIES MÉS
VULNREABLES

Ser espanyol/a, major d’edat, i no estar incurs/a en cap causa d’incapacitat ni
incompatibilitat.
Causes d’incapacitat:
• Les persones impedides físicament
• Les persones condemnades
• Les persones processades o inculpades… si no han estat absoltes
• Les persones que no estiguin
Causes d’incompatibilitat:
• L’exercici de qualsevol altra jurisdicció.
• Qualsevol càrrec d’elecció popular o designació política.
• Càrrecs dotats o retribuïts per l’Administració o entitats, organismes o empreses
dependents d’uns o altres.
• L’exercici de l’advocacia o de la procuradoria, i
• Qualsevol tipus d’assessorament jurídic retribuït o no retribuït.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de quinze dies,
mitjançant la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, el tauler d’anuncis de la corporació i en el jutjat degà de
Vilafranca del Penedès, als efectes de presentació de sol·licituds per part de les
persones interessades que no incorrin en cap de les causes d’exclusió.
Quart.- Lloc de presentació de les sol·licituds: les oficines municipals, de dilluns a
divendres, de 9 a 14 hores.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al ple de la corporació en la primera
sessió que celebri.
En conseqüència, totes aquelles persones interessades a concórrer al càrrec poden
presentar la seva sol·licitud, acompanyada del seu currículum vitae, dins el termini
de quinze dies comptadors de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Atenent a la necessitat creixent d’ajudes
per a la subsistència que l’actual
context socioeconòmic està originant,
l’Ajuntament de Vilobí ha signat un
conveni de col·laboració amb Creu
Roja per tal d’establir un dispositiu que
vetllin perquè famílies del municipi
en situació o risc de vulnerabilitat es
puguin acollir a un programa d’ajudes.
Aquest dispositiu funciona mitjançant
targetes de prepagament per a la
cobertura de necessitats bàsiques,
principalment despeses associades
a l’alimentació. D’aquesta manera,
es garanteix l’accés de manera
normalitzada a productes de primera
necessitat.
Les famílies beneficiàries d’aquest servei
són monitoritzades pels Serveis Socials
del municipi i derivades als professionals
i voluntaris de la Creu Roja, que les
atenen i s’encarreguen del lliurament de
les targetes.
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ARRANJAMENT D’HABITATGES DE
PERSONES DEPENDENTS
La Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona ha aprovat
una pròrroga per a l'execució i justificació dels ajuts concedits durant l’any 2020 per
a l’arranjament i adequació d’habitatges de persones dependents vulnerables de
Vilobí, que van ser sol·licitats amb anterioritat. D’aquesta manera, l’execució de les
obres, que no va poder ser completada durant l’any que acaba de finalitzar degut
a la situació de pandèmia, s’espera poder completar-la durant el primer trimestre
d’aquest any.

ES CANVIA EL FORMAT PER A REGISTRAR
L'ÚS DE LA DEIXALLERIA I REBRE LA
BONIFICACIÓ
Amb l’objectiu de facilitat el tràmit als veïns i veïnes de Vilobí, s’ha subsituït el
formulari per a la bonificació de la taxa de les escombraries per un únic document
de registre de l’ús de la deixalleria.
D’altra banda, us informem que aquest any s’han presentat 14 sol·licituds, les quals
rebran la bonificació de la taxa d'escombraries per a aquest 2021. Gràcies per la
vostra col·laboració i per contribuir a la millor gestió dels nostres residus.

1.500 € DESTINATS A REBAIXAR LA QUOTA
DE LES ACTIVITATS DE L'EEM
Donada la situació sanitària actual, que repercuteix en molts casos en
l’economia de les famílies i en la importància que té la pràctica de l’esport
per a la salut, l’Ajuntament de Vilobí subvencionarà una part de la quota
a les persones empadronades i que estan inscrites en alguna activitat de
l’Escola Esportiva Municipal aquest curs 2020/2021. Concretament, el cost
de la quota passarà de 150 € a 72 € per a persones inscrites que realitzen
l’activitat dos dies a la setmana i de 90 € a 57 € per les que tan sols en fan 1
dia. Per altra banda, per a les persones no empadronades a Vilobí i que participen en les activitats de l’Escola Esportiva Municipal, també s’aplicarà una
bonificació ja que amb les restriccions aplicades no s’ha pogut desenvolupar
l’activitat amb normalitat.

S'HAN SANEJAT
ELS CAMINS QUE
ES TROBAVEN EN
MÉS MAL ESTAT DEL
MUNICIPI
L’Ajuntament de Vilobí segueix vetllant
pel bon manteniment dels camins del
municipi. Recentment s’han destinat prop
de 7.000 €, inclosos en una partida pressupostària del 2020, a arreglar el camí de Cal
Sans fins a Cal Descregut, la travessa 1, 2 i
3 i el camí transformador de Cal Vies fins
les Cabanyes. Aquestes accions han inclòs
la renovació de la grava, l’anivellació, el
compactador per allargar-ne la durabilitat
i la neteja dels vorals per a una bona circulació de l'aigua.
Aquests eren els camins que es trobaven
en més mal estat, però durant aquest 2021
es continuarà fent el manteniment de la
resta de camins.
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#MAGRADAVILOBI
VILOBÍ S'ACOMIADA DEL 2020 AMB UN EMOTIU CONCERT DE
NADAL AMB LA SELVATANA

AIXÍ ÉS EL NOU ESPAI DE
CULTURA!

El passat 20 de desembre vam poder gaudir del concert de l’orquestra
Selvatana. Un total de 115 persones es van reunir a la sala del local
Jaume Via per escoltar un gran i variat repertori de cançons. L’actuació
es va desenvolupar amb totes les mesures de prevenció per la covid-19,
amb distàncies, control d’aforament i ús de gel i mascareta obligatoris.
Gràcies a les veïnes i veïns de Vilobí i al públic en general per apostar per
la cultura segura!

Tal com us vam anunciar en
l'anterior butlletí, s'ha reconvertit
l'antic menjador escolar en un
espai polivalent que dona resposta
a les necesssitats de l'Aula de
Cultura.

De la recaptació de la venda d’entrades, s’han destinat 230 € a la Marató
de TV3.

NOVA FONT A LA ZONA
ESPORTIVA
Seguint les tasques de
condicionament de la zona
esportiva, la brigada municipal ha
instal·lat una nova font que donarà
servei a aquest equipament.

LA LLAR D'INFANTS US DESITJA QUE AQUEST ANY ENS PORTI
MOLTA ALEGRIA I IL·LUSIÓ!
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75 ESPÈCIES DETECTADES AL PARC DELS TALLS DURANT EL 2020
Ja fa tres anys des de l’inici d’un seguiment ornitològic; l'últim informe
ens indica que és un grup ben diversificat, abundant i de relativa fàcil
observació i amb un gran valor bioindicador.
Després d'aquests anys de dades recollides durant el període hivernal i
el període reproductor, s’exposen les primeres tendències detectades
a l’espai. Tres anys és un període força curt de temps per a extreure
conclusions sòlides sobre tendències de poblacions, ja que algunes
espècies en particular són molt fluctuants, i en determinats anys es poden
donar afectacions puntuals també de les espècies més comunes. Les
espècies reproductores són les més importants i menys fluctuants i que
permeten visualitzar els primers resultats comparatius d’aquests tres anys.
En total s’han detectat 53 espècies reproductores.
Els resultats mostren, un any més, una diversitat d’espècies força gran.
Durant aquest 2020 s’han detectat un total de 75 espècies. La situació
geogràfica de l’espai, enmig d’una gran àrea agrícola (principalment
de vinya), fa que sigui un espai singular i que atregui molta diversitat
d’espècies. Això remarca la importància d’aquest espai per a la reproducció,
la hivernada i com a lloc d’aturada en la migració de diverses espècies.
NIT MÀGICA MALGRAT TOT!
Aquest any, els Reis Mags d'Orient , degut a les circumstàncies actuals, han hagut d'adaptar-se a les mesures
de seguretat i a les noves restriccions. Durant la nit del 5 de gener no hem pogut rebre Ses Majestats i els seus
patges amb una benvinguda "normal" i amb molts petons i abraçades, però sí que els hem pogut veure en una
cavalcada pels carrers de Vilobí amb les seves noves carrosses. Durant la cavalcada, els reis i patges no s’han
pogut apropar a fer-se fotos amb les nenes i nens ni tampoc han pogut llençar caramels, però sí que s’ha pogut
repartir regals sempre complint amb les mesures de prevenció.
La Comissió de Festes de Vilobí ha estat treballant de valent durant dos mesos perquè els tres Reis Mags i els
seus patges tinguessin a punt i a l’abast les seves noves carrosses. Cal agrair a tots els membres de la Comissió
el seu esforç, dedicació i compromís durant tants dies de feina. Sou un gran equip!!!
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VILOBÍ, EL TEU POBLE / GRUPS POLÍTICS

CUP ALTERNATIVA PER VILOBÍ
CAP ON VOLEM ANAR?

GRUPS
POLÍTICS

El govern de Vilobí del Penedès, igual que el de Catalunya i el d’Espanya, és
fill d’una dictadura. I es nota. Tenim una democràcia on només s’espera tenir
la majoria absoluta per poder fer la teva i ignorar la resta de partits polítics
(i per tant, la població que no t’ha votat). Res d’escoltar opinions de qui no
pensa com tu. Res de consens. Res de donar informació. Res d’escoltar. Res de
participació ciutadana. Res excepte el que digui l’autoritat.
Clarament, l’equip de govern actual (Viure Vilobí - PSC), dirigit pel Sr. Edo,
n’és una bona mostra. A tall d’exemple: de què serveix una app municipal que
es va presentar a la ciutadania fa vora 2 anys i encara no funciona? I establir
un procediment rebuscat per obtenir un petit descompte a la deixalleria si en
fas ús? I aprovar una moció per evitar podes innecessàries de l’arbrat viari i al
cap de tres mesos podar-los tots? I demanar-los una reunió per parlar sobre el
butlletí i els pressupostos i que 6 mesos després encara no hagin obert l’agenda
per fixar data? I que la seva resposta general per als precs i preguntes dels
plens sigui “ja ho mirarem” i mai més es dignin a parlar del tema? I parlar de
processos participatius quan només pregunten a una mínima part de la població
i només pots triar entre 3 models que ells mateixos han seleccionat? I...
Per nosaltres, aquesta democràcia amb tics dictatorials forma part d’un
model obsolet i inacceptable. La majoria absoluta hauria de servir per tenir la
tranquil·litat que els projectes i el programa electoral es podran tirar endavant,
sí. Ara bé, es poden tirar endavant de moltes maneres. La més interessant per
nosaltres consisteix a posar les persones a l’eix principal de la gestió municipal
i, a partir d’aquí, distribuir els recursos segons les necessitats que expressi la
població. És vital, doncs, tenir presents més que mai les persones. I per ferho s’ha de voler observar, parlar, escoltar, crear xarxes de veïnatge, promoure
espais de debat, s’ha de ser empàtic... s’hi ha de creure i s’hi han de posar els
mitjans necessaris.
La participació ciutadana, en definitiva, situa la ciutadania al centre, als governs
al seu servei i els recursos municipals a la seva disposició. Es tracta d’invertir
els rols polítics actuals, on el govern és qui ho fa i desfà tot, i la població s’ha de
limitar a obeir. Un canvi de model necessari si volem avançar com a societat.
Com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres propostes i comentaris a
vilobidelpenedes@cup.cat
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Generació '20

MARCOS NIETO MARAVE

MARTÍ I ÀLEX PEDROSA PÉREZ

NIL TORRELL PÉREZ

JAN GOL CASAS

PERE VICENTE OLIVER

TOMEU BARADAD CONSUEGRA

PERSONES

Segurament les vostres famílies no havien imaginat la vostra arribada així, però hi ha
quelcom que cap circumstància és capaç de canviar: la il·lusió i l'amor amb que us han
esperat i rebut. Aquest és el nostre petit homenatge als infants nascuts durant aquest 2020
així com també a les seves famílies! Ganes infinites que pugueu gaudir de Vilobí sense
"peròs" ni limitacions. Benvinguts i benvingudes!!

TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament					93 897 89 80
Bar Restaurant Jaume Via		
93 890 33 32
Consultori mèdic Vilobí			
93 897 83 87
Escola bressol Els Ocellets		
93 897 86 10
Escola pública Llebeig			
93 897 88 68
Farmàcia					93 897 81 55
Emergències				112
Urgències sanitàries			061
Bombers Vilafranca			
93 892 20 80

HORARIS D'INTERÈS
OFICINES MUNICIPALS:
De dilluns a divendres de les 9 h a les 14 h. Els dilluns també de les 17 h a les 20 h
DEIXALLERIA:
Dimarts de 10 h a 13 h
Divendres de 16 h a 19 h
Dissabtes de 10 h a 13.30 h i de 15.30 h a 18 h
CONSULTORI MÈDIC:
De dilluns a divendres de 8 h a 14 h amb cita prèvia
BIBLIOBÚS:
Els dijous a la tarda amb periodicitat quinzenal (consulteu calendari i horaris a
la parada, davant l’ajuntament)
BUS VILOBÍ-VILAFRANCA
Feiners, sense vacances escolars: 7.08 h / 8.23 h /9.33 h / 11.08 h / 13.48 h / 17.33 h
Feiners, durant vacances escolars: 7.58 h / 12.53 h
Dissabtes feiners: 7.58 / 13.23 h
BUS VILAFRANCA-VILOBÍ
Feiners, sense vacances escolars: 10.30 h /13.15 h / 16 h / 18.45 h / 20 h
Feiners, durant vacances escolars: 12.15 h / 20 h
Dissabtes feiners: 12.15 h

Dipòsit legal: B. 51011-1999 | vilobielteupoble@gmail.com
Coordinació: Regidoria de Comunicació

Hi col·laboren entitats i veïns del poble.
L’Ajuntament de Vilobí del Penedès no es fa responsable del contingut dels espais dels col·laboradors

