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INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document pretén reflectir de forma resumida quina ha estat al llarg de 

la legislatura 2015 a 2019 l’obra del govern municipal compost per: 

 

 Joan Güell i Serra 

Alcalde 

 

 Joan Canela i Rios 

1r Tinent d'Alcalde. Regidor d'urbanisme, obres, promoció econòmica, 

comerç i hisenda 

 

 Enric Alfonso i Xaruba 

2n Tinent d'Alcalde. Regidor de comunicació, participació i cultura 

 

 Rosa Albes i Anglès 

Regidora de benestar social, joventut, igualtat i turisme 

 

 Albert Garcia Nadal 

Regidor de serveis municipals, esports i festes 

 

 Àngels Planes Vallverdú 

Regidora d'ensenyament i entitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vimbodí i Poblet, juny de 2019. 
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BALANÇ D’ACTUACIONS PER ÀMBITS 

 

Festes: 

 Recuperació del sopar popular de Cap d’Any. 

 Recuperació del ball de tarda de la Festa Major d’Hivern. 

 Organització d’un parc de Nadal gratuït. 

 Recuperació de la castanyada a la plaça Major. 

 

Entitats: 

 Dotació de 15.000€ anuals de subvencions per activitats i 4.000€ anuals 

per inversió de les diferents entitats de la vila. 

 Establiment d’un Conveni amb l’AMPA amb una dotació econòmica de 

100€ per alumne. 

 Posada en funcionament del club de lectura. 

 Cessió de locals del centre cívic a les entitats de la vila. 

 Publicació dels calendaris d’utilització dels espais públics com a consulta 

per a la cessió a entitats. 

 

Equipaments: 

 Enrajolat del lateral del pati de butaques i de l’escenari del Teatre 

Cinema Foment. 

 Substitució de les antigues portes del Teatre Cinema Foment per unes 

d’emergència en compliment de la normativa d’autprotecció. 

 Instal·lació de la nova climatització del Teatre Cinema Foment. 

 Finalització de les obres de l’edifici de l’Ajuntament. 

 Instal·lació d’un ascensor al centre cívic. 

 Construcció d’un lavabo accessible per minusvàlids al consultori mèdic. 

 Repintat dels passadissos de l’escola i algunes aules d’acord amb els 

colors escollits pels alumnes en votació. 
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 Projecte COSMOS. Renovació dels espais museístics del Monestir de 

Poblet.  

 Substitució del mobiliari de la llar d’infants “Les Orenentes”. 

 Nous sistema de megafonia interior i exterior per l’escola. 

 Adquisició de dos desfibril·ladors. 

 Adquisició d’un nou rellotge per a la casa de la vila. 

 Substitució de 1.800kg de graves dels filtres de la piscina. 

 Adquisició d’un analitzador de clor en continu per ajustar de forma 

automàtica el grau de clor de la xarxa d’aigua. 

 Mestrejat de panys de l’edifici del centre cívic i adequació de locals per 

entitats. 

 Substitució de la instal·lació elèctrica i la lluminària per tecnologia LED del 

centre cívic. 

 Repintat de la pista de bàsquet i sanejament de les parets del patí de 

l’escola. 

 Reparació i substitució de la lona de l’embassament malmesa pel sol i les 

inclemències meteorològiques.  

 Treballs de consolidació interior i neteja del dipòsit regulador de la 

Piponeta. 

 Arranjament i construcció de murs i tanca perimetral de la deixalleria. 

 Construcció del nou parc infantil del Raval de Lleida. 

 Renovació de les escales, instal·lació de noves faroles i renovació de 

totes les baranes de la zona de les Fonts del Gorg. 

 Construcció d’un nou mòdul de 21 nínxols al cementiri municipal. 

 Creació d’una zona enjardinada amb bancs de descans a la part nova 

del cementiri. 

 Creació d’una aula de formació informàtica al centre cívic. 

 Renovació de la planta baixa del Museu i Forn del Vidre, zona de 

recepció i botiga.  

 Renovació del taller del Museu i Forn del Vidre. Redistribució de l’espai 

per acollir més visitants i substitució de tots els antics forns i arques per uns 

de nous més eficients i segurs. 
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 En execució: Renovació del disseny del contingut museogràfic i 

producció d’un audiovisual a la primera planta del Museu i Forn del Vidre. 

 En execució: Nova casa taller del Museu i Forn del Vidre al carrer Joan 

Griñó per acollir artesans de tècniques vinculades al vidre i tallers diversos 

escolars i familiars.   

 

Vies Públiques: 

 Enrajolat de les escales de la Coma i col·locació de barana. 

 Substitució de tota la senyalització d’orientació urbana. 

 Ubicació de senyalització turística en 4 idiomes dels elements més 

rellevants del nucli urbà. 

 Asfaltat de la plaça de les Orenetes. 

 Asfaltat del carrer Girona. 

 Renovació integral (gas, aigua i clavegueram) del tram inferior del C. 

Menéndez i Pelayo. Enrajolat de les escales i col·locació de barana. 

 Ubicació de dos bancs i pilona a l’encreuament del carrer Anselm Clavé. 

 Construcció d’una vorera per unir la Plaça de la Coma amb el Raval de 

Montblanc pel vial. 

 Reposició d’un tram de clavegueram malmès al carrer Mn. Isidre Boyó. 

 Reposició d’un tram de clavegueram malmès al carrer Jaume I. 

 Renovació integrat dels serveis d’aigua i clavegueram a les escales del 

carrer de l’Església i d’un tram del carrer Nou. 

 Renovació del paviment del carrer Churruca i d’un tram del carrer 

Catalunya. 

 Creació d’una àrea d’embelliment de contenidors a l’antic Pla d’en 

Guerra. 

 Col·locació d’una barana a les escales del carrer Mestre Manresa. 

 Col·locació d’unes barana a les escales de la Plaça de les Orenetes i de 

3 jardineres per preservar l’entrada de l’equipament. 

 Substitució dels col·lectors dels carrer Major al Solar Fondo. 

 Renovació integral del clavegueram i xarxa d’aigua del carrer Sant Roc. 
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 Col·locació de 3 nous bancs i dues jardineres a la plaça Major per 

ordenar-ne l’estacionament. 

 Instal·lació de noves lluminàries de tecnologia LED a la plaça de la Coma. 

 Creació de 6 nous pous de registre a la xarxa de clavegueram als carrers 

de Dalt que han permès inspeccionar via càmera tota la xarxa. 

 Adquisició de nova il·luminació nadalenca pel municipi. 

 Instal·lació de plafons informatiu a diferents indrets del municipi. 

 Adquisició dels horts contigus a la plaça de les Orenetes per ampliar 

l’aparcament. 

 Formigonat del camí del tossal. 

 Substitució de  32 punts de llum, i 5 focus ornamentals exteriors per 

tecnologia LED, del carrer Abat Porta i del carrer Indústria. 

 Renovació integral (aigua, clavegueram i gas) del Carrer Mestre Manresa 

i Mestre Rebull mantenint l’essència del carrer empedrat. 

 Renovació integral (aigua, clavegueram i gas) dels trams superiors dels 

carrers Menéndez i Pelayo i carrer Església. 

 Renovació del carrer de les Abraçades, amb nous graons per suavitzar-

ne la pendent, enllosat en pedra i amb il·luminació de superfície en el 

graonat. 

 Renovació i embelliment del tram superior del carrer Girona amb 

confluència amb el carrer Mare de Déu dels Torrents i carrer de la Pau. 

 En execució: Projecte de construcció d’una escullera als horts contigus 

de la plaça de les Orenetes per ampliar-ne l’aparcament. 

 

Governació: 

 Posada en funcionament de la piscina a inicis del mes de juny. 

 Implantació de la seu electrònica que possibilita tots els tràmits de forma 

digital amb l’ajuntament. 

 Arrendament d’una nova màquina escombradora que es podrà adquirir 

el 2020 per un valor residual de 50€. 

 Provisió de la plaça de conserge del Museu i Forn del Vidre amb nou 

horari que permet l’obertura de l’equipament el dissabte a la tarda. 
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 Elaboració i aprovació del Plans d'acció per a l'energia sostenible de 

Vimbodí i Poblet. 

 Procés de selecció per proveir dues places de peó de brigada. 

 Procés de selecció per proveir interinament la plaça de secretaria-

intervenció. 

 Concessió dels conjunt de la zona poliesportiva, per obligar a assumir més 

serveis durant l’any al concessionari de la piscina. 

 Col·laboració en l’organització i celebració del referèndum de l’1 

d’octubre de 2017 al municipi. 

 Procés de selecció per consolidar la plaça de Mestre Vidrier dins la 

plantilla de l’ajuntament. 

 Adquisició d’un nou vehicle per la brigada municipal. 

 Actualització de la base de dades dels carrers per facilitar accés serveis 

emergències i seguretat. 

 Retirada del títol a Franco com a 'alcalde perpetu'. 

 En execució: Signatura d’un conveni amb la parròquia per la cessió d’un 

espai a destinar a sala de vetlles. 

 

Esports: 

 Celebració de la cursa “Cara Nord” 

 Celebració de la cursa “ViPXTREM” 

 Celebració de cursos de Zumba i Aquagym gratuïts. 

 Recuperació de la pujada de rally Vimbodí a Prades. 

 Celebració de la primera cursa Sant Silvestre de Vimbodí i Poblet. 

 

Comunicació 

 Renovació del web municipal i actualització del seu contingut. 

 Emissió del butlletí informatiu de l’ajuntament. 

 Emissió del contingut del sistema de pregons digital “ebando”. 
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 Gestió dels perfils institucionals de les xarxes socials: Facebook, Twitter i 

Instagram de l’ajuntament. 

 Elaboració i difusió de les notes de premsa i comunicats de l’ajuntament. 

  

Cultura 

 Celebració de l’Any Potau-Campdesunyer. 

 Instauració i consolidació del concurs de pintura ràpida Potau-

Campdesunyer. 

 Col·laboració econòmica anual amb les excavacions al jaciment del 

Molí del Salt. 

 Publicació del llibre commemoratiu de l’any Potau-Campdesunyer. 

 Publicació de l’antologia de Mn. Isidre Boyó. 

 Preservació de l’original i rèplica de la imatge de Santa Anna que 

encapçalava la porta de l’ermita dels Torrents. 

 Programació de diversos concerts es l’església com per exemple el cor 

Vivace de Ghospel o l’orquestra simfònica Techkné. 

 Adhesió oficial a l'Any Jujol de Catalunya i celebració acte dedicat a 

arquitecte. 

 Col·locació de poesies dels escriptors locals Teresa Duch i Alfons Alsamora 

a carrer Abraçades i ermita Torrents. 

 Adhesió als municipis IPHES. 

 Realització d'exposicions, presentacions de llibres i representacions 

teatrals diverses. 
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Joventut: 

 Organització d’un fòrum local de joventut. 

 Macroenquesta per conèixer les necessitats de més de 200 joves. 

 Creació d’un Camp de Treball per a Joves a la Font del Boyó. 

 Sessió de monogràfics al municipi de temes d’interès per a joves 

(ocupació, formació...). 

 Elaboració del pla Local de Joventut 2015 – 2019. 

 Posada en funcionament d’un Grup de difusió juvenil a través del 

Whatsapp, gestionat per l’oficina Jove. 

 Organització del primer casal juvenil d'estiu. 

 

Urbanisme: 

 Aprovació des Pla Especial Urbanístic del Monestir de Poblet. 

 Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal referent a 

la superfície mínima de la finca per a construccions ramaderes. 

 Aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic de Riudabella. 

 

Col·laboracions exitoses amb altres administracions: 

 Petició de parada del tren de les 16h al nostre municipi. 

 Declaració d’arbre monumental per part de la Generalitat de la cervera 

de Riudabella i del cedre dels Salesians. 

 Declaració de les Festes Quinquennals de la Mare de Déu dels Torrents 

com a Patrimoni festiu de Catalunya.  

 Obtenció del premi medi ambient que atorga la Diputació per la 

iniciativa “Arrelats”. 

 Distinció obtinguda per l’ajuntament pel seu alt grau d’implantació de 

l’administració electrònica, 6è en termes nacional, i 3r en la categoria de 

menys de 1000 habitants. 
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 Reconeixement de Vitrum com fira monogràfica del vidre a Catalunya 

per part de la Conselleria d’Empresa de la Generalitat. 

 Adhesió al protocol de la Taula del Francolí, per  la creació d’una via 

blava com a nexe d’unió de les diferents localitats per on passa el riu. 

 Sol·licitud a la Diputació de l’arranjament i pavimentació de l’accés al 

camí de la Devesa, la pista de Castellfollit, i la consolidació d’uns 

desperfecte al voltant del viaducte del riu Milans. 

 

Turisme 

 Creació de la ruta dels arbres “ARRELATS”. 

 Fomentar la presència i demostracions de vidriers externs a les 

instal·lacions dels Museu i Forn del Vidre com Grant Garmezy o Rafa 

Abdón. 

 Consolidació de VITRUM, la festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, 

amb el format de dos dies, la presència de vidrier/a d’honor, actuacions 

musicals i amb artesania convidada. 

 Certificació del Museu del Vidre com a centre d’acollida del Turisme 

Familiar. 

 Gestió dels perfils del Museu del Vidre: pàgina web, xarxes socials 

facebook i instagram. 

 Adhesió del Museu del Vidre al talonari cultural de la Ruta del Cister i a la 

Ruta del Trepat. 

 Ampliació de l’oferta de tallers escolars del Museu del Vidre. 

 Actualització dels nous mapes turístics del municipi. 

 Elaboració de les il·lustracions d’un mestre vidrier (Salva) per als materials 

didàctics del Museu del Vidre. 

 Promoció del Cicle de Tallers amb Sarga. 
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Ensenyament i Formació 

 Programa patis oberts. 

 Programació d’un casal d’estiu anual consensuat amb les mares i pares 

dels infants de la vila. 

 Renovació del Projecte Educatiu de Centre (PEC) de la Llar d’Infants Les 

Orenetes. 

 Inici de coordinacions en reunions a la llar per sistematitzar projectes i 

treball: consell escolar de llar. 

  Programació semestral d’oferta de cursos variats i adreçats als diferents 

col·lectius de la població. 

 Campanya de promoció de l’escola i llar d’infants al municipis de 

Vallclara i Vilanova de Prades. 

 Col·laboració en l'elaboració del pati educatiu. 
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QUADRES D’EXECUCIÓ PER INVERSIÓ DETALLATS I PER EXERCICI 

 

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2015 fins 

31/12/2015 

Descripció   Inicials Modificacions Definitius 

     
Altres inversions noves en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Arbres i itinerari  

16.500,00 -4.000,00 12.500,00 

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 

16.500,00 -4.000,00 12.500,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Moli del  

10.000,00 -10.000,00 0,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Edificis  

6.000,00 0,00 6.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Camins  

3.000,00 7.100,00 10.100,00 

Inversions de reposició d'infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. 

19.000,00 -2.900,00 16.100,00 

Edificis i altres construccions. Obres programa 

COSMOS POBLET 

0,00 86.600,00 86.600,00 

Edificis i altres construccions. 

Ajuntament 

 
110.000,00 0,00 110.000,00 

Edificis i altres construccions. Ascensor edifici antic 

ajuntament 

0,00 18.500,00 18.500,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Elevador Museu 

15.000,00 -5.000,00 10.000,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Ascensor Centre Civic 

60.000,00 0,00 60.000,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Ascensor ajuntament 

18.500,00 -18.500,00 0,00 

Equips per a processos d'informació. 
 

1.000,00 0,00 1.000,00 

Inversió nova associada al funcionament operatiu 

dels serveis. 

204.500,00 81.600,00 286.100,00 

Mobiliari. Consultori medic 
 

6.000,00 0,00 6.000,00 

Mobiliari. Locals Culturals 
 

6.000,00 0,00 6.000,00 

Inversió de reposició associada al funcionament 

operatiu dels serveis. 

12.000,00 0,00 12.000,00 

INVERSIONS REALS. 
 

252.000,00 74.700,00 326.700,00 
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SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2016 fins 

31/12/2016 

Descripció   Inicials Modificacions Definitius 

          

          
     

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Millores  

30.000,00 -21.750,00 8.250,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Millora  

10.000,00 -10.000,00 0,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Obres de  

0,00 4.485,05 4.485,05 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Camins  

4.000,00 0,00 4.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Parc  

17.000,00 -15.900,00 1.100,00 

Inversions de reposició d'infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. 

61.000,00 -43.164,95 17.835,05 

Edificis i altres construccions. 

Projecte Cosmos Poblet 

 
800.000,00 0,00 800.000,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Analitzador de clor en continuo 

0,00 5.750,00 5.750,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Instal·lacio Ascensor Centre Civic 

0,00 58.750,00 58.750,00 

Equips per a processos d'informació. 
 

5.000,00 0,00 5.000,00 

Inversió nova associada al funcionament operatiu 

dels serveis. 

805.000,00 64.500,00 869.500,00 

Mobiliari. Equipaments mèdics 
 

5.000,00 0,00 5.000,00 

Mobiliari. Equipaments culturals 
 

6.000,00 0,00 6.000,00 

Mobiliari. Casa de la vila 
 

14.000,00 0,00 14.000,00 

Inversió de reposició associada al funcionament 

operatiu dels serveis. 

25.000,00 0,00 25.000,00 

INVERSIONS REALS. 
 

891.000,00 21.335,05 912.335,05 
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SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2017 fins 

31/12/2017 

Descripció   Inicials Modificacions Definitius 

          

          
     

Inversions en terrenys. Terrenys parc 

infantil 

 
25.000,00 1.825,00 26.825,00 

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 

25.000,00 1.825,00 26.825,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general.  

0,00 97.075,00 97.075,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general.  

0,00 17.796,86 17.796,86 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Parc  

25.000,00 -6.825,00 18.175,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Camins  

5.000,00 0,00 5.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general.  

16.150,00 3.500,00 19.650,00 

Inversions de reposició d'infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. 

46.150,00 111.546,86 157.696,86 

Edificis i altres construccions. Construccions nínxols 

cementiri municipal 

25.000,00 0,00 25.000,00 

Edificis i altres construccions. 

Projecte Cosmos Poblet 

 
600.000,00 228.000,00 828.000,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Analitzador de terbolessa 

0,00 3.950,00 3.950,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Millores 

enllumenat públic 

0,00 17.600,00 17.600,00 

Elements de transport. Compra 

vehicle Nissan Xtrail utilitzat 

 
0,00 2.000,00 2.000,00 

Equips per a processos 

d'informació. Equipament 

informàtic 

 
1.000,00 0,00 1.000,00 

Inversió nova associada al funcionament operatiu 

dels serveis. 

626.000,00 251.550,00 877.550,00 

Mobiliari. Consultori mèdic 
 

5.000,00 0,00 5.000,00 

Mobiliari. Equipaments culturals 
 

6.000,00 0,00 6.000,00 

Inversió de reposició associada al funcionament 

operatiu dels serveis. 

11.000,00 0,00 11.000,00 

Altres despeses en inversions de béns patrimonials. 

Restauració Santa Anna 

0,00 2.000,00 2.000,00 

Altres despeses en inversions de béns patrimonials. 

Restauració pergamins 

0,00 3.000,00 3.000,00 

Despeses en inversions de béns 

patrimonials. 

 
0,00 5.000,00 5.000,00 

INVERSIONS REALS. 
 

708.150,00 369.921,86 1.078.071,86 
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SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2018 fins 

31/12/2018 

Descripció   Inicials Modificacions Definitius 

          

          
     

Inversions en terrenys. Compra 

terrenys horts Orenetes. 

 
5.000,00 0,00 5.000,00 

Inversió nova en infraestructures i béns destinats a l'ús 

general. 

5.000,00 0,00 5.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Projecte  

96.950,00 0,00 96.950,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Obres  

42.500,00 37.500,00 80.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general.  

5.000,00 0,00 5.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. Projecte  

80.000,00 -80.000,00 0,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general.  

50.000,00 0,00 50.000,00 

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 

destinats a l'ús general.  

52.100,00 0,00 52.100,00 

Inversions de reposició d'infraestructures i béns 

destinats a l'ús general. 

326.550,00 -42.500,00 284.050,00 

Edificis i altres construccions.  Obres 

casa de la Vila 

 
0,00 27.602,42 27.602,42 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. Millores 

enllumenat PEXI 

0,00 0,00 0,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Instal·lació ascensor 

0,00 21.076,65 21.076,65 

Equips per a processos d'informació. Compra 

equipament informàtic. 

1.000,00 10.200,00 11.200,00 

Inversió nova associada al funcionament operatiu 

dels serveis. 

1.000,00 58.879,07 59.879,07 

Edificis i altres construccions. Compra de mobiliari i 

útils consultori mèdic. 

6.000,00 0,00 6.000,00 

Edificis i altres construccions. Compra de mobiliari 

locals culturals. 

6.000,00 -6.000,00 0,00 

Edificis i altres construccions. 

Adequació serveis museu. 

 
18.000,00 0,00 18.000,00 

Edificis i altres construccions. Obres adequació i 

millores piscina. 

5.000,00 18.000,00 23.000,00 

Edificis i altres construccions. 

Adequació taller museu. 

 
27.000,00 5.000,00 32.000,00 

Edificis i altres construccions. Mobiliari a mida 

adequació museu 

0,00 17.000,00 17.000,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Climatitzacio cinema Foment PAES 

0,00 14.775,00 14.775,00 

Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge. 

Compra de forns museu del vidre. 

39.000,00 6.000,00 45.000,00 

Inversió de reposició associada al funcionament 

operatiu dels serveis. 

101.000,00 54.775,00 155.775,00 

INVERSIONS REALS. 
 

433.550,00 71.154,07 504.704,07 
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SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT des de 01/01/2019 fins 

06/06/2019. 

Descripció 

Crèdits  

inicials 
romanents 

Altres 

    Despeses  

comprom. 

Oblig.  

Reconegude

s   
      

Inversions en terrenys. Compra 

de  

7.000,00 0,00 0,00 
 

6.715,65 6.715,65 

terrenys  
      

Altres inversions noves en 

infraestructures  

55.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

i béns destinats a l'ús general. 

Escullera        
ampliació pàrquing Orenetes       
Inversió nova en 

infraestructures i béns  

62.000,00 0,00 0,00 
 

6.715,65 6.715,65 

destinats a l'ús general.       
Altres inversions de reposició 

en  

13.000,00 0,00 0,00 
 

7.304,77 7.304,77 

infraestructures i béns destinats 

a l'ús        
general. Millores paviments 

carrer       
Altres inversions de reposició 

en  

12.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

infraestructures i béns destinats 

a l'ús        
general. Millores xarxa 

clavegueram PEXI        
2019  

      
Altres inversions de reposició 

en  

0,00 15.012,67 0,00 
 

29.411,20 29.411,20 

infraestructures i béns destinats 

a l'ús        
general. Obres parc infantil 

PAM 2018       
Altres inversions de reposició 

en  

5.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

infraestructures i béns destinats 

a l'ús        
general. Arranjament de 

camins        
municipals  

      
Altres inversions de reposició 

en  

0,00 26.500,42 0,00 
 

28.605,82 28.605,82 

infraestructures i béns destinats 

a l'ús        
general. Projecte millora carrers PAM 2017      
Inversions de reposició  30.000,00 41.513,09 0,00 

 
65.321,79 65.321,79 

d'infraestructures i béns destinats a l'ús       
general.  

      
Edificis i altres construccions. 

Sala de  

45.000,00 0,00 -43.166,10 
 

0,00 0,00 

vetlles  
      

Edificis i altres construccions. 

Casa Taller  

Museu del Vidre LEADER 

50.200,00 0,00 0,00 
 

14.288,87 14.288,87 
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Maquinària, instal·lacions 

tècniques i  

0,00 0,00 0,00 
 

3.695,64 3.695,64 

utillatge. Calefactor pavello       
Equips per a processos 

d'informació. 

1.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

Projectes complexos. 

Museïtzació museu  

25.000,00 0,00 6.500,00 
 

0,00 0,00 

del vidre  
      

Inversió nova associada al  121.200,00 0,00 -36.666,10 
 

17.984,51 17.984,51 

funcionament operatiu dels serveis.      
Edificis i altres construccions. 

Consultori  

5.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

mèdic  
      

Edificis i altres construccions. 

Canvi  

19.000,00 0,00 0,00 
 

0,00 0,00 

finestres escola PAES 2018       
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EVOLUCIÓ DE LA FISCALITAT, MODIFICACIONS MÉS RELLEVANTS 

 

Impost sobre Béns Immobles (IBI) 

 Tipus impositiu de 2015: 0,88% 

 Tipus impositiu de 2019: 0,75% 

 Establiment d’una bonificació de fins al 50% a favor dels béns immobles 

urbans ubicats en àrees o zones del municipi integrades als articles 78 i 79 

del POUM de Vimbodí i Poblet corresponents a Plans de Millora Urbana o 

Polígons d’Actuació en Sòl Urbà que encara no s’hagin desenvolupat i 

que puguin acreditar una activitat agrícola. 

 

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 

 Evolució d’un tipus únic del 3’2% a una distinció de tipus d’acord amb la 

tipologia de l’obra:  

o Obres Majors: 3’2% 

o Obres Menors sense règim de comunicació: 2’5% 

o Obres Menors amb règim de comunicació: 2% 

 

Taxa per la prestació de Serveis Urbanístics: 

 Es passa d’aplicar un 0’5% a totes les obres a només aplicar-lo en el 

supòsit d’Obres Majors que requereixin tràmits amb altres administracions. 

 

Taxa per la Recollida d’Escombraries 

 Quota tributària de 2015 per habitatge particular a l’any: 142’00€/any 

 Quota tributària de 2019 per habitatge particular a l’any: 154,07€/any 

Explicació de l’increment i tendència a futur: Catalunya va ser la primera 

comunitat autònoma a aplicar cànons sobre l’abocament i la incineració de 

residus municipals. El cànon d’abocament es va crear el 2004 amb un tipus 

impositiu inicial de 10 €/t. Els tipus han anat augmentant progressivament, any 
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rere any, i seguiran pujant. A l'any 2019  s’ha establer el tipus a 41,30 euros/ tona 

sobre la deposició controlada de residus municipals. Per això és important reduir 

al mínim la quantitat de rebuig que es genera. Tanmateix, el proper exercici per 

la implantació del nou servei porta a porta, caldrà incrementar la taxa com a 

mínim un 10%. 

Estimació de la quantitat de rebuig generada a Vimbodí i Poblet durant un any: 

280.000kg 

 

Taxa per Ocupació de la Via Pública 

 S’estableix una exempció de pagament per l’ocupació de 

terrenys d’us públic amb materials de construcció, runes, tanques, 

contenidors, puntals cavallets, bastides durant els primers 30 dies 

naturals. 
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EVOLUCIÓ DE L’ENDEUTAMENT 

 

Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores:  

 Saldo inicial pendent a 2012: 472.688,73€ 

 Saldo pendent a 15 de juny de 2019: 7.120,45€ 

 Finalització de l’amortització: juliol de 2019 

 Quantitat amortitzada durant el mandat 2015-2019: 340.000€ 

 

Crèdit Caixabank. 

 Subscrit el 2010, per valor de 300.000€ 

 Previsió de finalització de l’amortització: 01/10/2015 

 Pendent d’amortitzar a maig de 2015: 235.714,29€ 

 Pendent d’amortitzar a 15 juny de 2019: 159.183,68€ 

 Quantitat amortitzada durant el mandat: 76.530,61€ 

o El 2018 es renegocia el tipus d’interès amb una altra entitat, 

passant d’addicionar el marge de 1’75 al tipus de referència 

EURIBOR anual, al 1’15 al tipus de referència EURIBOR 

trimestral. 

 

Crèdit Planta Fotovoltaica. 

 Subscrit el 2008 a interès 0 fruit d’un acord de finançament amb 

el Monestir de Poblet, per valor de 300.000€ 

 Previsió de finalització de l’amortització: 2023 

 Pendent d’amortitzar a maig de 2015: 184.646€ 

 Pendent d’amortitzar a 15 de juny de 2019: 101.640€ 

 Quantitat amortitzada durant el mandat: 83.006€ 
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ESCENARI PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 

En l’àmbit estrictament pressupostari, cal destacar que a partir de 2020 

l’ajuntament incrementarà amb 85.000€ anuals, els 100.000€ anuals que 

de mitjana ja disposava com a recurs propi per la inversió, per 

l’amortització del FFPP. Igualment també es preveu un increment en la 

recaptació del voltant de 20.000€ per les regularitzacions practicades 

pel cadastre al llarg de l’exercici 2018. 

A partir de 2021, als imports anteriorment mencionats, cal sumar-hi 

l’alliberament també de 22.520,52€ anuals, corresponents a la 

finalització de l’arrendament de la màquina escombradora, que 

l’ajuntament podrà adquirir per un valor residual simbòlic de 50€ a la 

finalització del contracte (venciment desembre 2020). 

Més enllà de les mesures d’estalvi que el nou Consistori pugui promoure 

en matèria de revisió de convenis, regularització de personal, eficiència 

energètica, etc. 

Destacar igualment que s’han impulsat les modificacions de crèdit 

corresponents per absorbir les despeses pendents d’aplicació 

pressupostària (compte 413) a final de l’exercici anterior per import 

57.757,03.€, així com el romanent de tresoreria per a despeses generals 

ajustat  per import 29.616,10 €. Quedant ambdós comptes saldats.  

 


