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• El Ple es dona per assabentat del decret de l’alcaldia de 29 de 
juny de 2022, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de 
l’exercici 2021:

Fons líquids 550.837,59

Drets pendent de cobrament 645.470,17

Obligacions de pagament -278.767,04

Partides pendents d'aplicació 378,91

Romanent de tresoreria total 917.919,63

Saldos de dubtós cobrament -388.072,40

Excés de finançament afectat -19.097,00

Romanent de tresoreria per a despeses generals 510.750,23

• Amb cinc vots a favor (grup municipal Viure Vilobí-CP) i tres 
abstencions (grup municipal Vilobí i República-ERC i grup 
municipal SentVilobí+JuntsxCat), s’aprova la modificació de 

DESPESES - SUPLEMENTS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

214.00/920 Manteniment vehicles municipals 700,00

221.04/920 Vestuari personal 3.100,00

609.00/160 Clavegueram zona Nord-Oest 59.060,00

TOTAL 62.860,00

DESPESES - HABILITACIONS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

204.00/130 Rènting vehicle guàrdia municipal 3.000,00

629.00/320 Zona d’ombra a la llar d’infants 2.000,00

636.00/920 Equips informàtics 2.200,00

TOTAL 7.200,00

INGRESSOS - MAJORS INGRESSOS

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

330.00 Rodatges en el domini públic 3.400,00

761.05 Diputació de Barcelona. Zona ombra llar 
infants

1.660,00

TOTAL 5.060,00

INGRESSOS - BAIXES PER DESPESES

PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT

120.05/132 Retribucions bàsiques vigilant municipal 4.330,00

121.00/132 Complement destí vigilant municipal 1.360,00

121.01/132 Complement específic vigilant municipal 3.500,00

221.99/342 Subministraments piscina 5.000,00

226.99/311 COVID-19 3.000,00

233.00/912 Indemnitzacions càrrecs electes 4.810,00

609.00/171 Parc central 43.000,00

TOTAL 65.000,00

TOTAL INGRESSOS 70.060,00

TOTAL DESPESES 70.060,00

Tanmateix, com a conseqüència de l’increment de la partida 
609.00/160 (Clavegueram zona Nord-Oest) i la disminució de la 
partida 609.00/171 (Parc central de Vilobí), caldrà modificar el 
finançament dels respectius projectes d’inversió, que quedaran 
com segueix:

609.00/160 
CLAVEGUERAM ZONA NORD-OEST

PRESSUPOST FINANÇAMENT

PUOSC 250.000,00

Diputació Barcelona 21.700,00

Crèdit Diputació 20.000,00

Aportació municipal 45.360,00

337.060,00 337.060,00

609.00/171 
PARC CENTRAL DE VILOBÍ

PRESSUPOST FINANÇAMENT

Diputació Barcelona 196.260,00

Crèdit Diputació 180.000,00

Aportació municipal 10.740,00

387.000,00 387.000,00

• Per unanimitat, s’aprova un conveni de col·laboració amb 
el Servei Català de Trànsit per tal que tramiti les denúncies 
formulades pel vigilant municipal, per infraccions de les normes 
de circulació comeses en vies urbanes del municipi.

• Per unanimitat, s’aproven les festes locals per a l’any 2023: 6 
d’abril (Dijous Sant) i 21 d’agost (festa major).

• Per unanimitat, es declara la finca on es troben situades les 
instal·lacions esportives municipals del camp de futbol de les 
Cabanyes, propietat de l’Ajuntament de les Cabanyes i amb 
referència cadastral 08305AO0700028.0000, com a immoble 
d’especial interès i utilitat municipal perquè hi concorren 
circumstàncies socials o culturals, amb efectes des de l’exercici 
2022.
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#DESTACAT
AQUEST SETEMBRE COMENCEN 
LES OBRES DEL PARC CENTRAL 

Després que al mes d’abril s’adjudiqués la contractació de les 
obres del Parc central a l’empresa Excavacions Duocastella SL 
per valor de 319.088,90 €, aquest setembre s’iniciaran les obres, 
que es preveu que tinguin una durada aproximada de cinc 
mesos. 

El nou Parc central, que s’ubicarà a l’antic camp de futbol 
municipal, disposarà d’una zona de jocs infantils, unes zones 
de descans amb bancs, uns espais per a la pràctica esportiva 
(cistella de bàsquet i minicamp de futbol) i, atenent els 
suggeriments que temps enrere havien fet els infants de l’escola 
Llebeig, s’hi instal·larà també una pista d’skate. Dins l’espai es 
plantaran arbres perquè facin ombra, hi haurà una font i una 
taula de pícnic. 

S’informa també que, tal com es va comprometre l’equip de 
govern davant dels grups de l’oposició al Ple municipal, l’equip 
tècnic que dirigeix el projecte està treballant en l’activació 
d’un procés participatiu perquè tots els veïns i veïnes de Vilobí 
puguin escollir com seran les zones de jocs infantils.

LA COMISSIÓ DE FESTES 
US DESITJA BONA FESTA 
MAJOR!
Un cop més arriba la nostra festa major! Dies 
de festa, de disbauxa, de no pensar en res... Els 
dos darrers anys han estat per a tothom difícils, 
d’incertesa, i des de la Comissió hem tingut la 
dificultat de no poder preparar la festa com ens 
mereixem. Encara que amb molt d’esforç, vàrem 
poder gaudir un xic la de l’any passat. Vàrem 
haver de renunciar a molts actes per culpa de les 
restriccions que hi havia en aquell moment. Tot i 
així, la vam poder tirar endavant amb il·lusió i amb la 
col·laboració de tots vosaltres.

Enguany, hem dedicat moltes hores i moltes ganes 
perquè una altra vegada, la nostra festa major torni 
a ser lluïda, engrescadora i per a totes les edats. Són 
dies d’estrès, de nervis per a nosaltres, que estem 
al front, però darrere hi ha un munt de gent que 
també la fa possible: balls populars, col·laboradors, 
patrocinadors, la brigada, l’Ajuntament, familiars, 
amics... i molts més que sense saber-ho o 
desinteressadament participen i ajuden a tirar 
endavant aquests dies tan especials per a tots. 
Gràcies! Desitgem amb moltes “ganes” que siguin 
dies plens d’enormes somriures, dies d’il·lusió, de 
retrobament, de dinars o sopars familiars, de sopars 
al poble, de música al carrer; aquesta és la nostra 
intenció. Us animem a participar-hi, a gaudir-la, a 
deixar les preocupacions i fer que aquests dies siguin 
irrepetibles.

Tenim... GANES DE FESTA!
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SOPAR SOLIDARI AMB UCRAÏNA

El divendres 8 de juliol es va celebrar un sopar en suport al poble 
ucraïnès, organitzat pel grup de solidaritat amb Ucraïna i el grup de 
suport al Dima Voloshyn Dmytro, exveí de Vilobí, exalumne de l'escola 
Llebeig i actualment metge cirurgià a Ucraïna. Al sopar, amb un menú 
que incloïa especialitats ucraïneses i catalanes, hi van assistir una 
vuitantena de persones. També hi van participar grups musicals i es va 
fer una videoconferència en directe amb el Dima.

MÉS DE 600 PERSONES AL CICLE DE CONCERTS DEL PARC 
DELS TALLS 

Aquest mes de juliol s’ha celebrat el Cicle de Concerts al Parc dels 
Talls, amb tres divendres de concert. Els grups de l’edició del 2022 
han estat Koren, Cor Xamusia, i Nadia, Publio i Publio. L’acollida del 
públic, local i de la comarca, ha estat molt bona, amb una mitjana de 
200 persones assistents en cada concert. L’organització de l’acte és 
una iniciativa de la Regidoria de Cultura que s’ha consolidat al llarg 
dels anys.

SOPAR FEM BARRI A LES 
GUIXERES 

El passat divendres 29 de 
juliol es va celebrar el sopar 
Fem Barri, organitzat per 
l’Associació de Veïns i Veïnes 
de Les Guixeres. Les persones 
assistents s’hi portaven el 
sopar i l’entitat s’encarregava 
del parament de taules, 
cadires i de la beguda. A l’acte 
hi va participar una seixantena 
de persones. 

L'ESCOLA LLEBEIG, 
100% PINTADA!
Aquest juliol, la brigada municipal ha 
aprofitat les vacances escolars per pintar 
les aules de parvulari de l’escola Llebeig, 
entre altres manteniments habituals. 
Així doncs, entre les últimes vacances 
de Nadal, Setmana Santa i estiu s’ha 
pintat l’equipament sencer. L’estiu també 
serveix per fer neteja a fons de tots els 
espais i materials de l’escola. 

#MAGRADAVILOBI
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INAUGURACIÓ DE LA NOVA JUNTA DE L’AAVV DE 
LA PLAÇA I LA FONT I D’EL TALLER DE VILOBÍ

El passat dissabte 23 de juliol, l’Associació de Veïns i 
Veïnes de La Plaça i La Font va presentar la seva nova junta 
amb un sopar popular, després d’un període de temps 
sense activitat. El nou president és l’Òscar Montserrat i 
la vicepresidenta, la Irene Rodríguez, ambdós veïns de 
la Plaça. L’acte de presentació es va fer coincidir amb la 
inauguració de la nova botiga El taller de Vilobí, ubicada 
on hi havia el forn de pa. Les més de 350 persones 
que van assistir-hi van poder gaudir del sopar, un tast 
d’inauguració de la botiga, sorteig de tres lots gentilesa 
d’El taller de Vilobí i de música en directe amb el DJ 
Delapierre. Cal destacar que el sopar va estar maridat 
amb vins i escumosos locals. 

ESTIU DINS L'AIGUA

Durant el mes de juliol s’han realitzat 
cursets d’iniciació de natació per als 
més petits del poble i també classes de 
zumba dins l’aigua per als adults. En 
total hi ha hagut 11 persones inscrites 
que s’ho han passat d’allò més bé.

EL CASAL D'ESTIU I L'ESTIU JOVE 
FINALITZEN AMB VALORACIONS 
MOLT POSITIVES

Les activitats d'estiu adreçades a infants 
i joves i impulsades per la Regidoria de 
Joventut han finalitzat amb valoracions 
molt positives per part dels participants 
i les seves famílies. 

Entre totes les activitats, cal destacar 
la nova proposta d'enguany "Setmana 
sense pantalles", que tenia com 
a objectiu "desconnectar-se" i fer 
pedagogia entres els joves de l'abús i el 
perill del consum de contingut a través 
de les pantalles. En el proper butlletí 
es farà un recull d'algunes de les 
valoracions i conclusions a les quals van 
arribar els joves sobre aquest tema. 
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MULLA'T

El diumenge 10 de juliol es va organitzar la campanya 
del Mulla’t per l’esclerosi múltiple a més de 500 
piscines de tot Catalunya, i la de Vilobí, com és 
habitual, també en va formar part. Enguany es va 
recaptar un total de 280 € euros entre el material 
venut i el 50% de la recaptació de les entrades 
d’aquest dia. Uns fons que seran destinats a la 
investigació i acompanyament de les persones que 
pateixen aquesta malaltia.

TALLER LGTBI

El passat 14 de juliol es va realitzar un taller a càrrec 
de l’Observatori contra l’Homofòbia. Aquesta entitat 
és l’eina que tenim per lluitar contra la LGTBIfòbia 
en totes les seves formes i donar suport necessari a 
les víctimes. Bona part de joves del CRAE de Vilobí 
van assistir a aquest interessant taller en el qual els 
van donar eines i recursos per detectar i prevenir la 
discriminació i l’homofòbia en els diferents escenaris 
on es puguin produir.

SETMANA SÈNIOR 

Fa dos anys, des d’abans de la pandèmia, que no es 
celebrava la festa Sènior a Vilobí. Els passats dies 6, 
7 i 8 de juliol vam poder recuperar aquesta festivitat 
amb tot un seguit d’activitats que es van organitzar 
des de la Regidoria de la Gent Gran. 

El dia 6 va començar amb una magnífica exposició a 
l’Espai Sènior, de les activitats realitzades durant el 
curs dels grups de patchwork i de l’Activa’t, així com 
el de manualitats de l’Aula de Cultura. Seguidament 
al local Jaume Via va tenir lloc la xerrada “Cuidar-se 
a un mateix per envellir millor”, a càrrec del psicòleg 
i terapeuta familiar Pep Forns, un acte que ens va 
mostrar moltes actituds positives de la gent gran 
i maneres de com afrontar aquesta etapa de les 
nostres vides, la vellesa.En acabar la xerrada vam 
poder gaudir d’una exhibició de gimnàstica amb la 

Nicole i de Balls in Línia que van amenitzar la jornada. 
La vesprada va acabar amb un bon berenar/sopar.

El dia 7 de juliol una vintena de vilobinencs i 
vilobinenques, molts d’ells i d’elles participants de 
l’Activa’t, van gaudir d’un esplèndid dia d’excursió al 
Museu Pau Casals, a la platja de Sant Salvador. Els 
van oferir una visita guiada en la qual van descobrir 
la història de la casa a fons i la vida de Pau Casals, 
des de la seva infància fins la seva trajectòria com 
a violoncel·lista internacional. Van dinar un bon àpat 
al restaurant Vil·la Casals, situat al mateix recinte del 
Museu. En acabar tots els participants van rebre un 
record d’aquestes jornades.

El darrer dia de la Setmana Sènior, el divendres 8 de 
juliol, es van tancar aquestes jornades amb una tarda 
de bingo molt divertida on es van repartir regals per 
als guanyadors i un bon berenar per a tothom.



15/08 13 h 
Parròquia de Santa Maria 
de Vallformosa

ASSUMPCIÓ DE MARIA, 
PATRONA DE LA PARRÒQUIA.

18/08 21.45 h
Plaça de la Vila
En cas de pluja, al 
Centre cívic.

GRAN CANTADA D’HAVANERES 
A CÀRREC DEL GRUP XATÓ. 
Acte gratuït.

19/08 19.30 h Plaça Major INICI DE LA CERCAVILA.

19/08 Tot seguit, Plaça de la Vila PREGÓ DE LA FESTA MAJOR.

19/08 En acabar el 
pregó,

Plaça de la Vila

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS. 
Amb el patrocini íntegre de 
l’empresa local INDÚSTRIES 
BOLCAR.

19/08 Tot seguit,
Plaça de la Vila
En cas de pluja, al 
Centre cívic

SOPAR DE FESTA MAJOR. 
Cal inscripció prèvia. Vegeu 
programa. 

19/08 00.00 h
Plaça de la Vila
En cas de pluja, al 
Centre cívic

CONCERT DE FESTA MAJOR AMB 
EL GRUP DE VERSIONS WASA 
CORPORATION. 

19/08 Tot seguit,
Plaça de la Vila
En cas de pluja, al 
Centre cívic

FESTA AMB DJ XABO.

20/08 11.30 h Centre cívic

TORNEIG DE FESTA MAJOR DE 
FUTBOLÍ.  
Cal inscripció prèvia. Vegeu 
programa.

20/08 18 h Pista poliesportiva
1A VILOGIMCANA. Cal inscripció 
prèvia. Vegeu programa. 

20/08 00.30 h
Plaça de la Vila
En cas de pluja, al 
Centre cívic

NIT JOVE AMB EL GRUP 
ROCKTAMBULS. 
Acte gratuït. 

PROGRAMA D'ACTES DE LA 
FESTA MAJOR 2022



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 

21/08 11.30 h
Parròquia de Santa Maria 
de Vallformosa

MISSA SOLEMNE DEDICADA A 
SANT ROC I ACTUACIÓ DE LA 
CERCAVILA. Vegeu programa.

21/08 Tot seguit, 
Plaça de la Vila
En cas de pluja, 
al Centre cívic

GRAN VERMUT POPULAR 
AMENITZAT PEL TOC DE 
GRALLES. 
Acte patrocinat per Construccions 
Blascavi. 

21/08 19.30 h Pista poliesportiva

2N TAST DE VINS I ESCUMOSOS 
DE VILOBÍ DEL PENEDÈS. 
Cal inscripció prèvia. Vegeu 
programa. 

21/08 20 h Centre cívic
BALL DE FESTA MAJOR AMB 
XAROP DE NIT.  Acte patrocinat 
per l’Associació ABS.

22/08 11 h
Pista poliesportiva i piscina 
municipal

FESTA AQUÀTICA AMB 
REMULLA’T. 
Entrada gratuïta.

22/08 18 h Pista poliesportiva
ESPECTACLE DE CIRC AMB 
MESIEU MOUSTACHE. 
Acte gratuït

22/08 20 h Centre cívic

CONCERT I BALL DE VETLLA 
AMB L’ORQUESTRA SELVATANA. 
Entrades anticipades. Vegeu 
programa. 

23/08 11 h Centre cívic TORNEIG DE TENIS TAULA.

23/08 18 h Centre cívic
CINEMA FAMILIAR AMB LA 
PEL·LÍCULA D’ANIMACIÓ
“CANTA 2!”. Acte gratuït. 

23/08 21 h Plaça de la Vila

BOTIFARRADA POPULAR I  
MÚSICA AMB SET DE RUMBA. 
Cal comprar tiquet. Vegeu 
programa. 

23/08 Tot seguit, Plaça de la Vila BOTIFARRINGO. Vegeu programa. 

23/08 Tot seguit, Tot seguit,
DJ I FESTA FINAL DE FESTA 
MAJOR.


