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L’Ajuntament de Vilanova de Prades 
us convida a viure les nostres

 festes d’estiu 2017

Vilanova de Prades
del 4 al 16 d’agost

La nostra localitat viurà vuit dies d’intensa activitat festiva. 

8 dies de festa

Més de 40 actes programats

Festa Major

Flaütada

Sant Roc
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FESTIVITAT DE SANT ANTONI
El dia 13 de juny és festiu a Vilanova de Prades, i es va cele-
brar amb la tradicional missa a l’ermita i un dinar de paella 
popular organitzat pel Casal.

QUE EL DIA A DIA NO ENS TAPI L’AMBICIÓ DE POBLE

Dimecres 19 de juliol es va constitur la Taula del Francolí a la 
Diputació de Tarragona. La Taula, de la qual hi formaran part 
les corporacions de l ’ambit territorial del Francolí neix amb la 
finalitat de treballar per la millora ambiental  del  riu  com a 
connector ecològic per recuperar els seus valors naturals i pai-
satgístics; d’impulsar el Camí Blau-Camí del Francolí, mitjançant 
la restauració i habilitació d’un camí, adjacent al riu, que en-
llaçarà els municipis i les comarques que travessa com a con-
nector territorial; de contribuir a la valorització de la identitat 
dels territoris que formen part dels curs del riu Francolí. Amb 
aquest projecte es vol contribuir a un desenvolupament territo-
rial sostenible que dinamitzi sector social i econòmic i impulsi 
el turisme sostenible.

El dia a dia i la seva gestió és fonamental en la po-
lítica municipal, i  més encara quan som un poble 
petit. Però això no significa que no calgui posar la 
mirada al futur i ser ambiciosos.

Després de dos anys de mandat, se n’han fet moltes 
de coses. Actuacions que hem pogut conèixer tam-
bé gràcies a l ’edició d’aquest butlletí, destinades a 
millorar la qualitat de vida dels vilanovins i vilano-
vines i del nostre entrorn. Moltes 
d’elles, centrades en aquest dia a 
dia immediat l ’aposta per les no-
ves tecnologies amb el canvi del 
Punt TIC i l ’adequació de sales 
d’estudi, la Xarxa FesCat (agenda 
per a mòbils de totes les festes de 
Catalunya), Microcatalunya (web 
de promoció dels micropobles), 
l ’ebando, “Ajuntament”, facebook 
i renovació del web; el canvi dels 
tancaments de finestres del Ca-
sal, la neteja dels dipòsits muni-
cipals, el sanejament d’arquetes 
o la pavimentació de carrers. I 
d’altres amb aquesta vocació de 
futur com l’arranjament dels ren-
tadors municipals, la creació de 
la Ruta del Patrimoni -clar atrac-
tiu turístic-, l ’aposta per les nos-
tres festes i tradicions -que augu-
menten en cada edició el nombre 
de visitants i participants-, i  les 
properes obres de millora de la 
xarxa de serveis i la il· luminació 
del patrimoni...

És cert que moltes de les grans 
inversions es nodreixen indiscu-
tiblement de l ’aportació d’altres 
institucions, especialment la Diputació de Tarrago-
na, però no és menys cert que darrere i en primer 
terme hi ha d’haver una voluntat de l ’Ajuntament 
que marca les actuacions que considera priori-
tàries.

De ben segur que la inversió feta als rentadors, per 
exemple, hauria pogut destinar-se a qualsevol al-
tre actuació; però des del primer dia, també com 
a compromís electoral assumit, l ’aposta per la cul-

tura i el patrimoni local han estat una primoritat 
clara, que hem expressat a través de la recuperació 
i la promoció del nostre patrimoni com a generador 
d’activitat cultural i també econòmica. Un poble que 
estima i cuida el seu entorn i elements patrimonials 

enorgulleix als seus ciutadans i 
ciutadanes  i el fa més atractiu 
als visitants. I és que creure en el 
que tenim és clau per presentar-
nos al món.

Però no podem obviar que aques-
tes línies estratègiques que mar-
quem com a ajuntament, també 
responen a una voluntat ciutadana 
i a la seva incondicional implica-
ció per tirar endavant els projec-
tes. Només amb la complicitats de 
tothom es pot tirar endavant. Tam-
bé amb la dels joves; que en els da-
rrers temps han demostrat la seva 
maduresa i capacitat d’empènyer 
el carro. Altrament, caldrà seguir 
treballant perquè vegin clarament 
que, a part de ser present, tam-
bé són i som futur, i  que haurem 
d’assimilar que ens tocarà assumir 
responsabilitats en aquesta gestió 
del dia a dia i marcatge d’hotitzons 
de què us parlava a l’inici.

Proposo encarar aquest temps que ve amb la dedicació i el 
treball en el nostre dia a dia com hem fet fi ns ara, i sense 
deixar mai de mirar al futur amb ambició. Som petits, però 
us ben asseguro que tenim reptes ben grans!

CONSTITUÏDA LA TAULA DEL FRANCOLÍ

SANT JOAN 2017

Les piscines municipals de Vilanova de Prades 
van obrir al públic el dia 24 de juny.

L’horari de l’equipament serà d’11h a 15h, al 
matí, i de 16h a  19h, a la tarda. L’Ajuntament 
manté per aquest 2017, els preus de les entrades 
i abonaments.

El Consistori preveu un a xifra de vendes i usua-
ris semblant al de l’any 2016, que es va situar a 
les 615 entrades entre passis diaris, abonaments 
i altes. A part de les 380 entrades corresponents 
a la Casa de colònies. 

Les piscines restaran obertes fi ns al proper dia 
11 de setembre.

LES PISCINES MUNICIPALS 
OBREN PORTES

La nostra localitat celebra un any més la revetlla de 
Sant Joan.

El passat 23 de juny, Vilanova de Prades va viure una 
nova revetlla de Sant Joan. Els actes van començar 
amb la participació de l’alcalde, com cada any des 
de fa temps, a la cercavila i posterior recepció de la 
Flama del Canigó a l’Espluga de Francolí. La cercavi-
la s’inicia a la Font Baixa i transcorre pels principals 
carrers de l’Espluga fins a arribar a la plaça Montse-
rrat Canals, indret en el qual s’encén el peveter i es 
fa la lectura del manifest festiu, i es reparteix la 
Flama a les diferents entitats i ajuntaments parti-
cipants. En aquesta ocasió, el van acompanyar els 
nets de Cal Conesa.

Posteriorment, vora dos quarts de deu de la nit, es 
feia l’acte d’encesa de la foguera de Sant Joan al 
Camp de Poblet de Vilanova de Prades; i el sopar 

“Creure en el que tenim és clau 
per presentar-nos al món.” 

i som futur, i haurem d’assimilar 
que ens tocarà assumir respon-
sabilitats”.

Eloi Menasanch Sevil

Segon Tinent d’Alcalde 
Regidor delegat d’Hisenda i Promoció econòmica, 

Comunicació i Relacions Institucionals, 
Cultura, Patrimoni i Joventut “els joves, a part de ser 

present, també són 

que organitzava el Casal 
de Vilanova. 

El dia 24, festiu a Cata-
lunya, es va oferir xoco-
lata amb coca per tancar 
la programació de Sant 
Joan 2017.

A l’esquerra: imatge del cartell 
de Sant Joan 2017, editat per 
l’Ajuntament de Vilanova de Pra-
des.

A la dreta, i de dalt a baix: els 
nets i fi lla de Cal Conesa amb 
l’alcalde i la Flama del Canigó. 
La foguera encesa al Camp de 
Poblet. Sopar de revetlla al casal 
del poble.

Els actes de celebració de la 
festivitat van començar amb 
la presentació del cartell el dia 
6 de juny a les 12h al Saló de 
Plens de la Casa Consistorial. 
El cartell mostrava la petxina 
del sostre de l’altar de l’ermita 
que Vilanova de Prades dedica 
al sant.

Sant Antoni és una festa arre-
lada a la localitat des que la 
pesta va fer estralls al muni-
cipi i tres dones que se’n sal-
varen decidiren honrar el sant 
de Pàdua amb una ermita di-
dicada a aquest copatró.
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nostre municipi i que compta amb diversos punts 
d’avituallament.

El circuit de la ViP XTREM consta de 120 km i aproxi-
madament 3.500 m. de desnivell positiu a través de 
paratges d’interès natural i paisatgístic dels munici-
pis de Vimbodí i Poblet, Vilanova de Prades, Prades, 
Mont-ral, Capafonts, Farena, Montblanc i l’Espluga 
de Francolí. I la ViP PRO, de 74 km i 2.200 m. de des-
nivell positiu, i va transcorre per Vimbodí i Poblet, 
Vilanova de Prades, Prades, Capafonts i L’Espluga de 
Francolí.

Algunes de les novetats de l’edició d’enguany van ser 
l’ús obligatori del GPS, la senyalització puntual en els 
punts més crítics i perillosos del recorregut, i una nova 
categoria per parelles.

VILANOVA DE PRADES, VILA FLORIDA
L’Ajuntament de Vilanova de Prades iniciarà un 
programa de participació per esdevenir Vila Flo-
rida de Catalunya.

L’Ajuntament està dissenyant un programa que 
comptarà amb diferents actuacions promotores de 
l’ornamentació floral per impulsar ser municipi par-
ticipant i que implicarà sector públic, privat i particu-
lars.

Què és Viles Florides? Viles Florides és una inicia-
tiva de la Confederació d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya (CHOC) que promou la transformació 
de racons, pobles i ciutats de Catalunya a través 
de la planta verda. Pel moviment l ’ornamentació va 
més enllà de propiciar espais agradables i treballa 
per millorar la qualitat de vida dels veïns, la cons-
cienciació social envers les polítiques de sosteni-
bilitat mediambiental i el desenvolupament de les 
economies locals a través de l ’atractiu del jardins 
i parcs urbans. Amb aquesta iniciativa és vol posar 
en valor la riquesa natural i paisatgística del país 
mitjançant el reconeixement públic d’aquells projec-
tes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari 
urbà i espais lúdics que, tant en l ’àmbit públic com 
privat, esdevinguin un exemple a seguir.

Les Viles Florides són aquells pobles i ciutats que 
destaquen per l ’actuació real, conscient i de llarga 
durada en matèria d’enjardinament, paisatge urbà 
i millora de la qualitat de vida dels seus habitants.

Com s’edevé Vila Florida? Un jurat especialitzat format 
per professionals dels sectors del viverisme, la jardi-
neria, el paisatgisme, el mobiliari urbà i altres àmbits 
relacionats amb el programa és l’encarregat de certi-
ficar i renovar anualment aquests distintius. La Flor 
d’Honor –n’hi ha d’una a cinc– és allò que els certifica 
com a municipis florits. Actualment hi ha a Catalunya 
89 municipis distingits com a Vila Florida en reconei-
xement a la seva tasca per a la millora de l’espai urbà.

Quins aspectes es valoren? El patrimoni vegetal i 
paisatgístic: la relació entre l ’espai verd i el nombre 
d’habitants, la relació entre els recursos destinats al 
manteniment i la superfície verda i enjardinada, la 
diversitat floral, la funcionalitat dels espais verds, la 
integració paisatgística, la singularitat dels espais, 
l ’estat de manteniment, l ’existència d’un inventari 
de patrimoni vegetal, la qualitat dels subministra-
ments vegetals, la selecció d’espècies o l ’estètica. 
També es té en compte el respecte pel medi ambient 
i la sostenibilitat a través de variables com la ges-
tió de l ’aigua, els programes de control de plagues i 
malalties, la neteja i gestió de residus, o la qualitat 
de mobiliari urbà. D’altra banda, el jurat té en comp-
te un tercer paquet d’elements relacionats amb l ’ús 
social i les sinèrgies amb l ’activitat turística, com ara 
el desenvolupament d’una estratègia de promoció 
vinculada als espais verds, la promoció del distin-
tiu Vila Florida, l ’organització d’esdeveniments re-
lacionats amb els jardins i les plantes, programes 
d’educació ambiental, accions de participació ciuta-
dana, etc.

Viles Florides compta amb l ’aval de l ’Agència Catala-
na de Turisme.

Les poblacions més properes a Vilanova de Prades 
que ja són Vila florida són l ’Espluga de Francolí, a la 
nostra comarca, Prades, al Baix Camp, Vallbona de 
les Monges i Maldà, a l ’Urgell.

Font: Viles Florides i Ajuntament de Vilanova de Prades

GENERALITAT, DIPUTACIÓ I AJUNTAMENTS IMPULSEN 
EL PARC NATURAL DE LES MUNTANYES DE PRADES
Vilanova de Prades participa a la primera trobda institucio-
nal de creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades.

El 23 de maig va tenir lloc al Palau de la Diputació la reunió 
amb alcaldes de setze municipis de les Muntanyes de Pra-
des per tal d’impulsar la creació del Parc Natural previst en 
aquesta zona, un projecte aturat des de la passada dècada. 
La reactivació del parc compta amb el suport de la Diputació 
de Tarragona, que s’encarregarà de coordinar els municipis 
d’aquesta àrea per tal de garantir el necessari consens que 
permeti que el parc pugui ser una realitat. Els alcaldes i re-
gidors assistents es mostren a favor d’impulsar novament el 
parc, pels beneficis que pot representar per la dinamització 
econòmica dels respectius municipis, i en destaquen la ne-
cessitat que hi hagi un consens ampli entre les institucions, les entitats i la ciutadania del territori. Aquest 
procés inicial s’obrirà ara amb la resta de sectors socials amb reunions informatives sectorials, per tal que 
el Parc Natural de les Muntanyes de Prades pugui ser finalment una realitat. Tant Diputació, Generalitat com 
ajuntaments fan èmfasi en el fet que els parcs naturals han acabat funcionant de manera positiva quan han 
nascut en base a la coincidència d’objectius i amb el consens de totes les parts implicades.

www.dipta.cat

LA VIP XTREM TORNA UN ANY MÉS A VILANOVA DE PRADES

La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 
financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impos-
tos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establi-
ments turístics, sobre elements radiotòxics sobre begudes ensu-
crades envasades i sobre emisions de diòxid de carboni, estableix 
el tipus de gravamen del cànon sobre la deposició controlada i la 
incineració de residus municipals, en el termini de quatre anys, 
d’acord amb taula següent que podeu observar.

D’altra banda l’Agència de Residus de Catalunya ha manifestat als ens 
locals que s’han d’assolir el objectius fi xats per la Comissió Europea 
per al 2020 pel que fa a la recollida selectiva dels residus municipals, i 
que és del 60%. Amb aquesta voluntat de reduir el tonatge de rebuig, 
i per mandat de la Llei 5/2017, s’incrementa exponencialment el tipus 
de gravamen per deposició, que passa de 19,10 €/tona, l’any 2016 a 
47,10 €/tona, al 2020. Aquest any en curs, ha estat el Consell Comar-
cal qui ha assumit l’increment  diferencial del gravamen.

El dia 1 de juliol va tenir lloc una nova edició 
d’aquesta competició de BTT que es desenvolupa en 
dos circuits: la ViP XTREM i la ViP PRO i que passa pel 

www.ayuntamiento.es

ANY D’APLICACIÓ GRAVAMEN PER DEPOSICIÓ

2016 19,10 €/tona

2017 30,00 €/tona

2018 35,60 €/tona

2019 41,30 €/tona

2020 47,10 €/tona

ANY ESTIMACIÓ PRODUCCIÓ REBUIG COST CÀNON

2016 5.800 tones 111.413 €

2017 5.800 tones 174.000 €

2018 5.800 tones 206.480 €

2019 5.800 tones

2020

L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 
INCREMENTA EL PREU DE LA TONA DE REBUIG

Font: CCCB
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SUBVENCIONS 2017
L’Ajuntament de Vilanova de Prades presenta projecte a totes les línies de subvenció de la Diputació de Tarragona 
a les quals pot concórrer, al Consell Comarcal i Generalitat.

Àrea del SAC (Cultura)

SUBVENCIÓ DESTÍ
Equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars i 
patrimonials

Projecte d’il·luminació de l’església de Sant Salvador i ermita de 
Sant Antoni de Pàdua

Programes i activitats cuturals Programacions anuals i Castanyada

Publicacions locals i comarcals o d’interès per a la demarcació de 
Tarragona

Reedició del llibre Vilanova de Prades dels alumnes de la nostra 
escola. Aniversari

Contractació de les activitats incloses a l’e-catàleg per a 
programacions culturals

Actuacions realitzades durant l’any

Projectes i activitats culturals singulars extraordinàries
Obres de fi nalització de la rehabilitació i recuperació dels renadors 
municipals

Àrea del SAM (Medi Ambient i Cooperació ens locals)

SUBVENCIÓ DESTÍ

Actuacions de proteccció de la salut pública per a la gestió d’espècies 
plaga, invasores i recollida d’animals domèstics abandonats

Actuacions de fumigació, servei de recollida d’animals domèstics 
abandonats

Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la 
qualitat de l’aigua d econsum humà

Actuacions de tractament d’aigua potable

Actuacions de protecció de la salut pública per la seguretat a les 
zones de bany (platges i piscines)

Adquisició de material de seguretat i servei de vigilància de les 
piscines municipals

Finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i 
equipament dels consultoris mèdics locals

Adquisició de material mèdic

Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals Neteja dels voltants del dipòsit d’aigua

Programa específi c de millora de les xarxes municipals i modernit-
zació d’equipaments informàtics (PEXI)

Canvi d’enllumenat municipal i adquisició de nou equip informàtic i 
escàner digitalitzador (e-administració)

Subvenció de caràcter expecionals del SAM (dues línies) Pendent de convocar

També s’ha sol·licitat una subvenció per a gestió forestal sostenible a la Generalitat de Catalunya per import de 35.786,72 
€. I properament se signarà conveni entre el Consell Comarcal i Diputació, per desenvolupar el Pla comarcal d’Inversions 
en millora de camins 2017, que assigna a Vilanova de Prades 3.660,64 €. Des de l’Àrea de Cultura, Patrimoni i Joventut de 
l’Ajuntament també s’ha sol·licitat la subvenció de joventut de la Generalitat de Catalunya. Aquest any 2017, el suport econò-
mic per desplegar el Pla Local de Joventut es vehicula a través de la fi txa 43 del contracte programa que els consells comarcals 
signen amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Això signifi ca que el nostre ajuntament, en ser menor de 500 
hab i tenir conveni de col·laboració amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal, és el mateix Consell qui tramita la subvenció. 
L’import sol·licitat és de 1.500 € dels 1.700 € totals pressupostats en concepte del projecte anual de dinamització juvenil 
de Vilanova de Prades, que inclou tota la programació anual.

ADHESIÓ AL CONVENI PEAFL 2016 I 2017
L’Ajuntament de Vilanova de Prades es va adherir al 
Conveni entre la Diputació de Tarragona i la Cenera-
litat de Catalunya pel qual es desenvolupa el Pla Ex-
traordinari d’Assistència Financera Local (PEAFL). 

Amb aquest conveni, la Diputació de Tarragona se su-
broga en tots els deutes reconeguts que la Generalitat té 
amb els ajuntaments i per tant, és aquest és provincial qui 
avança els diners que deu la Generalitat.

PEAFL 2017

DEUTES GENCAT IMPORT

*Fons Cooperació Local 2015 30.601.18 €

Fons Cooperació Local 2014 1.389.93 €

TOTAL 31.911.11 €

Vilanova de Prades ja s’hi va adherir també al 2016 pel qual va 
poder cobrar els deutes reconeguts de la Generalitat fi ns al 2016.

PEAFL 2016

DEUTES GENCAT IMPORT

**PUOSC 2014 (1r pagament) 9.513.45 €

PUOSC 2014 (2n pagament) 6.342.30 €

TOTAL 15.588.75 €

Gràcies a l’adhesió al conveni, l’Ajuntament ha rebut els 
imports pendents de cobraments que la Generalitat devia 
dels anys 2014 i 2015.

* Fons de Cooperació Local. Fons dinerari que es nodreix dels ingres-
sos de la Generalitat destinat a finançar l’activitat dels ens locals, i que 
poden lliurement designar a fer front a despeses i inversions derivades 
del seu funcionament o de l’acompliment de les seves competències.

**Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (programa destinat als ajun-
taments per poder invertir en obres públiques municipals. No es con-
voca des del 2012. Excpete el Pla de Manteniment del 2014. 

TREBALLS DE MILLORA DE LA 
SORRA DEL PARC INFANTIL

VILANOVA DE PRADES HISSA 
LA SEVA BANDERA LOCAL
La bandera local ja podrà onejar al balcó de la 
Casa Consistortial.

El 3 d’abril de 2017, l’Ajuntament de Vilanova de Pra-
des va trametre a la Direcció General d’Administració 
Local, còpia de l’expedient d’adopció de la seva 
bandera. La proposta de la bandera municipal es 
va sotmetre al tràmit d’informació pública tal com 
marca la legislació vigent, i fi nalment, el Ple de 
l’Ajuntament, en sessió del dia 24 de març de 2017, 
va aprovar la descripció de la bandera municipal 
amb el vot favorable de tots els regidors. Finalment, 
la Direcció General en va informar favorablement, 
per la qual cosa en queda ofi cialitzada.

Cal recordar que el 3 de març de 2015 es va donar 
conformitat a l’adopció de l’escut heràldic del mu-
nicipi de Vilanova de Prades.

Amb l’aprovació defi nitiva, l’Ajuntament assoleix el 
compromís de dotar-se de la simbologia local re-
presentativa de l’ens. Des del març de 2015 que ja 
s’usa l’escut heràldic en tots els àmbits ofi cals del 
Consistori, i a partir d’ara, s’incorpora la bandera 
com a nou element. L’Ajuntament planteja l’ús de la 
bandera en tots aquests actes ofi cials que es pro-
gramin així com altres actes protocol·laris, amb la 
intenció de no banalitzar-ne el seu ús ni presència.

La bandera té la següent descripció vexil·lològica: 
Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per 
tres de llarg, quarterada en aspa, groga, amb qua-
tre pals vermells a dalt i a baix, i blau clar, amb un 
sembrat a portell de fl ors de lis grogues i un lam-
bel modern vermell sobreposat a la part superior 
del sembrat; i amb un pal blanc, de gruix 1/4 de la 
llargària del drap a l’asta, amb el castell negre, de 
portes i fi nestres blanques de l’escut, d’alçària 3/8 
de la del drap, i amplària 5/24 de la llargària del 
mateix drap, al centre.

EL MES D’ABRIL DEIXA UNA NOVA ENFARINADA
El 27 d’abril, Vilanova de Prades 
es va despertar amb la tercera 
nevada del 2017.

Ben entrats el mes d’abril, la 
neu va voler tornar a fer acte de 
presència el dia de la patrona 
de Catalunya, la Mare de Déu 
de Montserrat.

El 4 i 24 de març es van produir 
les dues primeres nevades.

El parc infantil de les piscines municipals millora 
les condicions de la seva sorra gràcies a una nova 
actuació.

En els darrers mesos, la sorra d’aquest espai presen-
tava unes males condicions per al joc i gaudi dels in-
fants, a part de diversos nius d’insectes terrers. Amb 
l’actuació de l’Ajuntament, que ha consistit en passar 
el motocultor, s’ha esponjat la terra i s’han eliminat 
les males herbes que hi havia en alguns racons del 
parc, fet que la fa apta de nou per al joc, i difi culta la 
instal·lació de nous nius.

L’Ajuntament, realitzarà aquesta acció periòdicament 
per tal de prevenir i mantenir el parc en òptimes con-
dicions.
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HISENDA MUNICIPAL - BALANÇ FINANCER 2016 ES DIGNIFICA L’ARXIU DE L’AJUNTAMENT
El passat mes de març es van començar els treballs 
d’ordenació de la documentació de l’arxiu municipal per 
tal de disposar de tot el material inventariat amb els nous 
criteris de cerca dels arxius.

Les primeres tasques van consistir en ordenar els expe-
dient i documents més antics fi ns a l’any 2014. Anys en-
rere, es va crear una base de dades amb el programa AC-
CES en la qual hi consta tota aquesta documentació més 
antiga i fi ns al 2014. A partir de l’any 2015 en endavant 
es crea una altre sistema de registre pel que fa als expe-
dients municipals.

Aquests treballs de reordenació i classifi cació d’expedients 
de l’arxiu municipal han estat tutelats per la tècnica 
d’arxius del Consell Comarcal. D’aquesta manera, tota la 
documentació administrativa menys recent s’ha classifi -
cat i arxivat en una sola sala amb noves estanteries i de 
millor accés.

La Diputació de Tarragona també treballa per oferir a curt-
mitjà termini, un sistema de registre d’expedients defi nitius 
directament relacionat amb l’administració electrònica.

Nou espai per a la ciutadania
Amb la nova reorganització de l’arxiu de l’Ajuntament 
s’han alliberat dos nous despatxos de la Casa Consisto-
rial; l’un situat a la primera planta, i l’altre, a la segona. 
D’aquesta manera, es recupera espai que no tenia un ús 
concret.

L’Ajuntament ha fet una reestructuració de tots els seus 
espais de manera que la sala de la primera planta es 
destina a serveis administratius i a l’aparell del pregó, i 
la de la segona planta, annexada al Saló de Plens, com 
magatzem del material inventariable i espai de treball. 
Però a més a més, s’ha agençarà l’antiga sala del Punt 
TIC a una nova sala de reunions i d’estudi amb accés 
a internet, pensada perquè la ciutadania tingui un nou 
espai obert, que se suma a l’Espai les Escoles.

S’EDITA EL MATERIAL DIVULGATIU DE LA
RUTA DEL PATRIMONI
Un cop inaugurada i la Ruta del Patrimoni de Vilanova de Prades, l’Àrea de Cultura, 
Patrimoni i Joventut de l’Ajuntament ha editat un material turísitic que comple-
menta aquesta ruta senyalitzada.

Es tracta d’un fulletó en el qual s’hi troba un mapa de la localitat amb els tots els 
indrets senyalitzats de la ruta, les fotografies dels espais patrimonials i pictogra-
mes representatius; a més de tots els serveis que es poden trobar al poble: àrees 
de lleure, allotjaments, restauració, comerços, celler...

Els fulletons turístics es podran trobar a tots els establiments col·laboradors i a l’Ajuntament. 

L’edició d’aquest material també ha estat possible gràcies a la participació de les 
empreses anunciants. 

Situació dels préstecs contrets per part de l’Ajuntament:

PRÉSTECS DE L’AJUNTAMENT

CONCEPTE DEL PRÉSTEC DATA PRÉSTEC DATA FINALITZACIÓ IMPORT TOTAL
AMORTITZACIÓ ANUAL 

AMB INTERESSOS
IMPORT PENDENT 

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

30/07/2003 30/07/2017 70.000,00 € -
0,00 €

(amortitzat any 2015)

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

23/05/2006 30/09/2020 31.141,34 € -
0,00 €

(amortitzat any 2015)

Arranjament escoles públiques 
2a fase i Renovació clavegueram i 
paviment 1a fase

27/07/2010 29/09/2024 155.512,51 € 8.124,86 € 55.541,37 €*

* A 30/09/2017, un cop pagada l’amortització 2017, l’import pendent serà de 48.598,71 €

Recordem que l’any 2015, l’Ajuntament va sol·licitar per via del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputa-
ció (que en aquests darrers anys només es podia destinar a despesa corrent i amortitzacions), el paga-
ment de l’amortització extraordinària i anticipada dels préstecs. Amb aquesta actuació de l’Ajuntament, 
es van cancel·lar els dos primers préstecs (veure taula anterior) i alliberar de pressió fi nancera les nos-
tres arques municipals.

TRESORERIA

Les següents taules mostren els imports del romanent de tresoreria i tresoreria de l’Ajuntament en data 
de tancament de l’exercici 2016 i la comparativa amb l’any 2015. Amb aquestes xifres podreu observar 
el sanejament i la millora fi nancera que s’ha produit en el decurs dels exercicis. La tresoreria d’aquest 
ajuntament passa de 13.868,05 €, l’any 2015, a 35.155,78 €, l’any 2016.

TRESORERIA A 31/12/2016

2016 2015

SALDO INICIAL 13.868,05 € 22.123,95 €

COBRAMENTS 280.304,64 € 335.572,16 €

PAGAMENTS 259.016,91 € 343.828,06 €

SALDO FINAL 35.155,78 € 13.868,05 €

El romanent de tresoreria no deixa de ser un supòsit que correspondria als Fons líquids (1) -calaix- que 
tindria l’Ajuntament si els Drets pendents de cobrament (2) a curt termini vencessin i es cobressin en 
data 31 de desembre, i amb l’import d’aquesta recaptació i els Fons líquids en dita data se satisfessin 
les Obligacions pendents de pagament (3) a curt termini, en el supòsit que també vencessin a 31 de 
desembre. Es tracta d’una “fi cció” resultat de tot allò que tens més el que s’ha de cobrar, menys allò que 
has de pagar.

ROMANENT DE TRESORERIA A 31/12/2016

COMPONENTS IMPORTS 2016 IMPORTS 2015

1) Fons líquids 35.155,78 € 13.868,05 €

2) Drets pendents de cobrament 205.183,76 € 193.327,76 €

3) Obligacions pendents de pagament 38.782,30 € 40.215,04 €

4) Partides pendents d’aplicació 0,00 € 0,00 €

I) ROMANENT TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4) 201.557,24 € 166.980,77 €

II) SALDOS DE  COBRAMENT DUBTÓS 10.038,05 € 9.625,33 €

III) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT 121.173,83 € 122.735,34 €

IV) ROMAMENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 70.345,36 € 34.620,10 €
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2015     ESPECIAL DOS ANYS DE MANDAT    2017
El passat 13 de juny va esdevenir una data rellevant pel 
nostre municipi per dos motius: el primer i indiscutible, 
la festivitat de Sant antoni de Pàdua, arrelada des de fa 
segles al poble; i el segon, perquè feia dos anys clavats 
que es van constituir els ajuntaments del nostre país.  
Passats aquests dos anys, tocaria fer valoració del man-
dat i encarar els reptes que tenim per endavant. 

Deixeu-me que us digui que com 
alcalde de Vilanova de Prades, del 
que realment em sento profun-
dament satisfet, i crec que ha es-
tat d’un encert sense precedents 
en el nostre municipi, ha estat 
l’aposta per editar aquest but-
lletí d’informació municipal, que 
es treballa des de la Regidoria 
de Comunicació. Aquest Butlletí, 
apropa l’ajuntament al municipi i 
als seus vilatans i vilatanes, amb 
una transparència, rigurositat i 
professionalitat, gairebé immillo-
rable amb els recursos que tenim. 
Espero que molts de vosaltres ho 
hàgiu pogut comprovar personal-
ment i ho pugueu corroborar. De 
fet, aquest suport en paper em 
permet poder-vos dirigir aques-
tes paraules, que em serien im-
possibles d’adreçar-vos per cap 
altra via. Per tant, vull aprofitar aquest espai, no 
pas per explicar allò que hem fet i pretenem fer, 
perquè des d’aquest mateix butlletí i en els tres 
anteriors, us n’informem periòdicament amb tot 
detall; però vull explicar-vos més aviat aviat el per-
què? I el com ho volem fer?

Com a Consistori, estem plenament convençuts que 
cal avançar cada cop més cap a un millor aprofi ta-
ment dels recursos naturals, i una millor efi ciència 
energètica, per això és tant important la renovació 
dels serveis d’aigua i clavegueram, la substitució de 
part de l’enllumenat públic per làmpades de LEDS 
que us anunciem en aquest  número. Aquestes ac-

tuacions ens permetran ser més 
efi cients i estalviar recursos na-
turals i econòmics; però hi ha un 
tercer objectiu molt important i 
aquest no el podrem aconseguir 
sense el compromís i la implicació  
de tots i totes vosaltres, com és el 
de poder aconseguir arribar a un 
60% de recollida selectiva de les 
escombraries i evitar així el rebuig, 
que és el que acaba enterrant-se 
a l’abocador de la nostra comarca, 
amb tots els perjudicis que això 
implica. També volem continuar 
treballant en la creació del Parc 
Natural de les Muntanyes de Pra-
des, perquè creiem que és un se-
gell de qualitat i una oportunitat 
de futur per al nostre territori i 
per als seus conreus. A més, tenim 
pensades petites i mitjanes inver-
sios pel 2018 i 2019 per assolir els 
nostres compromisos adquirits i 

fer més atractiu el nostre municipi i dotar-lo de més 
i millors serveis.

Espero que aquests reptes que pretenem aconseguir 
des del Consistori, comptin amb el vostre suport i que 
puguem sumar esforços per tal d’aconseguir-los.

L’Àrea d’Urbanisme, Obres i Serveis municipals i Medi 
Ambient de l’Ajuntament destinarà el PEXI a renovar 
l’enllumentat públic i equipaments informàtics. 

El canvi suposa reduir la despesa energètica i suposarà 
un estalvi econòmic a les arques municipals. Es renovarà 
la il·luminació pública del carrer de St. Antoni i voltants del 
Casal i piscines municipals, i l’actuació es fi nançarà gràcies 
a l’esforç inversor de l’Ajuntament i amb les subvencions de 
la Diputació de Tarragona destinades als programes d’obres 
de millora de xarxes bàsiques municipals i modernització 
d’equipaments informàtics per a garantir l’administració 
electrònica (PEXI), i a la implantació de meusres previstes al 
Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que preveu in-
versions de renovació d’enllumenat públic més efi cient en 
aquells municipis que ja tenen redactat el pla i que formen 
part del Pacte d’Alcaldes com és el cas de Vilanova de Prades. 
La subvenció del PEXI és de prop de 5400,00 €. Amb aquesta 

xifra es renovarà algun fanal antic i s’adquirirà material in-
formàtic per adaptar-se als mandats de l’administració elec-
trònica. Amb la futura convocatòria del PAES es podrà fer el 
canvi de més fanals de vapor de mercuri per LED.

L’any 2009, mitjançant el Fons Estatal per a l’ocupació i la soste-
nibilitat local (FEIL) es va substituir l’enllumenat del carrer Major, 
Castell, Sant Josep, Costeta, Portell, Catxot i Plaça de l’Església 
amb una inversió de 15.675 €, 100% subvencionats. La 2a fase 
es va dur a terme l’any 2010 al carrer de la Closa, Sant Salvador, 
Catxot, Castanyers, Llaunera, Nou, Era, Travessera del carrer 
Sant Antoni, Sant Antoni i carrer Castell, amb un cost total de 
17.000,00 € que es va fi nançaramb fons propis i a través del 
Departament de Medi Ambient de la Generalitat (8.130,20 €) i 
de la Diputació (7.644,00 €). I 3a fase, l’any 2012 amb la substi-
tució de les lluminàries dels carrers de l’Església, Font, Era, Sant 
Antoni i Castell amb una despesa de 13.500,00 € fi nançats amb 
fons propis i subvenció de la Diputació (12.798,00 €).

EN MARXA LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA 
DE CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DE CARRERS
L’Ajuntament de Vilanova de Prades destinarà 
110.000,00 € a arranjar la xarxa de serveis dels ca-
rrers de la zona alta del municipi.

De cara a continuar el projecte d’arranjament de la 
xarxa de serveis del municipi, en les seves diferents 
fases, l’Ajuntament invertirà 110.000 € en l’execució 
d’una nova fase que comprèn el carrer de Sant Sal-
vador i voltants.

Les obres suposen una inversió total de 110.000 € 
dels quals 94.944 € són de dotació directa del Pla 
d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarrago-
na i els restants, d’aportació municipal. 

Amb la finalització d’aquesta fase zonal es donarà mi-
llor servei i es dotarà de major pressió d’aigua gràcies 
a la millora de les canalitzacions, er la qual cosa su-
posa una millora de la qualitat de vida. L’Ajuntament 
preveu que, un cop finalitzada l’obra, encara queda-
rien dues fases més del projecte global, amb la inten-
ció de seguir-los executant en els propers anys amb 

les noves con-
vocatòries del 
PAM -que ara 
són anuals-.

Durant el perío-
de 2007-2011, 
es va realitzar 
la primera fase 
de renovació 
de la xarxa de 
serveis del mu-
nicipi a través 

de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat i del PAM de la 
Diputació de Tarragona, que va suposar el canvi en 
la xarxa de clavegueram dels eixos viaris principals 
de la localitat. La posterior suspensió de convoca-
tòries del PUOSC va comportar l’ajornament de les 
següents fases d’execució del projecte.

DE NOU, S’APOSTA PEL NOSTRE PATRIMONI
gular extraordinari corresponent a 
la convocatòria 2016, l’Ajuntament 
de Vilanova de Prades va poder 
tirar endavant el projecte de crea-
cio i senyalització de la “Ruta del 
Patrimoni de Vilanova de Prades”. 
Amb aquesta ruta, es pretenia en 
primer lloc crear un circuit gairebé 
circular que circumval·la el muni-
cipi i que per tant, ofereix un re-
corregut complet pel nostre nucli. 
Però a més, aquesta ruta va acom-
panyada de la senyalització gràfi ca 
del nostre patrimoni més destacat.

La creació i la senyalització de la 
Ruta del Patrimoni de Vilanova de 
Prades ha esdevingut un clar revul-
siu turístic pel nostre visitant, que ja 
pot fer pas pel nostre municipi i en-
dur-se una informació bàsica però 
detallada que no sempre apareix 
en documentació en obert. S’ha 
volgut oferir, a través dels diferents 
panells de senyalització, una infor-
mació essencial per comprendre 
l’element patrimonial que es té al 
davant, però amb un complement 
d’informació que reforça i dota el 
contingut d’un caràcter amè per 

convidar a seguir la ruta, però amb 
tot el rigor necessari. Amb la ruta 
es va dotar el nostre municipi d’un 
element d’interès i divulgació turís-
tica inexistent fi ns llavors.

Amb aquest pas previ i necessari, 
des de l’Àrea de Cultura, Patrimoni 
i Joventut de l’Ajuntament de Vila-
nova de Prades es vol, ara, seguir 
donant la importància que es me-
reix aquest tresor patrimonial a 
través del projecte d’il·luminació 
amb tecnologia LED exterior de 
dos espais emblemàtics que a dia 
d’avui no gaudeixen de cap tipus 
d’il·luminació específi ca.

Amb aquesta il·luminació es donarà 
continuïtat a aquesta idea de desta-
car el nostre patrimoni local, i dona-
rem també protagonisme a aquells 
elements destacats de l’església de 
Sant Salvador i de l’ermita de Sant 
Antoni de Pàdua: la seva façana ba-
rroca i campanar, i façana i laterals.

La il·luminació destacarà aquests 
dos edifi cis que són la porta 
d’entrada del nostre municipi per 
les dues vessants.

NOVES INVERSIONS PER RENOVAR L’ENLLUMENAT

L’Ajuntament presenta un pro-
jecte per il·luminar l’Església 
de Sant Salvador i l’Ermita de 
Sant Antoni de Pàdua.

A través de la subvenció per a 
projectes i activitats culturals i 
d’interès ciutadà, de caràcter sin-

Artur Miró i Palau

Alcalde


