
POBOLEDA, EL NOSTRE POBLE
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ECONOMIA MUNICIPAL

 S’ha aconseguit que la situació econòmica de l’Ajuntament sigui bona i 
equilibrada.
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Ingressos 2021: 1.047.066,20



ECONOMIA MUNICIPAL
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SUBVENCIONS

Concedit pendent executar PUOSC: 250.000 €

Concedit pendent executar PAM: 198.264,14

 Gestions actives des de l’Ajuntament per aconseguir noves subvencions.
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AJUDES CONCEDIDES

2019 2020 2021

Ampa, Institut-escola i 
escola de Poboleda

1.700 € 2.500 € 3.700 €

Ajudes COVID a empreses 0,00 € 337,50 € 0,00 €

 Suport a les nostres entitats

 Ajudes als establiments en els moments més difícils



CONTRACTACIONS

 Durant l’any 2021 s’han convocat les següents borses de treball:

 Personal laboral temporal d’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA DE GESTIÓ, grup C2, 
per cobrir vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal

 Personal laboral temporal d’OPERARI/A DE NETEJA de les dependències 
municipals, grup AP, per cobrir vacants

 Personal laboral temporal de PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES, grup  AP, per donar 
suport a la Brigada i permetre cobrir vacants



CONCESSIÓ GIMNÀS

 Per concurs públic es va realizar la licitació de la concessió del gimnàs
municipal.

 S’ha adjudicat per 4 anys.

 Es realitzen classes gratuïtes per persones majors de 65 anys.



DONACIONS A L’AJUNTAMENT

 Donació del local de La Closa, totalment
gratuïta, per part de la societat cultural i 
recreativa “La Unió”.

 Donació de la casa, totalment gratuïta, 
del carrer Sant Jaume nº 14, per part dels 
propietaris.



POBOLEDA, MUNICIPI QUE GENERA 
MENYS RESIDUS AL PRIORAT

 Poboleda , municipi que menys residus per habitant 
genera al Priorat i el sisè dels quaranta-sis adscrits al 
Consorci de Residus de la Ribera, Terra Alta i Priorat.

 Segon municipi en recollida selectiva de la comarca i el 
quart en l’àmbit del Consorci. Municipi que més recicla 
de la comarca.

 Cada habitant de Poboleda ha generat 318,36 kg de 
residus el 2020, situant-lo com el municipi que menys 
residus produeix del Priorat.

 L’any 2020 s’han generat 7.154 kg de residus menys 
respecte l’any anterior, és a dir un descens del 6,5%.



TRANSICIÓ ENERGÈTICA (1)

 L’Ajuntament segueix incorporant amb determinació, la lluita contra el 
canvi climàtic i la consolidació d’un model energètic sostenible i de futur.

 Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que s'ha de 
redactar, tramitar i aprovar en el termini de dos anys.

 Assolir els objectius establerts per la UE per al 2030, reducció del 55% de les
emissions de CO2 al municipi, i actuacions per fer front a la vulnerabilitat
energètica i promoure una transició justa.

 Pla de millora de l’eficiència energètica

 Actuacions subvencionables

 Inversions recuperades en pocs anys



TRANSICIÓ ENERGÈTICA (2)

 Algunes actuacions:

- Renovació enllumenat públic. Es passa de 100 w a 37 w en led.

- Plaques solars

- Millora aïllament edificis municipals (tancaments, teulada ajuntament...)

- Incrementar recollida selectiva

- Punts recarrega cotxes elèctrics

- Passar a led tota la il·luminació de dependències municipals

- Altres: calderes biomassa, aprofitament aigües pluvials, gestió forestal, etc



APARCAMENT

 La major part de l’oferta es concentra a la part nord del municipi: dos 
solars d’aparcament.

 Per sota la carretera, a la zona sud, on hi viuen més persones, hi ha més 
dificultat per aparcar. 

 Intent a la zona sud d’aparcament: aturat davant d’una demanda d’un 
veí del poble. La demanda va ser rebutjada pel Jutjat de Falset, en tant 
que els expedients i permisos de l’ajuntament eren totalment correctes. 
L’Ajuntament renuncia al conveni per conflicte de propietat entre 
particulars, potestat civil i no de l’Ajuntament.

 És molt dificultós trobar un espai on habilitar un aparcament a la zona sud, 
tot i així, l’Ajuntament seguirà treballant en aquest punt.



ACTUACIONS REALITZADES

 Noves cistelles de bàsquet al poliesportiu
 Què hem fet: Comprar noves cistelles de bàsquet per a la pista poliesportiva.

 Cost actuació: 1.597,20 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 1.597,20 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Canvi enllumenat a tot el poble
 Què hem fet: Renovació i substitució de les lluminàries existents al municipi per noves 

lluminàries i làmpades de tecnologia Led.

 Cost actuació: 95.814,30 €

 Import subvencionat: 91.023,59 €

 Recurs propi: 4.790,71 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Canvi de porta, finestres i instal·lació de bombes d’aire a la sala 
d’actes de l’Ajuntament
 Què hem fet: Canvi de finestes i instal·lació de bombes d’aire fred i calent a la sala 

d’actes de l’Ajuntament.

 Cost actuació: 11.380,78 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 11.380,78 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Substitució de Finestres dels habitatges municipals
 Què hem fet: Substitució de sis finestres dels dos habitatges municipals que disposa 

l’Ajuntament, per tal de disminuir la demanda energètica i millorar l’aïllament dels 
habitatges

 Cost actuació: 8.172,96 €

 Import subvencionat: 7.764,31 €

 Recurs propi: 408,65 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Substitució de les bombes de calor de les oficines municipals
 Què hem fet: Substitució de les bombes de calor de les oficines municipals per unes 

de molt més eficients

 Cost actuació: 6032,73 €

 Import subvencionat: 4.089,92 €

 Recurs propi: 1942,81 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Tanca del pati de l’escola i descalcificador
 Què hem fet: Substitució de la tanca del pati de l’escola i tancament del 

descalcificador.

 Cost actuació: 4.146,14 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 4.146,14 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Accessos per atenció al públic
 Què hem fet: Rampes i instal·lació d’ascensor per facilitar l’accés a persones grans i 

amb movilitat reduïda.

 Cost actuació:  32.021,44 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 32.021,44 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Arranjament taulada de l’edifici de l’Ajuntament
 Què hem fet: Arranjament de la teulada de l’edifici degut al mal estat de les teules 

existents, i instal·lació d’aïllament.

 Cost actuació:  21.223,00 €

 Import subvencionat: Es demanarà subvenció per excepcionals a la propera
convocatòria

 Recurs propi: 21.223,00 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Plaques solars a l’edifici de l’Ajuntament (PROPERAMENT)
 Què hem fet: Instal·lació de plaques solars a l’edifici de l’Ajuntament per subministrar 

llum a l’Ajuntament i l’escola.

 Cost actuació:  18.534,00 €

 Import subvencionat: 17.607,30 €

 Recurs propi: 926,70 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Instal·lació de reductors de velocitat
 Què hem fet: Atesa la perillositat de la velocitat del cotxes a l’arribada del municipi, 

s’han instal·lat dos reductors de velocitat als dos extrems d’entrada.

 Cost actuació: 0, ho fa directament carreteres

 Import subvencionat: 0

 Recurs propi: 0



ACTUACIONS REALITZADES

 Nou passeig a la carretera
 Què hem fet: Ates que molts veïns i veïnes passegen per la carretera, es va creure 

necessari fer un passeig per la comoditat i seguretat de tots i totes.

 Cost actuació: 0, ho ha fet directament carreteres

 Import subvencionat: 0

 Recurs propi: 0



ACTUACIONS REALITZADES
 Obres 1ª fase carrer del Carme

 Què hem fet:

 Demolició del paviment existent

 Retirada dels serveis existents que estiguin obsolets

 Esplanació del terreny

 Renovació dels serveis de sanejament i abastament d’aigua potable

 Instal·lació dels nous serveis de xarxa de pluvials

 Cost actuació: 381.727,93 €

 Import subvencionat: 362.641,53 €

 Recurs propi: 19.086,40 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Adquisició de màquines biosaludables
 Què hem fet: Per tal de fomentar l’exercici s’ha instal·lat un circuit de màquines 

biosaludables de gimnàstica al costat del passeig de la carretera

 Cost actuació: 1.952,94 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 1.952,94 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Escenari per esdeveniments i festes del poble
 Què hem fet: Adquisició d’un escenari per les festes i esdeveniments del poble. La 

despesa quedaràr amortitzada en poc temps ja que el preu del lloguer era elevat.

 Cost actuació: 10.170,88 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 10.170,88 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Millora de l’entorn de la Font de la Roca
 Què hem fet: Netejar i adequar l’entorn de la Font de la Roca. També es van 

instal·larcaixes niu per ocells i ratpenats i un hotel d’insectes, per tal de conservar i 
augmentar la biodiversitat de l’entorn.

 Cost actuació: 0, ho ha fet el Camp de Treball organitzat per la Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat de Catalunya,

 Import subvencionat: 0

 Recurs propi: 0



ACTUACIONS REALITZADES

 Mobiliari urbà
 Què hem fet: dotar diferents parcs i jardins del municipi amb bancs, jardineres, 

papereres, aparcabicicletes, pilones, taula ping pong i altre material.

 Cost actuació: 17.942,42 €

 Import subvencionat: 12.251,16 €

 Recurs propi: 5.696,26 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Noves papereres, foment de reciclatge
 Què hem fet: Instal·lat a diversos espais, papereres que incorporen la separació 

dels residus per tal de facilitar el reciclatge a la ciutadania.

 Cost actuació: 8.656,33 €

 Import subvencionat: 8.223,51 €

 Recurs propi: 432,82 €



ACTUACIONS REALITZADES
 Sortida dipòsit gran de l’aigua

 Què hem fet:

 Canviar les canonades antigues de ferro per polietilè

 Instal·lar comptadors d’aigua d’entrada i sortida

 Instal·lar vàlvules de seguretat

 Neteja dels filtres

 Cost actuació: 3.201,38 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 3.201,38 €



ACTUACIONS REALITZADES
 Sortida dipòsit petit i bypass dipòsits

 Què hem fet:

 Impermeabilizar el dipòsit

 Renovar el desguàs del dipòsit d’aigua petit amb polietilè

 Instal·lar vàlvules de seguretat

 Fer un bypass entre els dos dipòsits per no deixar sense
aigua mentre es fa el manteniment d’algun dels dos dipòsits

 Cost actuació: 10,319,48 €

 Import subvencionat: 0,00 €

 Recurs propi: 10,319,48 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Adquisició desfibril·lador
 Què hem fet: Instal·lar desfibril·lador per poliesportiu i piscina

 Cost actuació: 2.499,99 €

 Import subvencionat: 2.380,02 €

 Recurs propi: 119,97 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Arranjament del consultori mèdic
 Què hem fet: Millores en l’accessibilitat i condicionament d’un nou despatx

 Cost actuació: 4.994,88 €

 Import subvencionat: 2. 781,45 €

 Recurs propi: 2.213,43 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Rehabilitació de camins (temporal Glòria i Dana)
 Què hem fet: Rehabilitació i millorar dels camins afectats pels temporals Glòria i Dana

 Cost actuació: 17.003,55€

 Import subvencionat: 16.153,37 €

 Recurs propi: 850,18 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Substitució de la bomba d’extracció d’aigua del pou (temporal 
Glòria i Dana)
 Què hem fet: Substitució de la bomba d’extracció d’aigua

 Cost actuació: 3.787,30 €

 Import subvencionat: 2.973,50 €

 Recurs propi: 813,80 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Manteniment bombes aigua
 Què hem fet: optimitzar el rendiment dels pous i les bombes de subministrament 

d’aigua potable

 Cost actuació: 7.199,33 €

 Import subvencionat: 4.875,17 €

 Recurs propi: 2.324,16 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Instal·lació d’un sistema descalcificador
 Què hem fet: Instal·lació d’un sistema de neutralització de la formació de carbonats 

mitjançant CO2.

 Cost actuació: 10.285,00 €

 Import subvencionat: 8.075,00 €

 Recurs propi: 1942,81 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Adquisició pulidora

 Què hem fet: Adquirir una màquina polidora per polir el terra dels espais públics municipals

 Cost actuació: 1.530,00 €

 Import subvencionat: 1.453,50 €

 Recurs propi: 76,50 €



ACTUACIONS REALITZADES

 Adquisició de taules i cadires per festes

 Què hem fet: Adquisició de taules i cadires per festes municipals.

 Cost actuació: 13.272,43 €

 Import subvencionat: 12.608,80 €

 Recurs propi: 663,63 €



EN PROCÉS DE TREBALL (1)

 Implementar Pla de mobilitat per diferents fases

 Cartells informatius i planells dels camins saludables

 Segona fase carrer del Carme

 Caixer automàtic

 Sala de vetlles

 Nou pou per abastiment d’aigua

 Aparcament zona sud

 Repicar façana ajuntament vell i arreglar habitatge

 Cuina habitatge municipal

 Fer gual al riu per continuar el camí saludable

 Enderroc i arreglar habitatges casa carrer sant Jaume



EN PROCÉS DE TREBALL (2)

 Actualització de dades i construcció de nous nínxols al cementiri

 Enllumenat equipaments municipals

 Nou mirador

 Mobiliari urbà

 Arreglar paviment afectat pel temporal Filomena

 Vorera i enjardinament de l’entrada del poble

 Continuació del passeig de la carretera fins al pont de l’Hostal

 Connexió fibra òptica

 Instal·lació moneder per il·luminar el poliesportiu segons necessitats

 Connexió del poliesportiu a la xarxa elèctrica mitjançant comptador propi



GRÀCIES


