TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS MILLORES A LA VIA
PÚBLCA

Aj u n t a m e n t
V i l a n o v a

Es millora el paviment del
carrer de l’Era.
Al juny de 2016 es va arranjar el
paviment del carrer de l’Era perquè
presentava un estat de degradació
greu. Amb les obres de remodelació, es va aprofitar per realitzar
la conducció de les aigües cap a la
xarxa de clavegueram.
Les obres de millora del ferm
de la via pública i de conducció
d’aigües es van fer a través del Pla
d’Ocupació de la Conca de Barberà 2016 i sense cap cost per
l’Ajuntament.
Aquests plans d’ocupació donen
feina a persones aturades de la
nostra comarca durant un temps
determinat que els permet tenir
uns ingressos.

VILANOVA DE PRADES A LA XARXA FESCAT
Coneix totes les festes de Vilanova de Prades.
L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha creat, sense cap cost, l’usuari
de FesCAT perquè tothom que tingui aquesta aplicació pugui conèixer
quines són i quan se celebren totes les festes de la nostra localitat: Reis,
Pasqua, Sant Antoni, Sant Salvador, Castanyada, Nadal...
Aquesta aplicació disponible per a mòbils i tauletes permet oferir tota
la programació anual de Vilanova de Prades a tots aquells que en siguin
usuaris, a més de totes les altres festes de municipis de tot Catalunya. Si tu també desitges estar al dia de les nostres festes, descarrega’t l’aplicació FesCat al teu mòbil o tauleta i cerca el municipi de Vilanova de Prades. I si et fas
subscriptor del canal, rebràs notificacions cada vegada que s’enviï un missatge amb les novetats de la programació.
D’aquesta manera, es permet arribar a un major nombre de persones a qui donar a conèixer el nostre ampli ventall
de tradicions.
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Un viatge pels municipis catalans de menys de 500 habitants.
MicroCatalunya és un projecte estretament lligat a l’Associació de Micropobles de Catalunya (AMC) a la
qual Vilanova de Prades pertany, amb la idea de donar a conèixer els municipis catalans de menys de
500 habitants, moltes vegades desconeguts i desatesos, però que representen la majoria del territori
català.

P r a d e s
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NEIX AJUNTAMENT
A les teves mans un nou canal per estar
informat de l’actualitat municipal.

+
+

canals
informació

L’Ajuntament de Vilanova de Prades ha posat en marxa aquest nou canal d’informació
municipal en paper que et permetrà conèixer
periòdicament l’activitat del Consistori.
Conscients que no tothom disposa de mitjans
informàtics, Ajuntament neix amb la voluntat d’ampliar els canals d’informació i participació que actualment ja estan en funcionament. D’aquesta manera, podràs estar al dia
de l’activitat de la localitat a través de l’espai
web (www.vilanovadeprades.cat), les xarxes
socials (facebook), l’aplicació de pregons per
a mòbils (ebando) i, des d’ara, també amb
aquest butlletí.

Ajuntament recollirà la informació més destacada de l’activitat de totes les àrees del
Consistori perquè puguis fer un repàs ràpid
però detallat del dia a dia del municipi.
Si desitges rebre els pregons al teu mòbil, cal
que et descarreguis l’aplicació per a mòbils
i tauletes ebando i que configuris el canal
Vilanova de Prades .

MICROCATALUNYA - MICROVILANOVADEPRADES
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MERCAT I FESTA DE LA
CASTANYADA
Tot a punt per la 42a Festa de la Castanyada
i pel 31è Mercat del darrer cap de setmana
d’octubre.
L’Ajuntament ja té tancada la programació
d’aquesta festa declarada d’interès comarcal, que aquest any començarà el dissabte 22
amb la inauguració de la
4a exposició col·lectiva
de pintura “Homentatge
Àngel Garcia” i que continuarà el cap de setmana
del 29 i 30 d’aquest mes.
El dissabte dia 29 hi
ha programat el sopar
popular i el ball amb
el grup Annie&Music
que ha organitzat el
Casal del municipi. I el
diumenge 30, se celebrarà una nova edició de la festa més popular i participativa de la localitat, el 31è Mercat. En aquesta edició
es comptarà amb la participació de restauradors de la
comarca a través de la Mostra gastronòmica de plats
amb castanyes, a iniciativa de l’Associació d’Empresaris
d’Hostaleria de la Conca (AEHCB) i l’Ajuntament de Vilanova de Prades, i també es podrà gaudir de la tradicional mostra de folklore popular amb la presència
dels Torraires de Montblanc, els gegants i nanos de
Montblanc, els gegants Antoni i Guiolmar d’Armengol
de Rocafort de Queralt, i els gegants Ferran i Isabel i
els grallers Lus Xipellis de Solivella.

CONEIX EL TEU AJUNTAMENT

A través del web MicroCatalunya trobareu la pàgina MicroVilanovadePrades, en la qual hi ha apartats
amb la informació bàsica, enllaços webs, rutes, curiositats i mapes. A més, és molt participativa: a
l’apartat “Participa” podreu fer les vostres aportacions sobre curiositats del municipi, i a través de la xarxa Instagram
podreu usar l’etiqueta #MicroVilanovadePrades i apareixeran les vostres fotograﬁes en aquesta pàgina web.
Enllaç web: http://www.microcatalunya.cat/micropobles/56/vilanova-de-prades/
Ajuntament de Vilanova de Prades
Consultori mèdic
Jutjat de Pau
Casal de Vilanova de Prades
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Ajuntament

977 86 90 56
977 86 90 02
977 86 90 56
977 86 90 21
977 86 12 32

Edita: Ajuntament de Vilanova de Prades
Àrea de Comunicació i Relacions institucionals
www.vilanovadeprades.cat
aj.vprades@altanet.org
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Artur Miró Palau

Carles Cabré Musté

Alcalde-President
Regidor de les àrees no
delegades

1r Tinent d’alcalde
Regidor delegat d’Urbansime,
Obres, Serveis municipals i
Medi Ambient

Ajuntament

Eloi Menasanch Sevil
2n Tinent d’alcalde
Regidor delegat d’Hisenda i Promoció
econòmica, Comunicació i Relacions
institucionals, Cultura, Patrimoni i
Joventut

F. Xavier Alfonso González Alejandro Caballero Madrid
Regidor delegat de Turisme
i Festes

Regidor delegat d’Atenció a les
persones, Salut i Esports
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SUBVENCIONS 2016

ARRANJAMENT DELS RENTADORS

L’Ajuntament de Vilanova de Prades va presentar projecte en les diferents convocatòries de subvencions de la
Diputació de Tarragona i del Consell Comarcal de la Conca de Barberà per aquest any 2016. A continuació
es relacionen els conceptes, imports i el destí de totes les subvencions concedides.

La segona fase de les obres d’arranjament dels rentadors
municipals continuen aquest final d’any 2016 amb una dotació pressupostària de 6.168,29 € dels quals un 95% seran
subvencionats per la Diputació de Tarragona.

SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

L’Ajuntamet de Vilanova de Prades va presentar per aquesta
anualitat, el projecte d’arranjament dels rentadors a la convocatòria de subvencions destinades a inversió cultural de la
Diputació. A dia d’avui se segueix el calendari d’execució de
les obres previst d’aquesta segona fase, per tal d’aconseguir
la rehabilitació total de l’espai. Les obres les executa Construccions Vilalta.

CONCEPTE

IMPORT CONCEDIT

Seguretat a les zones de bany

4.290,49 €

Activitats culturals 2016

748,89 €

DESTÍ
Productes piscines municipals i socorrista
Festa i Mercat de la Castanyada

Inversió i gestió d’equipaments municipals

1.909,31 €

Manteniment del local social i equipaments
esportius

Cultura per a inversió

5.073,27 €

Arranjament dels rentadors

Peridomèstics

1.319,83 €

Plagues i recollida d’animals domèstics

Protecció de la salut pública-Inversió

1.002,14 €

Adquisició d’aparells de control de qualitat

Protecció de la salut pública-Manteniment

2.509,36 €

Controls de qualitat de l’aigua

Consultoris mèdics

789,31 €

Prevenció d’incendis forestals

10.179,67 €

SITUACIÓ FINANCERA 2015
PRÉSTECS DE L’AJUNTAMENT FINS A 2015

Material divers per al consultori
Desbrossament del camí Mas d’en Segarra i
del camí Mas de Martins

En l’àmbit de Cultura, la Diputació ha convocat una subvenció extraordinària per a projectes i activitats culturals d’interès ciutadà. En aquesta convocatòria s’ha presentat el projecte de senyalització de la Ruta del Patrimoni de Vilanova de Prades.

Arranjament de camins

3.660,64 €

IMPORT

AMORTITZACIÓ ANUAL
AMB INTERESSOS

Renovació de canonada d’aigua i nou dipòsit
i Remodelació de l’Ajuntament

30/07/2003

30/07/2017

70.000 €

5.147,80 €

Millora d’abastament d’aigua fases, 1, 2 i 3
i Adquisició de la ﬁnca del Colomer

23/05/2006

30/09/2020

31.141,34 €

2.339,45 €

27/07/2010

30/09/2024

155.512,51 €

13.904,92 €

DESTÍ
CONCEPTE DEL PRÉSTEC

Arranjament del camí de Viern

IMPORT PRÉSTEC

PENDENT ANY 2014

PENDENT ANY 2015

70.000 €

15.000,00 €

AMORTITZAT

Millora d’abastament aigua fases, 1, 2 i 3
i Adquisició de la ﬁnca del Colomer

31.141,34 €

13.346,30 €

AMORTITZAT

Arranjament escoles públiques 2a. fase i Renovació pavimentació i clavegueram 1a. fase

155.512,51 €

111.080,39 €

62.484,03 €

Renovació de canonada d’aigua i nou dipòsit
i Remodelació de l’Ajuntament

LA RUTA DEL PATRIMONI
El nostre municipi presenta un llegat que hem anat conservant durant segles
com un tresor. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Vilanova de Prades ha considerat que cal enfortir el seu potencial per oferir-lo amb major qualitat i com
a revulsiu pel turisme però també per al nostre veïnat.

En el tancament de l’exercici de l’any 2015, només quedava pendent d’amortitzar el darrer préstec per import de 62.484,03 €.

Amb aquesta voluntat, des de la Regidoria de Patrimoni s’ha treballat per
crear una ruta senyalitzada del patrimoni local més destacat. Tot i que pot
semblar bàsic, ﬁns a dia d’avui no existeix cap tipus de senyalització essencial d’aquest llegat. Per això s’oferirà
una ruta a l’interessat que li permetrà conèixer quins són aquests elements patrimonials del municipi a través
d’una informació que recorre la nostra història com a poble.

TRESORERIA ANY 2015

E l r o man en t de t r es o r er i a no deixa de s er un s upòs it
que c or r es pondr ia a ls fons líquids (1) -c a la ix- que tindr ia
l’aj unta m ent s i els dr ets pe ndents de c obr a m e nt (2) a c ur t
ter m ini venc es s in i es c obr es s in e n da ta 31 de des e m br e , i
a m b l’im por t d’a ques ta r ec a pta c ió i els fons líquid s e n dita
da ta s e s a tis fes s in les obliga c ions pe ndents de pa g a m e nt (3)
a c ur t te r m ini, en e l s upòs it que ta m bé venc e s s in e n da ta 31
de des e m br e .

Amb aquesta ruta se senyalitzaran l’església de Sant Salvador i la Plaça de la Closa, la Relliscadora i el Castell,
l’ermita de Sant Antoni, els rentadors, la Font Vella i la Casa Consistorial i es crearà el Mirador del terme per la
vessant del Montsant i s’instal·laran distintius per a identiﬁcar els portals adovellats.

BANDERA LOCAL
El passat 27 de maig d’aquest any, l’Ajuntament de Vilanova de Prades va trametre a la Direcció General de
l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, escrit pel qual sol·licitava l’assitència tècnica per a oficialitzar la nostra bandera local. L’heraldista de la Generalitat encarregat de fer la proposta és el sr. Armand de
Fluvià. Amb la bandera es completaria aquesta fase d’oficialització de símbols locals que el govern local s’havia
marcat com a objectius de mandat.
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ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2015

COMPONENTS
E n les s e güe nts ta ule s es de ta llen els im por ts del r om a m ent
1) Fons líquids
de tr e s or er ia i la tr es or e r ia de l’Aj unta m e nt.

Aquesta ruta s’ha presentat com a projecte a la convocatòria de subvencions extraordinàries per a projectes i
activitats culturals d’interès ciutadà de la Diputació de Tarragona per a l’any 2016.

Ajuntament

DATA FINALITZACIÓ

L’any 2015 l’Ajuntament va sol·licitar a través del PAM (Pla d’Acció Municipal) de la Diputació de Tarragona, el pagament de
l’amortització extraordinària i anticipada de préstecs per ﬁnançar inversions. Gràcies a aquesta gestió entre Ajuntament i Diputació es van poder cancel·lar els dos primers préstecs i alliberar de pressió ﬁnancera les arques municpals. En la següent
taula es mostra la relació de préstecs i imports que quedarien pendents si no s’hagués produït aquesta gestió:

SUBVENCIONS CONSELL COMARCAL
IMPORT CONCEDIT

DATA DE PRÉSTEC

Arranjament escoles públiques 2a. fase i Renovació pavimentació i clavegueram 1a. fase

A més, també hem estat beneﬁciaris de les subvencions per a grups estables (e-catàleg) de programes culturals: (Orquestra, Cobla, Wonder Dance, Diables, Coral i altres espectacles) amb un import total de 7.900€ que ja
s’ha justiﬁcat. Aquesta quantitat inicial ha estat modiﬁcada per la Diputació i s’ha ampliat a 9.129 € destinada a
la contractació de més grups del catàleg d’espectacles per aquest any 2016.

CONCEPTE

CONCEPTE DEL PRÉSTEC

TRESORERIA A 31/12/2015
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SALDO INICIAL

COBRAMENTS

PAGAMENTS

SALDO FINAL

22.123,95 €

335.572,16 €

343.828,06 €

13.868,05 €

Ajuntament

IMPORTS 2015
13.868,05 €

2) Drets pendents de cobrament

193.327,76 €

3) Obligacions pendents de
pagament

40.215,04 €

4) Partides pendent d’aplicació
I) ROMANENT TRESORERIA
TOTAL (1+2-3+4)

0,00 €
166.980,77 €

II) SALDOS DE COBRAMENT
DUBTÓS

9.625,33 €

III) EXCÉS DE FINANÇAMENT
AFECTAT

122.735,34 €

IV) ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS
(I-II-III)

34.620,10 €
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