Solivella, març de 2010
Núm. 01/10

NOVA CENTRALETA A L’AJUNTAMENT
Com molts de vosaltres ja heu pogut comprovar, l’Ajuntament de Solivella té una nova
centraleta que ens informa de les extensions a les que podem trucar:

EXTENSIÓ
1
2
3
4

SERVEI
Secretaria
Metge
Infermera
Agutzil

El fet d’utilitzar aquestes extensions farà que la comunicació amb el metge o la infermera siguin
més ràpides i no hagin de passar per les oficines centrals de l’Ajuntament.
També s’informa que l’horari per demanar visita per al metge és als matins de les 9 a les 10.
NOU SISTEMA D’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ, CURS D’INFORMÀTICA I PUNTS TIC
De les millores que es volen portar a terme, i per tal de poder donar un millor servei al ciutadà,
l’Ajuntament de Solivella posa a la vostra disposició un sistema d’informació per mitjà de SMS.
Totes les persones interessades poden passar per l’Ajuntament a deixar el seu número de
telèfon mòbil on vulgueu rebre les informacions que facin referència al municipi com per
exemple: pregons, conferències etc...
En aquest mome nt s’està preparant un nou curs d’informàtica de l’aula mòbil del Consell
Comarcal pel proper estiu. També des de la Diputació de Tarragona ha estat concedit un curs
per treballar en l’àmbit de: Internet avançat i Webfàcil, que tindrà lloc del 8 al 18 de novembre
de 2010.
Abans de l’estiu es preveu instal·lar al local de “La Societat” un punt TIC equipat amb dos
equips informàtics i una connexió sense fils (Wifi) a Internet. Es tracta d’un nou servei obert a
tothom que és fruit d’un conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament. El desple gament
d’aquest programa informàtic depèn del programa Ciutats Digitals de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació. El punt TIC donarà un servei mínim setmanal de
10 hores.

SOREA TELEFONS D’INTERÉS
Qualsevol problema que tingueu pel que fa als consum d’aigua, ja sigui que un
comptador perd aigua o que un tub està en mal estat, l’empresa encarregada de
fer-ne el manteniment és SOREA. Us facilitem uns telèfons de contacte:
-Atenció al client
902250070
-Averies
902250370

ÚS CORRECTE DELS CONTENIDORS
Una vegada més us informem de la correcta utilització dels contenidors
d’escombraries, si no ho fem correctament veurem com el rebut puja
considerablement el seu import ja que el municipi serà sancionat; així doncs,
recordem allò que va a cada contenidor:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor
Contenidor

VERD
BLAU
GROC
VERD
MARRÓ

(iglú)
(iglú)
(Caixa)

VIDRE
PAPER
ENVASOS
REBUIG
ORGÀNICA

Si quan aneu a deixar el vidre, paper o envasos trobeu que el contenidor està
ple NO HO DEIXEU AL COSTAT, preneu-ho cap a casa. Si es deixen les
ampolles de vidre a terra es poden trencar i poden ferir algú.

El passat dia 21 de desembre a l’àrea de cr.Tallat és va incendiar el contenidor de rebuig. Us
demanem que si hi tireu cendra del foc o de la estufa mireu de que estigui apagada.
CANVI HORARI HISPANO IGUALADINA, S.A.
L’empresa Hispano-Igualadina ha canviat els seus horaris pel que fa a la sortida del servei
d’autobusos dels dimarts i dijous.
Dimarts i feiners sortida a les 15:10 h
Dijous i feiners sortida a les 15:10 h
BORSA D’HABITATGE
Donat que molta gent passa per les oficines de l’Ajuntament per interessar-se en cases de
lloguer s’ha cregut oportú poder oferir el servei de Borsa d’Habitatge. És per aquest motiu que
si algú està interessat en llogar un habitatge de la seva propietat, pot passar per l’Ajuntament a
donar les dades de contacte.
ORDENANÇA DE PURINS
L’Ajuntament de Solivella va aprovar provisionalment en sessió plenària de data 28 d’octubre
de 2004 una ordenança reguladora de l’aplicació de purins i fangs de depuració. Una vegada
exposat a públic i en període d’al·legacions, Viticultors de Solivella en va presentar i aquestes
van ser aprovades quedant l’ordenança definitivament aprovada per sessió plenària celebrada
en data 24 de gener de 2005 i publicades en el BOP núm.66 de data 22/03/2005.
Unió de Pagesos va impugnar l’acord de Ple de data 24/01/2005 i va interposar recurs
contenciós-administratiu contra l’ordenança demanant la nul·litat d’una sèrie d’articulat.
En data 05/02/2010 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya tramet a l’Ajuntament de
Solivella la resolució de recurs presentat quedant la ordenança literalment de la següent
manera:
“ORDENANÇA REGULADORA DE L'APLICACIÓ DE PURINS I FANGS DE DEPURACIÓ.
Capítol I. Disposicions generals.
Article 1. Finalitat.
1. La present Ordenança té com objectiu específic regular que la gestió i
l'aplicació dels residus agrícoles i ramaders i els procedents del tractament
de les aigües residuals en l'àmbit del terme municipal de Solivella s'efectuïn
en les condicions adequades i conforme a la normativa vigent.
Article 2. Marc legal.
•

Amb caràcter general és d'aplicació la Llei 6/1993 de 15 de juliol de 1993,
Reguladora de gestió dels residus a Catalunya ( DOGC de 28.7.93).

•
•
•
•

En seu article 4 exclou de l'aplicació d'aquesta Llei els residus
d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin
exclusivament en el marc de l'explotació agrària.
Per aquests casos és d'aplicació el Decret 220/2001, d'1 d'agost, de
gestió de les dejeccions ramaderes a Catalunya.
En el cas dels fangs de depuradora, és d'aplicació el Reial Decret
1310/1990, de 29 d'octubre, que regula la utilització dels llots de depuració.
Per al capítol de les sancions és d'aplicació íntegrament el Títol tercer
de la Llei 6/1993, de juliol de 1993, reguladora de la gestió dels residus a
Catalunya, que estableix el règim d'infraccions i sancions, mesures cautelars
i el procediment sancionador.

Capítol II. Ús en l'agricultura
d'explotacions ramaderes.

i

aplicació

dels

purins

procedents

Article 3. Obligacions de les explotacions ramaderes.
1. En compliment de l'Article 4.1. del Decret 220/2001, les explotacions
ramaderes que s'ubiquin en el terme municipal hauran de disposar i d'aplicar
un Pla de Gestió de les dejeccions ramaderes per tal d'acreditar-ne la seva
correcta gestió i estar al corrent de totes les obligacions legals que estableix
l'esmentat Decret.
2.Les instal·lacions ramaderes, en funció del tipus d'instal·lació de què es
tracti, hauran d'estar legalment regularitzades, segons els preceptes de la
Llei 3/1998, d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i el
Reglament que la desplega(Decret 136/99, de 18 de maig).
Article 4. Criteris de gestió de purins.
1. Les explotacions ramaderes o agrícoles estan obligades, simultàniament i
immediatament o l'aplicació de purins, a realitzar el seu enterrament, sense
solució de continuïtat.
2. El transport de purins es farà segons les condicions establertes a l'article
7 del Decret 220/2001,d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Així mateix, els equips i els mitjans de transport han de garantir que no es
produeixin pèrdues en cap moment, als efectes d'evitar el seu vessament a
la via pública o als camins. En cas contrari s'hauria de procedir a la seva
neteja immediata, en el moment en què fos detectada la pèrdua, deixant
d'abocar si la pèrdua fos reiterativa, fins que el seu transport es pugui
garantir en condicions.
3. És obligatòria la utilització de pràctiques i maquinària preparada per
ocasionar el mínim de molèsties per olors i contaminació atmosfèrica.
Article 5. Prohibició en la gestió dels purins.
1. No es podrà aplicar cap tipus de purins en la zona forestal, urbana o
urbanitzable.
2. Tampoc es podran aplicar en un radi de 200m. al voltant dels pous
municipals de captació d'aigua per al subministrament públic.
3. Queda prohibit fer cap aplicació directament a pous, lleres fluvials, rieres,
torrents o cursos d'aigua superficials i en una zona de 500m. al voltant.
4. Queda prohibit aplicar purins en terrenys situats a menys de 200m del
límit del sòl urbà.
Article 6. Procediment sancionador.
§ L'Ajuntament tindrà la facultat inspectora dins l'àmbit objecte d'aquesta
ordenança.”
DANYS I PERJUDICIS ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS
En els darrers temps han anat en augment les accions incíviques i de gamberrisme,
que han causat danys a la instal·lació elèctrica del castell (manipulació de
l’enllumenat) mobiliari urbà (trencament de bancs i miralls i arrancada de taules),
la darrera acció més rellevant pel seu perjudici fou l’apedregament i trencament
total de l’enllumenat del parc infantil (400-480 euros per cada fanal).

Els fets són greus i a la vegada alarmants, ja que en primer lloc i en l’aspecte
econòmic al llarg de l’any suposa una quantitat important de diners entre 1.000 i
3.000 €, i en segon lloc aquestes accions desmereixen el nostre poble. Per tot, es
demana la col·laboració dels veïns en identificar a llurs autors en les accions fetes o
les que es puguin succeir en el futur.
GOSSOS

Continua essent una assignatura pendent pel que fa al civisme.
El fet de tenir un animal de companyia implica una sèrie de deures i també
d’obligacions. Tenim el deure de cuidar-los, alimentar-lo, netejar-los, etc. però
també tenim una obligació i aquesta és no imposar la seva presencia a persones a
qui no els hi agraden els animals.
Els animals de companyia també han de fer les seves necessitats, i això comporta
que l’animal que està tot el dia a casa hagi de sortir al carrer per fer-les. Això
comporta que alguns propietaris d’aquests animals no recullen els excrements que
deixen per els carrers del poble fent intransitable una sèrie de carrers i amb el perill
que això comporta.
S’han trobat molts excrements d’animals de companyia a les places, parcs i jardins
del nostre poble. Penseu que en aquests espais hi van molts infants.
Si us plau, recolliu els excrements dels vostres animals de companyia, fem que la
convivència amb ells sigui lo més grata possible.
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