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Núm. 01/2012

PRACTIQUEM EL CIVISME
PRACTIQUES QUE RESTEN PROHIBIDES
Des de fa un temps diversos veïns s’han adreçat a casa de la vila exposant una sèrie
de fets i circumstàncies que alteren el dia a dia en quan a convivència i respecte, per
aquest motiu uns diem, recordem i insistim una vegada més en que cal observar les
següents conductes. De ben segur, si les complim guanyarem en qualitat de vida, en
fer més agradable el nostre poble, i en convivència entre tots plegats.
Tot seguit us detallem una relació de PRACTIQUES PROHIBIDES.

ANIMALS DE COMPANYIA
Queda prohibit:
.- Deixar els gossos i gats sense vigilància i control
.- Fer les necessitats a la via pública i en llocs patrimonials
.- No recollir els excrements.
.- Circular amb animals que representin perill o risc, que no estiguin en les condicions
de salubritat adients, o sense adoptar les precaucions legals
CIRCULACIÓ I ESTACIONAMENT DE VEHICLES
Queda prohibit:
.- Estacionar damunt les voreres, tot dificultant el pas de les persones
.- Estacionament tancant el pas d’altres vehicles
.- Estacionament dificultant el trànsit de cotxes d’un carrer a altre.
.- Estacionament de cotxes al mig del carrer
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.- Estacionament de cotxes dificultant l’entrada i sortida a garatges i magatzems
.- Estacionar sota el porxo de la Societat.
.- Estacionar davant una porta senyalitzada per accés de vehicles
.- Circular a velocitat no autoritzada
.- Posar música amb molèsties a veïns.

EN QUAN A LES PERSONES
Queda prohibit
.- Entrar a propietats i malmetre els seus bens: trencament de canals, teules, llums,
timbres, portes i instal·lacions
.- Malmetre mobiliari públic: trencament de bancs, llum pública, jardineres, fons i
papereres
.- La pintada d’eslògans, dibuixos o similars sobre els elements que conformen els
espais públics, el seu mobiliari o sobre les façanes dels immobles.
.- Buidar les papereres en el terra.
- Deixar bosses de brossa a les papereres.
.- Deixar botelles, mocadors, plàstics,... tirats en el terra
.- Trencament de botelles de vidre
.- Emborratxar-se en llocs públics
.- Insultar a les persones
.- Consum d’alcohol i altres substàncies amb perjudici de tercers
.- Escopir o realitzar les necessitats biològiques en carrers, parcs i jardins.
.- Espolsar robes i estores quan s’afecti la via pública, llevat que es faci en horari
nocturn, amb les precaucions necessàries per no causar molèsties.
.- Estendre i eixugar roba als balcons, les finestres i les baranes de terrat.
.- Escampar o llençar aigua bruta a la via pública
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.- Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o d’altres
elements de la via pública.
.- Llençar qualsevol deixalla
.- Fer sorolls i posar música que molesti als veïns
.- Sostraure dels parcs, jardins i jardineres: terra, plantes i flors.
.- Sostraure dels veïns torretes, jardineres, plantes i flors.

ü TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS
L’horari de transport regular de viatgers estara vigent del 30 de gener de 2012 fins al
23 de juny del 2012.
Degut a la perdua d’usuaris, per qüestions económiques ha estat anulat el transport
dels dimecres i dijous de baixada al matí i el retorn al vespre, quedant aquests dos
dies la pujada i baixada a Montblanc del migdia, servei que ja realitza la Hispano
Igualadina. La resta dels dies es manté el servei amb un petit retoc en els horaris.

BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
LINIA 7
LA HISPANO IGUALADINA/AUTOCARS LA COSTA
Servei: de dilluns a divendres
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al matí per anar a Montblanc: dilluns-dimecres i divendres
per tornar al migdia de Montblanc: cada dia
per anar a Montblanc al migdia: cada dia
per tornar de Montblanc al vespre: dilluns-dimecres i divendres
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*1.- de dilluns a divendres
*2.- dilluns, dimecres i divendres
*3.- dimarts i dijous
Els dies festius no hi haurà servei
Tarifa unitària: 1,30 € per a totes les rutes.

CEMENTIRI
CONSTRUCCIÓ DE NINXOLS
Darrerament diversos veins s'han interessat per la disponibilitat i corresponent
compra de sepultures o ninxols en el cementiri del nostre poble.
Per aquest motiu, novament es posa en coneixement del veinat que estigui interessat
en adquirir un ninxol que ho manifesti a les oficines de l'ajuntament fins els proper 20
de Febrer com a data límit.
TRÀMITS PER RENOVAR ELS TITOLS DE CEMENTIRI O CANVI DE NOM
Us informem de la documentació que s’ha de presentar per renovar els títols de
cementiri o procedir al canvi de nom dels titulars:
-Copia DNI de la persona propietaria del títol
-Copia DNI de la persona a qui s’ha de traspassar el títol.
-Instancia sol·licitant el canvi de titular.
-Titol de propietat del ninxol.
-Document que acrediti la concessió a favor de nou titular (inventari de bens,
testament, etc.)

DEIXALLERIA

Us infomem que la deixalleria serà a Solivella del 20 al 26 de febrer. El lloc on estarà
instalada la deixalleria i la caixa de voluminosos serà al costat de la Depuradora,
Crta.de Montblanc-Artesa.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat
secretaria@solivella.cat
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