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L’equip de govern sobre els usos del Camp Municipal d’Esports
Amb poc més de 3.150 habitants, el municipi de
Vilobí d’Onyar no té prou nens i nenes per alimentar dos clubs de futbol. Això és un fet constatable i només cal veure que ambdós han de fer
venir infants de fora del municipi per completar
els seus equips.
Des de l’ajuntament, gestionar dos clubs (ara ja
en són tres) que competeixen pels usos i els recursos és molt complexe, sobretot quan la relació entre els dos (no parlem dels pares) no és tant
amistosa com seria desitjable: els clubs no volen
cedir ni renunciar al que creuen que els pertoca,
i encara més quan els nens d’aquests d’ambdós
van a la mateixa escola.
Veient el conflicte existent, no sempre latent, es
va consultar amb el Consell Català de l’Esport de
Catalunya, el qual va recomanar la creació d’una
escola municipal de futbol base que alienés els
pares de la gestió esportiva directa. Aquesta proposta suposava, en efecte, que les dues entitats
havien de deixar el futbol formatiu.
L’equip de govern, però, va valorar com a solució
més viable la unificació dels dos clubs amb les
condicions que ambdós acordessin, amb la única condició que aquesta unificació forçosament
implicava que tots els nens havien de ser acceptats al nou club resultant. Es van fer les reunions
pertinents per explicar i motivar aquesta decisió,
amb l’horitzó que, en cas de no haver-hi acord,
es proposaria un concurs per donar els usos i la
subvenció a l’entitat que presentés una proposta
més integradora.
Les converses entre els clubs, així com entre els
clubs i l’Ajuntament, no van donar el fruit esperat
i, finalment, es va convocar el concurs per a la cessió dels usos del Camp Municipal d’Esports.
Durant el període d’exposició al públic no hi va
haver impugnacions ni al.legacions a les bases,
per tant vam entendre que aquestes eren accep-

tades tal i com es van aprovar al Ple. Al concurs es
van presentar dues propostes (AE i FBV), per tant
de nou vam entendre que ambdós acceptaven
les regles del joc i, doncs, acatarien el resultat.
La Taula de Valoració, formada per 7 membres
amb vot (4 pares + 1 regidor de cada partit + la
coordinadora i moderadora de la Taula) i 2 més
sense vot (l’Alcaldessa i la secretària de la Taula)
es va reunir el divendres 8 de juliol. Els 4 pares
amb dret a vot, que van ser escollits per sorteig,
eren tots 4 del mateix equip (FBV) i, per tant, majoria de vots.
Tant la metodologia del concurs com a sistema
per repartir els usos, com la redacció de les bases
i sistema de puntuació del propi concurs, el procés de valoració i l’acta de la Taula de Valoració va
ser supervisada per un advocat, que va acreditar
que el sistema era plenament legal i que s’havia
realitzat correctament. Per tant, el resultat de la
Taula, que en finalitzar la valoració va ser acceptat per tots els assistents, no deixavs lloc a dubte.
L’entitat més ben puntuada a la taula de valoració va ser l’A.E.Vilobí i, per tant, és la que tindrà
l’encàrrec d’inscriure tots els nens que vulguin jugar al nostre municipi.
L’entitat guanyadora ha d’acceptar tots els equips
(tal i com han estat conformats aquesta temporada) i l’staff tècnic de l’altre club, així com acceptar
membres a la junta i crear una comissió gestora
que vetlli per la bona integració de tots.
L’equip de govern ha demanat una avaluació de
les dues propostes concursals a dues entitats supramunicipals per tal de tenir una segona valoració en base als mateixos criteris de puntuació
de la Taula. Aquesta valoració en cap cas pot fer
variar el resultat de la Taula, però pot reforçar-lo o
bé aportar nous punts a tenir en compte en la signatura del conveni entre l’Ajuntament i l’entitat
guanyadora del concurs.

Seleccionats els 5 joves per a la A partir de 2017, ser compostaire
Brigada Jove d’enguany
a Vilobí d’Onyar té premi!
El dimecres 13 de juliol va tenir lloc el sorteig per
seleccionar els 5 candidats a ocupar les places de
la Brigada Jove 2016. Aquestes es distribuiran en
dos torns: un primer del 18 de juliol al 18 d’agost i
un segon del 16 d’agost al 16 de setembre.El contracte serà d’un mes i la contractació serà de règim laboral temporal amb una jornada de 25 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.
El resultat va ser el següent:
•
•
•
•
•

Peó de brigada, 1r torn: nº 2189, que correspon a C.R, S – XX.XXX.571-G
Peó de brigada, 2n torn: nº 2119, que correspon a C.M,S – XX.XXX.021-J
Auxiliar admin. biblioteca 1r torn: nº 2102,
que correspon a G.C, A – XX.XXX.970-N
Auxiliar admin. oficines, 1r torn: nº 2169,
que correspon a M.C, A – XX.XXX.072-W
Auxiliar administratiu, 2n torn: nº 2167, que
correspon a P.M, A – XX.XXX.441-B

A la convocatòria d’enguany, adreçada a joves
d’edats compreses entre els 16 a 23 anys, s’hi han
presentat un total de 24 candidats, 2 dels quals
van ser descartats per no acreditar el grau en
ESO, un dels requisits que es demanava. Aquest
projecte formatiu té per objectiu incrementar
les competències transversals bàsiques que ajudin els joves a enfrontar-se amb més garanties al
mercat laboral.

Plaça de tècnic auxiliar, a temps
parcial, per a la biblioteca
L’Ajuntament ha convocat el procés selectiu per
a la creació d’una borsa de treball d’una plaça
de tècnic auxiliar, a temps parcial, per a la biblioteca municipal de Can Roscada, per tal de
realitzar tasques de suport, així com per cobrir
vacants i substitucions. Aquesta borsa de treball tindrà una durada màxima de tres anys, tot i
que l’Ajuntament pot aprovar una altra convocatòria per a la mateixa finalitat abans de finalitzar
aquest termini màxim, si és necessari. Trobareu
tota la informació, juntament amb el document
per a fer la sol·licitud, al lloc web www.vilobidonyar.cat.
Podeu consultar les percepcions
econòmiques mensuals dels representants
públics al web municipal!

Amb motiu de la celebració d’una nova campanya de foment del compostatge casolà, que va
tenir lloc el passat mes de maig, l’Ajuntament va
resoldre l’aplicació d’un descompte sobre la taxa
d’escombraries per a tots els compostaires, que es
farà efectiu a partir de l’any vinent. Tant l’import
del descompte com els tràmits que caldrà fer per
obtenir-lo es determinaran a finals d’any, quan
s’aprovi l’ordenança fiscal municipal 2017.
Sigui com sigui, com que un dels requisits segurs
és estar donat d’alta a la xarxa de compostaires
comarcal, a partir d’ara mateix l’Ajuntament convida a tots els compostaires locals a apuntar-s’hi,
acudint o trucant a les oficines municipals (972
47 30 26). La convocatòria està oberta a totes les
modalitats de compostaires:
• Els antics compostaires amb compostadors
subvencionats que vulguin assegurar-se que
estan ben apuntats a la xarxa o que han canviat algunes de les seves dades.
• Els compostaires que han adquirit els seus
propis compostadors.
• Les llars que tenen pila o femer a casa i, per
tant, també autogestionen les seves restes de
menjar.
• Les famílies que comparteixen un mateix
compostador o pila o femer.
• I també les noves persones interessades a rebre un compostador, que el poden sol·licitar a
l’ajuntament fins a acabar existències.
(A la fotografia, el taller de compostatge casolà que va tenir lloc
el passat mes de maig a Vilobí)

Properes convocatòries:
Dijous, 28 de juliol
Sessió ordinària del Ple
Pavelló de Sant Dalmai.

www.facebook.com/vilobidonyar
www.vilobidonyar.cat

