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PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 26 DE JUNY DE 2019

S’aprova el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i pel Clima 
(PAESC), un pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, que posa 
sobre la taula el compromís de les ciutats i pobles que s’hi 
adhereixen d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció 
de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica relacionades amb les fonts d’energia renovables, amb 
set vots a favor (regidores i regidors dels grups municipals Viure 
Vilobí, CUP i Sent Vilobí-JuntsxCat) i un vot en contra (regidora 
de Vilobí i República-ERC, que al·lega que abans d’aprovar-lo vol 
reunir-se amb l’equip redactor per tal d’estudiar la possibilitat de 
complementar-lo amb altres mesures de cara a la ciutadania. 

S’aproven per unanimitat les festes locals del municipi per a l’any 
2020. Es fixen com a dates festives el 9 d’abril (Dijous Sant) i el 24 
d’agost (Festa Major). 

PLE ORDINARI DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2019

Per unanimitat s’aproven les actes de les dues sessions 
extraordinàries celebrades el dia 26 de juny de 2019. 

S’aprova provisionalment, amb set vots a favor (grups municipals 
Viure Vilobí, Sent Vilobí-JuntsxCat i CUP) i dos en contra (grup 
municipal Vilobí i República-ERC, al·legant que es vol estudiar 
amb més profunditat el document i conjuntament amb els 
tècnics), la modificació número 1 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Vilobí del Penedès, que després d’haver-se exposat 
al públic per a la seva consulta i possible presentació d’al·legacions, 
cal sotmetre a tràmit de l’aprovació provisional. 

Es dóna compte al Ple de les resolucions d’Alcaldia en matèria de 
Junta de Govern Local i de regidors/es delegats/ades de barri. Es 
nomenen els membres de la Junta de Govern de l’Ajuntament, 
presidida per Francesc Edo, alcalde-president, i seguida dels 
regidors Agustí Díaz- Prieto i Josep Lluís Arbós i la regidora Elena 
Colet, i se’ls atorga competències. S’estableix que la Junta de 
Govern Local es reunirà amb una periodicitat quinzenal (sempre 
que hi hagi assumptes a tractar), el primer dilluns i tercer del mes 
a les 20.00 h. 

S’aprova per unanimitat la proposta de nomenament del jutge 
de pau titular. Havent considerat totes les sol·licituds i essent totes 
elles persones respectables, s’ha escollit el senyor Fèlix Vallès 
Llopat i se’n proposa el nomenament a la Sala del Govern del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

S’aprova per unanimitat l’adjudicació del contracte de la prestació 
del servei públic consistent en la gestió del bar-restaurant del 
Centre cívic Jaume Via, en la modalitat d’arrendament, declarant 
vàlida la licitació de la senyora Meritxell González Bové. 
El Grup municipal Vilobí i República-ERC presenta una 
moció perquè es pengin un llaç groc i una pancarta al balcó de 
l’Ajuntament, en defensa dels presos i exiliats polítics catalans. 
Sotmesa a votació, s’aprova amb quatre vots a favor (grup 
municipal, Sent Vilobí-JuntsxCat, CUP i Vilobí i República-ERC) i 
cinc abstencions del grup municipal Viure Vilobí, que al·lega que 
tot i que s’assumeix la injustícia de l’empresonament d’aquestes 
persones i s’està a favor de la seva llibertat, dins el mateix grup i 
persones de suport hi ha diferents sensibilitats). 

PLE EXTRAORDINARI DEL 29 DE JULIOL DE 2019

Es dóna compte al Ple de l’aprovació de la liquidació de l’exercici 
2018. 

Fons líquids 923.742,13 €

Drets pendents de cobrament 904.684,42 €

Obligacions pendents de pagament -704.710,87 €

Pagaments pendents aplicació 1.636, 37 €

Romanent de tresoreria total 1.125.352,05 €

Saldos de dubtós cobrament -305.175,05 €

Excés de finançament afectat -241.266,03 €

Romanent de tresoreria per a despeses generals 578.910,97 €

S’aprova per unanimitat la proposta d’adjudicació i del contracte 
de les obres del projecte de cobriment de la pista poliesportiva 
municipal a Construccions F. Munné S.A. per un import de 
324.052,37 €, perquè l’oferta que presenta compleix criteris 
d’adjudicació dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particulars i ha obtingut la puntuació més elevada.

#ACORDS 
DE PLE
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02: EL PLA D’OCUPACIÓ PERMET 
DONAR FEINA A DUES PERSONES DEL 
MUNICIPI
Vilobí s’ha acollit al Programa Complementari de Millora de l’Ocupabilitat 
2019 (2a edició) impulsat per la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament 
de Vilobí ha rebut 20.691,80 € per a la contractació de dues persones per 
donar suport a la brigada municipal realitzant tasques de jardineria. 
S’han contractat dues dones de 45 i 54 anys respectivament que estaven 
en situació d’atur. Aquest programa finalitzarà el 31 de desembre de 2019. 
S’espera que aquest pla d’ocupació permeti estabilitzar la situació de les 
dues persones contractades en diferents àmbits. 

DES-
TA-
CAT!
01: 167 ALUMNES 
INICIARAN EL CURS ALS 
CENTRES EDUCATIUS 
MUNICIPALS
La llar d’infants Els Ocellets començarà el 
setembre amb 32 infants inscrits (9 nadons, 9 de 
P1 i 14 de P2). 

Pel que fa a l’escola Llebeig, un total de 135 
iniciaran el curs. Un grup de 14 nens i nenes 
s’escolaritzaran a P3 i també hi haurà una 
alumna nova que entrarà al grup de 3r. 

Toni León, director de l’escola Llebeig, explica 
els principals objectius que es proposen per 
a aquest 2019-2020, “tot i que parlar d’aquest 
curs a mitjans d'agost és, si més no, agosarat 
atès que la PGA (Programació General Anual) 
no estarà feta i consensuada pel Consell 
Escolar fins a l’octubre, no obstant, i parlant 
en termes molt generals, els objectius per al 
curs 2019-20 serien: continuar apostant per 
la millora en l'organització de les comunitats 
d'aprenentatge per augmentar la coherència 
en el funcionament general d'escola i seguir 
treballant per aprofundir en la línia pedagògica 
del centre. Altres objectius d'especial interès 
podrien ser: l'elaboració del projecte tècnic per 
a la transformació del talús, la posada en marxa 
d'un intercanvi entre l'escola de Vilobí i la de 
Chiusanico i, com no, la celebració de l'acte de 
cloenda del 50è aniversari, que tindrà lloc el 15 
de novembre i sobre la qual rebreu informació 
aviat per tal de viure aquest esdeveniment 
històric del Llebeig”.

03: OPERATIVA LA ZONA 
HABILITADA PER A AUTOCARAVANES
Just abans de la Festa Major, la zona habilitada per al turisme 
d'autocaravanes va quedar operativa. Així doncs, Vilobí ja diposa d'un 
espai perquè hi pernoctin fins a 4 autocaravanes.  Aquest ha estat un 
projecte impulsat per Enoturisme Penedès, després de detectar una 
demanda creixent d'aquest tipus de turisme a la comarca. La zona està 
ubicada al c/ Diputació, al costat de la piscina municipal. 

04: ELS AGENTS CÍVICS VETLLEN 
PEL PARC DELS TALLS
Aquest ha sigut el segon any que els agents cívics han vetllat pel bon 
funcionament del Parc del Talls, procurant que se'n gaudeixi i es respecti 
l'espai d'una manera cívica i responsable amb el medi ambient. Les seves 
funcions són les de promoure el bon ús de l'espai, d'informar en cas que 
s'estigui cometent alguna infracció, i conscienciar de com s'hauria d'actuar 
i de la importància de fer-ho així. El treball dels agents ens ha permès 
reduir el vandalisme a la zona del Parc i com a conseqüència s'han reduït 
notòriament les deixalles que es llençaven fora dels punts habilitats. Tot 
això ha afavorit la presència d'un turisme més conscienciat i respectuós 
amb el medi ambient.

05: FINS L'ANY VINENT!

Acabada la temporada de piscina i veient com ha evolucionat la temporada, 
volem agrair la paciència de totes les persones que n'han fet ús; som 
conscients que al començament no vam obrir amb les condicions en què 
voldríem, però a causa de l'endarreriment de les obres dels vestidors, vam 
haver d'afrontar el contratemps que se'ns presentava i buscar-hi una solució. 
Esperem tornar-nos a veure l'any que ve.
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DIARI VISUAL
#MAGRADAVILOBI  #TUETSLAFESTA

ESPECIAL FESTA MAJOR. Des de la Comissió de Festes es fa una valoració molt positiva de la Festa Major 19. 
Ha estat molt participada, abans (amb la capta) i durant. El tret de sortida, amb el sopar popular, que va comptar amb 338 
persones inscrites, ja oficialitzava que els veïns i veïnes de Vilobí tenien moltes ganes de viure la festa. Tots els actes s’han 
pogut celebrar amb normalitat, fins i tot l’últim de tots ells, la botifarrada popular sota l’amenaça de la pluja. 

Els membres de la Comissió de Festes volen donar les gràcies a totes les persones que l’han fet possible, ja sigui col·laborant-
hi econòmicament, participant-hi de manera directa amb l’exposició dels avis, els balls populars, els versots, la baixada 
d’andròmines i els playback’s, o simplement assistint i gaudint dels actes. Aquí us en deixem un recull de fotos!
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GALA DELS PLAYBACK'S 2019 

Volem aclarir, ja que molta gent ens ho ha preguntat, que 
l'Associació de Playback’s Vilobí no va escollir canviar la 
gala al diumenge a la nit. Donem les gràcies a la gent que 
tot i així va voler venir a gaudir de l'espectacle. 

Volem donar les gràcies a tots els participants, 
col·laboradors i ajudants per la gran gala. Aquest any, 
més emotiva que mai, perquè des de l'organització dels 
Playbacks l'hem dedicat a en Ferran, qui sempre hi par-
ticipava i aquest any també li tocava estar allà. És per això 
que, abans de començar la gala, el seu grup va ajudar a 
col·locar una F al lateral de l'escenari perquè ens acom-
panyés tota la nit. 

EdènVilobí, així era la temàtica d'enguany. Un escenari viu 
de color amb una font, un lleopard, un bolet, un arbre, un 
gronxador, papallones i flamencs. On fades, nimfes, per-
sonatges terrenals i animals perfeccionaven aquest idíl·lic 
indret truncat per la visita misteriosa d'un personatge 
galàctic vingut d'una galàxia molt llunyana, anomenada 
Guardiola de Fontmeteorit. I que lluitava per conquerir 
aquest EdènVilobí fent que tot fos més fosc. El desenllaç 
de la història concloïa en què tota l'energia s'unia per fer 
de l'EdènVilobí un lloc on brillés la llum del dia i de la nit.

Assoc. Playback's Vilobí 
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CUP ALTERNATIVA 
PER VILOBÍ 

Benvolguts veïns, 

Ara que s’acosta l’Onze de Setembre i 
que Catalunya continua en una situació 
tan excepcional (no deixem d’oblidar els 
presos polítics i els exiliats del nostre país), 
creiem que convé fer alguns recordatoris. 

L’1 d’octubre del 2017 més de 600 veïns 
de Vilobí anàvem a votar, dels quals 591 
(96,4%) vam votar SÍ a la independència. 
Cinc dies després un acord unànime del 
consistori, instat a partir d’una proposta del 
col·lectiu Vilobí Resisteix, condemnava la 
violència i repressió exercida pels cossos 
i forces de seguretat de l’Estat durant el 
referèndum, i reclamava a la Unió Europea 
que n’acceptés els resultats. Aquell mateix 
divendres, un miler de persones, la majoria 
veïns del poble, elaboraven un mural 
nocturn (SOS CAT), que en poques hores 
es feia viral a les xarxes i apareixia en 
diversos mitjans de comunicació. Vilobí 
es convertia en un referent de la lluita 

GRUPS POLÍTICS

organitzada i unitària per la independència 
i contra la repressió. Tanmateix, capricis 
del destí, aquest referent com a poble es 
va difuminar davant els resultats de les 
darreres eleccions municipals. De sobte, 
la referència de lluita de “Vilobí resisteix” 
cedeix significat balsàmic a un PSC que 
‘resisteix’ a Vilobí. 

És cert que, sovint, quan es vota en clau 
municipal es vota més a les persones 
que no pas al partit al qual s’ha vinculat 
la llista electoral. Però és ben cert també 
que el PSC quan valora els resultats 
obtinguts a Catalunya s’atribueix com a 
pròpia la victòria de Vilobí. I és aquí on 
rau el parany que, malgrat la suposada 
bona intenció, incorporava el vot per 
l’opció VV-CP. Així doncs, de forma més 
o menys directa, el missatge que s’extreu 
dels resultats de Vilobí és el següent: 
Vilobí no passa factura al PSC malgrat la 
seva complicitat amb la forta repressió a 
Catalunya. La repressió que estem vivint 

con a societat i, sobretot, la que estan vivint 
moltes persones (presos polítics, exiliats...) 
és molt greu. No podem malbaratar cap 
ocasió de denúncia i, en aquest sentit, les 
eleccions municipals eren una bona eina. 
Tanmateix, és comprensible que, davant 
la disjuntiva plantejada, molts veïns de 
Vilobí no tinguessin més opció que votar a 
VV-CP si ho creien el més convenient pel 
poble. Per això, no entenem com és que 
no van trencar totalment el vincle amb les 
sigles d’un partit responsable de l’aplicació 
del 155. Ho trobem, si més no, de poca 
consideració i sensibilitat vers un poble 
que, com dèiem al començament, s’ha 
mostrat majoritàriament independentista i 
solidari. 

Quan es tracta de vulneració dels drets 
humans no podem deixar que la passivitat 
ens faci còmplices.

VIURE VILOBÍ

Una vegada finalitzada la Festa Major, 
volem agrair la bona participació als 
actes per part de totes les veïnes i veïns 
de Vilobí. Després de la botifarrada, 
l'inici de curs es precipita i de cop ja ens 
trobem pensant en els nous projectes 
cara al setembre. 

Us convidem a seguir fent poble fent-
vos vostres les activitats que s'ofereixen 
des de l'Aula de Cultura i l'Escola 
Esportiva Municipal, així com també 
de la resta de propostes per part de les 
diferents entitats del municipi. També 
volem desitjar un bon inici de curs a tot 

l'equip docent dels centres educatius 
municipals, als 167 alumnes que el 
començaran i a les famílies. 

Des de Viure Vilobí, iniciem el mes de 
setembre amb moltes ganes de seguir 
treballant pel poble.
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ALBA ESTEVE. 

Després d’aproximadament un mes d’assumir el repte 
de portar la gestió del bar-restaurant Jaume Via, ganes i 
molta il·lusió és el que es percep parlant amb el Xavi i la 
Meri. També els nervis de fer-ho bé i de donar un servei 
de qualitat als veïns del poble i les pors necessàries, que, 
en comptes de frenar-los, els fan estar molt atents. 

Tenim la sort que la Meri porta a l’esquena una gran 
experiència en el món de la hostaleria. A més, durant els 
últims mesos havia treballat al Jaume Via amb el Nico i la 
Caro, de manera que ja coneix el tipus de local i els seus 
clients habituals. Però també tenim la sort que el Xavi, tot 
i no haver treballat mai en aquest sector, està acostumat 
a gestionar processos i a tenir persones al seu càrrec. Un 
tàndem perfecte que els permet assumir el projecte amb 
seguretat i actitud. 

Sense gairebé tenir temps de fer rodatge, s’han topat amb 
la Festa Major, que sense cap dubte és el moment amb 
més afluència de gent a Vilobí. Molts sopars, vermuts 
i copes concentrats en els cinc dies que dura. Vam 

PERSO
N

ES.

MERI GONZÁLEZ I XAVI COLOMÉ
Veïns de Vilobí i nous arrendataris del 
Bar-Restaurant Jaume Via 

parlar amb ells just abans que comencés i se’ls veia 
neguitosos i enfeinats per tal que tot sortís bé. Ara, 
un cop passada, volem felicitar-los. 

El Bar-Restaurant Jaume Via pretén una línia 
continuista del que s’ha fet sempre: servei de bar 
de les 8 a les 21 h, menús diaris entre setmana i 
una carta més elaborada per als festius. El Xavi, 
però, avança, tot i que sense voler confirmar res 
perquè bàsicament encara no ha tingut temps de 
materialitzar-ho, que tenen la intenció de crear 
diferents propostes culturals i d’oci per fer del 
Jaume Via un espai de trobada de vilobinencs i 
vilobinenques. 

Des de l’Ajuntament de Vilobí volem desitjar molta 
sort a la Meri i al Xavi en aquesta nova etapa i al 
mateix temps, convidar tots els veïns i veïnes a 
gaudir del Jaume Via. 

Endavant! 
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COMENÇA!

CURS BÀSIC D'INFORMÀTICA
Us informem que aquest mes de setembre començarà 
un curs gratuït d’informàtica. Es farà cada dijous des del 
19 de setembre al 21 de novembre de les 9.30 h a les 12.00 
h a Cal Boter. El curs teòric i pràctic té una durada de 25 
h i es centrarà en l’ús bàsic del programari Windows i 
d’Internet (navegació, correu electrònic…). 

Les inscripcions s’han de formalitzar a les oficines 
municipals abans del dia 13 de setembre. 

En acabar aquest curs, se'n farà un altre d'ús de mòbil i 
tauleta tàctil. 

ESCOLA ESPORTIVA MUNICIPAL
Us informem que del 9 al 23 de setembre s’obre el termini 
d’inscripcions per a les activitats organitzades des de 
l’Escola Esportiva municipal. El curs s’iniciarà el 30 de 
setembre i s’allargarà fins al 6 de juny de 2020. 

El proper 16 de setembre a les 19 h se’n farà una reunió 
informativa a la sala de plens.

Les activitats proposades per al nou curs són: 

Dilluns i dimecres:
De les 16.30 h a les 18 h 

- Psicomotricitat (P3 a P5) 
- Multiesports (1r i 2n)
- Minivòlei (a partir de 3r)
- Minibàsquet (a partir de 3r)
- Patinatge (a partir de 3r, “iniciació”)

De les 18 a les 19.30 h 
- Vòlei (a partir de 1r d’ESO o 6è)
- Patinatge (a partir de 1r d’ESO o amb nivell) 

Dimarts i dijous
De les 16.30 h a les 18 h 
- Futbol sala (a partir de 1r) 
- Activitats al medi natural (a partir de 1r)

Caps de setmana: els partits d’esports d’equip escolar es 
juguen els dissabtes entre les 9 h i les 13 h a Vilobí o en 
altres municipis de la comarca.

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 

AULA DE CULTURA
Pilates:
dimarts de les 9.20 h a les 10.20 h 
dimarts de les 15.20 h a les 16.20 h 
dimecres de les 17.20 h a les 18.20 h 
dijous de les 9.20 h a les 10.20 h 

Ioga:
dilluns de les 20 h a les 20.30 h

Curs de Català per a immigrants
dimarts i dijous de les 9.30 h a les 10.30 h 

Activa (per a gent gran amb mobilitat reduïda)
dilluns i dimecres de les 16 h a les 18 h

Manualitats
dimarts de les 19 h a les 20 h

Activitat física per a la gent gran:
dimarts de les 17 h a les 18 h

Zumba: 
dijous de les 21 h a les 22 h 

Curs bàsic d'informàtica
dijous de les 9 h a les 12 h  
(del 19 de setembre al 21 de novembre)

Curs d'ús de mòbil i tauleta tàctil:
dijous de les 9 h a les 12 h 
(del 28 de novembre al 19 de desembre) 

Curs inicial d'italià
divendres de les 19.00 h a les 20.30 h

BALLS DE SALÓ
Dia 6 de setembre a les 19.30 h
ALMAS GEMELAS

Dia 13 de setembre a les 19.30 h
ORGUE DE GATS

Dia 20 de setembre a les 19.30 h
DELAY'S

Dia 27 de setembre a les 19.30 h
BANDA SONORA


