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• Per unanimitat, s’aprova l’acta corresponent 
al Ple extraordinari del dia 4 de desembre de 2019.
 
• Amb cinc vots a favor (Grup municipal Viure Vilobí-CP)
i quatre vots en contra (Grups municipals Vilobí i República-
ERC, SentVilobí+JuntsxCat i CUP-Vilobí del Penedès), 
s’aprova el pressupost municipal únic per a l’exercici  
de 2020, el resum del qual  és el següent:

ESTAT DE DESPESES

ESTAT D'INGRESSOS

CAPÍTOL

1. DESPESES DE PERSONAL
2. DESPESES CORRENTS  
EN BÉNS I SERVEIS 
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. FONS DE CONTINGÈNCIA 
PRESSUPOSTÀRIA
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS

CAPÍTOL

1. IMPOSTOS DIRECTES
2. IMPOSTOS INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
6. ALIENACIÓ 
D’INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS

ACORDS DEL PLE DEL 
DIA 22 DE GENER DE 2020

IMPORTS

547.355,00

710.630,00

1.000,00
18.305,00

0,00

169.610,00
16.300
0,00
16.800,00

IMPORTS

662.800,00
28.000,00
339.600,00
432.600,00
17.000,00

0,00

0,00
0,00 
0,00       

TOTAL DESPESES

TOTAL DESPESES

1.480.000,00

1.480.000,00
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01: L’ATENCIÓ A LES 
PERSONES EN SITUACIÓ 
O RISC DE VULNERABILITAT, 
UNA PRIORITAT

Durant l’any 2019, l’Ajuntament de Vilobí 
del Penedès ha continuat prestant el 
servei d’ajuda domiciliària municipal i ha 
atorgat diversos ajuts i beques.

El servei d’ajuda domiciliària municipal 
l’atenen una treballadora social i una 
auxiliar del llar. El servei és de caràcter 
gratuït i l’assignació es fa prèvia avaluació 
pels serveis socials municipals i l’equip 

d’atenció primària del consultori mèdic. Actualment s’estan 
atenent un total de 17 llars. El cost del servei ha estat de 
25.074,86 euros l’any 2019.

Dins la línia d’ajuts, durant l’any 2019 s’han atorgat ajudes 
en concepte d’alimentació a 10 famílies, amb un total de 
2.460,00 euros. Les beques escolars han ascendit a 1.125,00 
euros i els beneficiaris han estat 16 alumnes de l’Escola 
Llebeig. Les beques destinades a l’Escola esportiva municipal 
han suposat 1.342,50 euros, i s’han atès 9 infants. Per acabar, 
s’han tramitat ajuts d’urgència social (2 ajuts en concepte 
d’ulleres per a infants per un total de 143,00 euros i ajuts per 
a farmàcia amb un cost de 420,00 euros).
A més, amb l’ajut de Diputació de Barcelona, s’ha procedit 
al condicionament de dues cambres de bany canviant la 
banyera per un plat de dutxa, en dos habitatges on viuen 
dues persones amb mobilitat reduïda.

L’atenció a les persones, especialment les més vulnerables, 
continua essent una prioritat del nostre Ajuntament i en 
aquesta mateixa línia es continuarà durant l’exercici 2020.

#ACORDS 
DE PLE
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03: MILLORES EN DIVERSOS 
CAMINS

Gràcies a una subvenció de Diputació de Barcelona s’ha anat 
millorant l’estat d’alguns dels camins de la xarxa municipal. 
El camí al qual aniran destinats més recursos és el de les 
Tres Puntes, molt transitat per veïns de Vilobí i de localitats 
properes. De moment, s’ha realitzat una actuació urgent amb 
la reparació dels sots. Així que la climatologia ho permeti es 
continuarà amb la reparació d’aquest camí i amb tota la resta.

02: SOL·LICITUD DEL 
PUOSC 2020-2024

El mes de setembre de l’any passat, la Generalitat va obrir la 
convocatòria per a la concessió de subvencions dins el Pla únic 
d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-
2024. Aquesta línia de subvencions permet als ajuntament 
dur a terme inversions que repercuteixen en la millora de la 
prestació dels serveis públics.

Una vegada avaluades les necessitats del nostre municipi, la 
Junta de govern local en sessió del dia 11 de novembre de 2019 
va acordar sol·licitar subvenció per a la realització 
de les inversions següents:

• Subministrament i instal·lació de mesures per a la renovació 
i millora energètica de les instal·lacions d’enllumenat públic, 
amb un pressupost de 159.991,31 euros. 
L’objecte d’aquesta actuació és el subministrament i la 
instal·lació de 414 lluminàries amb tecnologia LED, en 
substitució de les lluminàries existents a la xarxa d’enllumenat 
públic de Vilobí, amb la finalitat d’obtenir una qualitat 
lumínica òptima millorant energèticament les instal·lacions 
per aconseguir un estalvi energètic que permetrà reduir el 
consum d’electricitat i les emissions de CO2, en línia amb les 
directrius del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima 
(PAESC) de Vilobí del Penedès, aprovat pel Ple municipal el 
dia 26 de juny de 2019.

• Renovació dels dipòsits d’abastament d’aigua de Vilobí del 
Penedès, amb un pressupost de 110.933,50 euros.
Aquestes obres consistiran en la impermeabilització del 
dipòsit de 90 m3 amb poliuretà i la de dipòsit de 1.000 m3 amb 
liner. També es renovarà part de la canonada, amb tubs de 
fosa dúctil.

La reforma dels dos dipòsits d’abastament ajudarà a 
incrementar l’eficàcia del sistema, millorar-ne el servei i 
augmentar el grau d’eficiència, a més d’incrementar el nombre 
d’elements de seccionament, cosa que possibilita i augmentar 
les hipòtesis d’actuació davant de qualsevol incidència.

• Dotació del servei de clavegueram a la part nord-oest de 
Vilobí del Penedès, amb un pressupost de 350.903,40 euros.
El projecte recull la necessitat de regular l’abocament de 
12 masies amb un total de 19 edificis destinats a habitatge 
i turisme rural, que actualment no disposen d’accés a cap 
sistema de sanejament. Aquesta actuació soluciona el 
compliment de la normativa d’aigües en matèria de domini 
públic hidràulic, de manera que es resol la situació precària 
d’abocaments incontrolats per infiltració al subsòl en uns 

casos i a pous cecs, en un 
altres. S’aconsegueix una 
gestió més eficient, de 
manera que substituïm la 
gestió privada de retirada 
de cubes per un sistema 
canalitzat a xarxa, reduint 
emissions de transport 
terrestre de llots i residus.

• Millora de camins, amb 
un pressupost de 52.853,04 
euros
L’objecte del projecte és la 

reparació i conservació de tres camins rurals (Camí de l’Horta, 
Camí a Cal Pacra i Camí de la Planota), que formen part de la 
xarxa bàsica de camins rurals del municipi, i que donen accés 
a masies disseminades.

Amb aquesta actuació es pretén vertebrar la connexió entre 
els diferents nuclis de població i els habitatges disseminats 
(masies) del municipi, afavorint que aquells no quedin 
deshabitats per dificultats en el seu accés.

Esperem que ben aviat es puguin aprovar els pressupostos de 
la Generalitat que dotaran econòmicament el PUOSC i que 
aquestes inversions tan necessàries per al nostre poble puguin 
ser una realitat.
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI

01. 8È DUATLÓ DE MUNTANYA 
El passat 19 gener es va celebrar el ja tradicional Duatló dels 
Pèlags; enguany n’era la vuitena edició i, com no podia ser 
d'una altra manera, gràcies a vosaltres ho vam fer possible.  
Una norantena de voluntaris i voluntàries de totes les 
edats van matinar per col·laborar amb el poble i fer del 
8è Duatló dels Pèlags un èxit.

Hi van participar 201 corredors i corredores vinguts 
d’arreu de Catalunya per disputar la sisena i última cursa 
del campionat de Catalunya, puntuable per a la Copa 
Catalana i la lliga de clubs de duatló de muntanya. El 
primer corredor va completar el circuit en 1 hora i 20 
minuts, i la primera noia ho va fer al cap de 18 minuts. 
Amb aquests temps podem confirmar que tots els 
participant es prenen la cursa com un repte i donen 
el millor de si mateix, un dels valors més destacats de 
l’esport. Enguany quatre corredors locals van participar-
hi, tots van arribar a meta i aprofitem per felicitar-los.
Res d’això seria possible si no comptéssim amb la 
col·laboració de totes les empreses que d’una manera o 
altra ens donen suport i ens ajuden amb aquesta cursa, 

02

i per descomptat, la de tots els voluntaris i voluntàries 
que permeten que tots els corredors i corredores 
poguessin seguir el circuit sense cap dificultat i sent 
animats en tot moment.

02. ACCIONS INCÍVIQUES
Malauradament, sovint ens trobem escenaris com 
aquest a les zones habilitades per a brossa del 
municipi. Des de l’Ajuntament, rebutgem totalment 
aquestes accions incíviques. Cuidar el nostre poble 
és cosa de tots i, si algú es troba en alguna necessitat 
urgent, es pot posar en contacte amb l’Ajuntament 
per trobar una solució o obrir, de manera excepcional,  
la deixalleria, però en cap cas, aquest comportament 
és justificable.  

03. L’EQUIP INFANTIL DEL JOVES VILOBÍ FS, 
TERCERS A LA CLASSIFICACIÓ. 
Som els capitans de l’equip infantil del Joves Vilobí 
FS i aquesta temporada s’està veient que comparat 
amb els altres anys, hi ha una gran millora, ja que 
en tota la primera volta només s’han perdut dos 

01



5FEBRER 2020

03

06

partits i estem a dalt de la classificació, concretament 
tercers en zona de play-off. Esperem que a la segona 
volta seguim igual i acabem la temporada entre els 
primers llocs i pujar de categoria. Ara venen partits 
complicats, però estem motivats i amb ganes de 
lluitar i guanyar. 
(Jordi Galimany i Martí Fernández)

04. LA PURA ES JUBILA! 
Com ja es va avançar en el butlletí anterior, la Pura, 
membre de l’equip de neteja municipal, es jubila. 
Aquest mes de gener se li va fer un comiat des de 
l’Ajuntament de Vilobí. Des d’aquest butlletí, volem 
agrair-li la tasca realitzada i desitjar-li molta sort en 
aquesta etapa més que merescuda.

05. A L'ESCOLA BRESSOL ESTRENEM CUINETA!! 
Mireu quina cuineta més bonica que ens ha fet la 
brigada al pati, estem segurs que hi passarem molts 
bons moments! Els Reis ens van portar tots els estris 
necessaris per poder-hi jugar! Moltes gràcies, brigada, 
per aquesta súper cuineta! 

06. SORTIDA A CALELLA! 
El passat dimecres 29 de gener un total de 35 
persones van anar a Calella a fer les sortides que es fan 
mensualment a diferents municipis. S'hi t'has perdut 
aquesta però et faria gràcia venir a la propera, que 
serà a Cornellà, no ho dubtis i apunta-t'hi trucant a 
l'ajuntament.

07. MILLORA DE LA ZONA D'APARCAMENT 
A LA PLAÇA MAJOR
S’han modificat els espais d’aparcament a la plaça Major 
per tal d’optimitzar-ne les places. A més, s’ha afegit una 
zona de càrrega i descàrrega. Convidem tots el veïns i 
veïnes a respectar aquesta nova distribució.

08. XIFRA RÈCORD DE DONACIONS
El passat 29 de desembre el Banc de Sang va visitar 
Vilobí i una trentena de persones van fer la seva donació. 
Es tracta d’una de les xifres més altes de participació 
aconseguides. A més, celebrem que la majoria van 
ser de joves amb els 18 anys recent estrenats. Moltes 
gràcies a tothom per participar-hi.

07 08

04 05
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GRUPS POLÍTICS
VIURE VILOBÍ
 

El nostre grup es va presentar a les passades 
eleccions municipals amb un programa electoral 
que recollia l’acció de govern que preteníem dur 
a terme en cas de ser elegits. Els electors van 
dipositar la seva confiança en nosaltres 
i va ésser el moment de posar-lo en pràctica.

El programa electoral és la nostra guia i 
procurem complir-lo fidelment, ja que és allò 
al que ens vam comprometre. Tot i això, estem 
oberts a parlar i a escoltar les aportacions que 
vulguin fer-nos els altres grups. El que veiem, 
però, és que la resta de grups municipals es 
limiten a criticar les actuacions de l’equip 
de govern. Entenem que és legítim no estar 

d’acord amb el que proposem, al cap i a la fi 
les sensibilitats de cada grup són diferents, 
però esperaríem de l’oposició una actitud més 
positiva.   

L’equip de govern té ben definides en el seu 
programa electoral aquelles actuacions i 
inversions que vol dur a terme, i aquestes no són 
fruit de cap caprici de la persona que encapçalava 
la llista, sinó que abans de plasmar-les sobre el 
paper van ser discutides i analitzades per totes les 
persones que formaven la nostra candidatura i les 
que ens donaven suport. Una vegada els electors 
van decidir qui hi hauria d’haver al govern de 
l’Ajuntament, ens limitem a tirar-les endavant. 
Ningú pot dir que desconeix què volíem fer, ja 
que està negre sobre blanc. 

És per això que al nostre entendre, la resta 
de grups, si creuen que allò que proposem és 
millorable o pensen que s’haurien de dur a 
terme altres actuacions, no s’haurien de limitar 
a criticar-ho, sinó que haurien de parlar amb 
l’equip de govern, perquè la comunicació és 
bidireccional i l’equip de govern no s’ha tancat 
mai a parlar, sobretot perquè l’interès conjunt 
de totes les persones que formem l’Ajuntament 
només hauria de ser un: millorar la qualitat de 
vida de les veïnes i veïns de Vilobí. 

També volem recordar que fa molts anys 
que el nostre grup treballa per Vilobí des del 
govern, administrant amb responsabilitat, sense 
endeutar el municipi i millorant any rere any les 
infraestructures i serveis. 

CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns,

El passat 22 de gener es va aprovar el 
pressupost municipal. Va ser, només, amb els 
5 vots favorables de ViureVilobí-CP (PSC). La 
resta de grups polítics hi vam votar en contra. El 
motiu del nostre vot en contra ve determinat per 
la falta d’empatia que hi ha des del govern sobre 
aquest tema. 
Al Ple del 13 de novembre, la CUP-Vilobí 
del Penedès (conjuntament amb Sent Vilobí 
+ JuntsxCat i Vilobí i República - ERC) vam 
presentar una moció sobre el Pressupost 
municipal. Els acords* que demanàvem al 
govern eren:

1. Que abans de presentar davant del Ple el 
pressupost municipal se’n fes una presentació 
pública [...] oberta al poble [...] amb  torn obert 
de preguntes.
2. Que es presentés davant del Ple el pressupost 
municipal abans del 15 de novembre de 
l’exercici anterior a l’any d’aplicació [...].
3. Que es creés un grup de treball amb els 
representants de tots els grups polítics per 
elaborar un reglament de pressupost participatiu 
[...].  
Malauradament ViureVilobí-CP (PSC) va 
tombar la moció i cap dels punts s’ha tingut en 
compte en l’elaboració del pressupost municipal 
aprovat: no s’ha presentat dins del termini que 
regula la llei; no s’ha explicat ni a la ciutadania 
ni als partits de l’oposició i, evidentment, no són 
participatius. 

Des de la CUP-Vilobí del Penedès seguim i 
seguirem reivindicant aquests punts, pilars 
fonamentals d’una bona gestió econòmica 
municipal. Un clar exemple de com poden ser 
uns pressupostos participatius el vam poder 
escoltar de primera mà a la xerrada del passat 
17 de gener, on una bona colla d’assistents 
vam poder comprovar i viure en primera pell 
l’experiència real —cada cop més extensa 
al país— de com dur a terme processos 
participatius en diferents àmbits..
Com sempre, podeu fer-nos arribar les vostres 
propostes i comentaris a vilobidelpenedes@
cup.cat

*resumit per manca d’espai. Consulteu la 
moció completa al web de transparència de 
l’Ajuntament.

VILOBÍ I REPÚBLICA

Sí, venim a fer política

El dimecres 22 de gener el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar els pressupostos del 2020, que 
pugen a 1.480.000 euros, 169.000 dels quals es 
destinaran a inversions. Nosaltres hi vam votar 
en contra per dos motius: la manera opaca com 
el govern socialista n’ha fet la tramitació i la 
discrepància de criteris i prioritats respecte a les 
inversions previstes.
Considerem que aquests pressupostos 

reflecteixen el grau d’esgotament i manca 
d’idees d’un govern que viu de la inèrcia del 
passat i que supedita la seva acció pública a les 
línies de subvencions d’altres administracions. 
No tenen projecte de poble. I el que és pitjor, 
no volen escoltar ni dialogar amb la resta de 
representants electes perquè ningú no els trepitgi 
el seu hortet.  
Per a nosaltres és decebedor i preocupant que 
l’alcalde ni tan sols ens convoqués abans del 
Ple per presentar-nos els seus pressupostos, 
discutir-los i intentar aconseguir ni que fos la 
nostra abstenció. Aquesta és la nostra manera 
d’entendre la política: participativa, transparent, 
dialogant i compromesa amb el servei públic. 

La segona raó de pes que ens ha portat a votar 
en contra d’aquests pressupostos és el criteri de 
les inversions, que es destinen majoritàriament a 
tapar forats ignorant necessitats urgents com la 
millora de la recollida selectiva d’escombraries, 
l’ampliació de la protecció del Parc dels Talls, la 
renovació de tot l’enllumenat públic o la millora 
de la neteja de la via pública, entre moltes altres.
La nostra intervenció al Ple va ser llarga i 
d’un alt contingut polític perquè entenem que 
la nostra obligació com a càrrecs electes és 
defensar el nostre projecte de poble.

 I sí, alcalde, nosaltres hem vingut a fer política!
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En tots els comiats hi ha també benvingudes. En l’anterior butlletí vam 
explicar que la Mª Teresa, l’Arturo, la Pepita i l’Antonio feien un pas 
enrere, però en aquest, que l’Alba, la filla de la Marga i el David del forn, el 
fa endavant. Les generacions generen moviments, canvis, relleus, i ho fan 
deixant empremta. Així, el forn de Vilobí, comença la dècada amb 
més serveis i la voluntat de “fer poble” i dinamitzar-lo. 

EL FORN DE VILOBÍ 

El forn de Vilobí comença l’any amb novetats i pren 
un nou impuls des de principi de gener amb la in-
troducció de tot tipus de productes d’alimentació: 
conserves, verdura, fruites, refrigerats, xarcuteria i 
productes de la llar. 

Pel que fa al pa, han incorporat nous pans amb fa-
rina d’espelta, que en tot cas se serviran per encàr-
rec. Però si aneu a la botiga —a la plaça Major—, 
hi trobareu una oferta més variada de brioxeria i 
coques. En trobareu de forma de crema, pinyons, 
fruita, llardons, xocolata, cabell d’àngel, o la típica 
coca de trenes que tant agrada als més petits. Així 
mateix, conservaran l’oferta de rebosteria, pastis-
sos, mousse, bandes de crema i fruita i lioneses, 
elaborats de manera totalment artesanal, sense addi-
tius ni conservants. També recuperaran l’elaboració 
de pizzes artesanes, en aquest cas es faran en un 
forn de pedra i es podrà escollir entre dues masses  

de pizza: la clàssica o la d’espelta integral. 

Precisament l’Alba —filla dels propietaris— asse-
gura que molts clients els havien demanat de recu-
perar les pizzes que ja havien fet fa uns anys enrere. 
Opcionalment es podran portar a domicili gratuïta-
ment de dimarts a diumenge de les 7 del vespre a les 
10 de la nit. 

La Marga i el David van obrir el forn de Vilobí l’any 
1987, a l’altre cantó de la plaça Major. En aquell 
moment no hi havia forn al poble. Allà s’hi van es-
tar més de deu anys fins que van decidir-se a fer-se 
la casa i instal·lar el negoci als baixos. Ara enceten 
una nova etapa amb la voluntat d’impulsar aquesta 
aposta com un projecte de futur per a ells, i una eina 
de dinamització del poble. Per això, ens conviden a 
“fer poble” i gaudir de tot el que ens ofereix el forn 
de Vilobí.

PERSO
N

ES.
PERSO

N
ES.
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#PROPOSTES!

19/02. LLEGIR I 
COMENTAR EN GRUP! 
Com ja saps, s’ha creat un grup de 
lectura. La propera trobada serà el 
dimecres 19 de febrer a les 21 h a Cal 
Boter i el llibre Vint-i-quatre hores en 
la vida d'una dona, de Stefan Zweig. 
El grup està obert a tothom, si t’hi 
animes només cal que et presentis a 
la trobada!

CANTA CARAMELLES!  
Tots els dissabtes a les 19.30 h, assaig 
de caramelles a la sala polivalent del 
Centre Cívic! Apunta-t’hi i fes poble! ;) 

AMB L’ABS!

02/02, a les 19.30 h, 
orquestra Dolce Vita
09/02, a les 19.30 h, 
orquestra Café Trio
16/02, a les 19.30 h, 
orquestra Almas Gemelas
23/02, a les 19.30 h, 
orquestra Banda Sonora

04/02. CURS DE 
DESFIBRIL·LADORS

El dia 4 de febrer de les 
16 h a les 21 h es farà un 
curs de desfibril·lador. Si 
t’agradaria participar-hi, cal 

que truquis a les oficines municipals.

11/03. PLE MUNICIPAL 
El proper 11 de març se celebrarà un 
ple ordinari. Com sempre, està obert 
al públic! 

APARELLS 
ELECTRÒNICS, 
ON VAN?
Després de Nadal, potser has renovat 
alguns aparells electrònics. Has 
de saber que els antics, en cas de 
voler-los llençar, s’han de portar a la 
deixalleria. 

07/03. DIA DE LA 
DONA 
Des de la Regidoria de Cultura, 
s’està preparant el tradicional sopar i 
teatre amb motiu del Dia de la Dona. 
L’esdeveniment tindrà lloc el dia 7 de 
març. Apunta-ho a l’agenda, perquè 
hem de ser moltes! 

06/03. CÀNCER I 
NUTRICIÓ: QUÈ EN DIU 
LA CIÈNCIA?
Amb motiu del dia Mundial contra 
el Càncer, Patrícia Sueiro, titulada 
en Nutrició i Salut, farà una xerrada 
gratuïta a Cal Boter sobre la 
vinculació de la nutrició amb la salut i 
les malalties com el cáncer.

13 i 27/02. 
BIBLIOBÚS
Aquest mes de febrer, el Biblibús 
serà a Vilobí els dies 13 i 27 de les 
16 a les 19 h davant l’ajuntament. 

VOLS TENIR UN 
RECORD DEL 
8A DUATLÓ DE 
MUNTANYA DELS 
PÈLAGS?
Us informem que l’equipació del 
Duatló de Muntanya d’enguany 
està a la venda. Podeu adquirir-la 
directament a l’ajuntament. El preu 
és de 10 €. Per a més informació i 
talles, podeu trucar a les oficines 
municipals. 

29/02. CARNAVAL 
A VILOBÍ
El 29 de febrer a les 17 h se celebrarà 
el carnaval a Vilobí al Centre Cívic, 
en un acte organitzat per la Comissió 
de Festes. Gaudirem de dues rues 
convidades, la local i la de Pacs. 
Properament, es passarà la informació 
a les cases sobre els detalls de 
l’esdeveniment i el premis/categories 
per participar al concurs. 


