Solivella, febrer de 2018
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 NOU SERVEI
SOLIVELLA

TÈCNIC

URBANÍSTIC

A

L’AJUNTAMENT

DE

Atenent a la necessitat d’agrupar el major nombre possible de serveis municipals a l’àmbit
comarcal,
rcal, amb data 18 de gener de 2018 l’ajuntament de Solivella i el Consell Comarcal han
signat un conveni per la prestació del serveis tècnics urbanístics al nostre poble.
Les funcions que desenvoluparan els serveis tècnics urbanístics seran les pròpies del càrrec de
tècnic municipal, com són la d’informar les llicències, visites d’inspecció i qualsevol altra dins
l’àmbit de competència que assenyala la normativa pel títol d’arquitecte tècnic.
L’horari de prestació de serveis urbanístics a l’ajuntament de Solivella
Solivella és de 22 dies l’any amb
un total anual d’hores de 88 i l’horari de 10 a 14 hores.
L’import per una anualitat sencera del servei és de 2.842 euros. L’augment d’hores respecte al
total anual estarà subjecte amb un preu addicional de 32,29 euros hora.
hora.
El conveni ara signat tindrà efectes a partir del dia 1 de febrer a 31 de desembre 2018, i és
prorrogable de forma automàtica.
Inicialment es fitxen dos dimecres al mes de 10 a 14,00 hores.
Aquest mes de febrer seran els dies 7 i 21. El primer destinat a tasca tècnica general i de
coneixement i temes urgents. El segon i següents dies a l’àmbit general i de quan es demani.
Es preferible reservar dia i hora.
El mes de març seran els dimecres 7 i 21.

 CONVOCATÒRIA
275 ANIVERSARI DEL SAGRAT COR
Divendres 9 de febrer 2018, 2/4 de 8 del vespre, sala d’actes
La Societat
Com ja sabeu el nostre poble aquest any celebrarà el 275è aniversari de la festa del “Vot de
Poble” en honor al Sagrat Cor, festa declarada d’interès comarcal i reconeguda per les diverses
administracions publiques.
Aquesta festa, a més de la seva religiositat,
religiositat, també s’inscriu com una de les manifestacions de
cultura popular i tradicional que traspassa més enllà del nostre àmbit local i comarcal.
El passat 2 de febrer, tingué lloc una primera trobada amb veïns dels carrers que donen
aixopluc a la processó així com amb col·lectius de cultura popular, i s’acordà de convocar a
tots els veïns i veïnes del poble a una trobada per fer extensius els objectius que es pretenen, i
com a base, a establir un contacte previ general a la constitució d’una comissió cívica-popular
cívica
per donar el màxim relleu a la celebració extraordinària del 275è aniversari del S. Cor.
Per part de la parròquia i d’aquest ajuntament, esperem compartir la companyia de tots/es el
proper divendres 9 de febrer a 2/4 de 8 del vespre a la sala d’actes
d’actes de La Societat.
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 DINAMITZACIÓ PARCS DE SALUT –
CONVOCATÒRIA
Divendres 9 de febrer 12 del migdia, sala
d’actes de cal Mateu
La regidoria de Medi Ambient de l’ajuntament de Solivella,
promou juntament amb la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, una activitat a favor dels solivellencs i les
solivellenques de “Promoció de la salut pública: Activitats d’hàbits saludables i exercici físic”.
Es tracta d’uns sessions utilitzant el parc de salut, per tal de fomentar l’activitat física
saludable.
Per aquest motiu el divendres 9 de febrer a les 12 del migdia, a la sala d’actes de cal Mateu, el
tècnic encarregat de dur a terme les sessions donarà informació sobre l’activitat a realitzar,
calendari i horari. A la vegada també caldrà formalitzar les inscripcions.
Places limitades. Activitat gratuïta.

 SESSIONS DE CONDICIONAMENT FÍSIC
Xerrada informativa dilluns 12 de febrer a les 6 de la tarda a la
Sala d’actes Cal Mateu.
El manteniment del cos i la ment a traves de sessions de memòria i/o activitat física, és un
dels objectius a promoure per al benestar dels veïns.
Així, tenim la oportunitat de comptar amb l’entrenador personal i instructor de Fitness, Jaume
Pla Ninot, de Tàrrega.
Les classes a impartir inclouen treball cardiovascular i treball de força on cada dia hi ha una
planificació o rutina diferent, on tothom hi pot trobar el seu espai i format, ja que no hi ha
preferència ni en intervals d’edat ni estat físic concret, ja que tothom es benvingut de 0 a 120
anys.
Cada sessió duraria entre 50-60 minuts, i adaptable segons les necessitats que sorgeixin, en
horari de tarda.
Hi haurà una adaptació de treball i intensitat a cada condició física en concret.
Es prioritzarà, en un principi, assolir un condicionament físic el més òptim possible en lloc de
buscar definició muscular.
Per informar amb més detall sobre l’activitat a realitzar, dies, horaris, condicions i atendre
personalment a les persones interessades, es fitxa una xerrada informativa que tindrà lloc el
dilluns dia 12 de febrer a les 6 de la tarda a la sala d’actes de cal Mateu.
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 NOU TALLER DE
CONCENTRACIÓ
1, 8, 15 i 22 de març

MEMÒRIA,

ATENCIÓ

I

Objectius

-

- Facilitar l’exercici mental d’una forma entretinguda i variada per
tal de millorar les nostres capacitats cognitives (memòria, atenció,
concentració, resolució de problemes, càlcul,...).
Aprendre a relaxar-se mitjançant tècniques per tal d’evitar o millorar l’estrès i el
malestar general aconseguint un major rendiment en les nostres activitats intel·lectuals.

Calendari del taller
- Els dijous 1, 8, 15 i 22 de març
- De 5 a 2/4 de 7 de la tarda
- Sala d’actes de Cal Mateu
Direcció del taller
- Laura Anglès, psicòloga.
Inscripcions
- Oficines de Casa de la Vila, fins el dia 26 de febrer
- Places limitades.
- Taller gratuït
Organitza:
- Ajuntament de Solivella
Patrocina:
Ajuntament de Solivella – Obra Social La Caixa

 CELEBRACIÓ DE SANTA ÀGATA
NOVA ORGANITZACIÓ I NOU FORMAT
Des de la regidoria de la Dona d’aquest ajuntament s’han organitzat diverses
edicions en quan a la celebració de Santa Àgata, patrona de les dones. La seva
existència es dona en un context municipal ben natural, tota vegada el nostre
poble fou pioner a Catalunya en constituir una associació de dones, i com ja
sabeu, el Grup Cultural de la Dona, commemora els 40 anys de la seva legalització.
Amb la voluntat d’actualitzar i innovar programes de caire cívic i cultural, a partir d’aquest any,
la celebració del dia de la patrona de les dones, tindrà una nova organització i nou format que
recaurà en el Grup Cultural de la Dona.
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 ORDENANCES MUNICIPALS D’APLICACIÓ A SOLIVELLA

Us informem de les ordenances i reglaments d’aplicació a Solivella
-Ordenança tinença animals
-Ordenança reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament al municipi de
Solivella.
-Ordenança reguladora Cementiri Municipal
-Ordenança reguladora de voluntariat
-Reglament municipal de voluntariat
-Ordenança reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans
-Ordenança reguladora civisme
-Ordenança reguladora de l’Impost sobre béns immobles
-Ordenança reguladora mercat ambulant
-Ordenança fiscal veu pública
-Ordenança municipal de guals i estacionaments reservats
-Ordenança reguladora de l’ús del local polivalent Cal Mateu
-Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles
-Ordenança reguladora el preu públic per la celebració de Bodes Civils
-Reglament especial de suggeriments i reclamacions exposició de motius.
-Ordenança municipal de gestió de residus
-Ordenança i reglament ús de la Sala polivalent ubicada al complex de La Societat edifici
museu del Castell.
-Ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda
municipal de l’Ajuntament de Solivella mitjançant la realització de treballs en benefici de la
comunitat.
-Ordenança reguladora de l’ús de la piscina municipal de Solivella.

Ordenances de nova incorporació i posterior aplicació a partir de gener 2018:

-

Ordenança reguladora sobre ús i conservació de camins municipals de Solivella.

-

Taxa per la utilització de l’escut, logotip i altres símbols del municipi de Solivella.

-

Reglament del registre municipal d’entitats de Solivella

-

Reglament de concessió d’ajuts a entitats i persones que realitzin activitats d’interès
públic local.

-

Ordenança reguladora per els serveis prestats per a la brigada municipal a particulars.

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

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

www.solivella.cat
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