Solivella, març 2011
Núm. 02/11

INAUGURACIÓ PISTA COBERTA
DIA 20 DE MARÇ A LES 12 DEL MIGDIA
11:45 Rebuda de les autoritats a l’acte al C/Diumenges.
-Subdelegada del Govern Sra.Teresa Pallarès Piqué
-Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Tarragona Sra.M.Àngels
Gonzàlez
-Director General del CIRE Sr.Joaquin Clavaguera Vilà
12:00 Amb les autoritats anirem cap a la pista coberta situada a la zona escolar i
esportiva
Actuació del Club Patí Casal de l’Espluga de Francolí

12:15 Parlaments.

12: 30 Ballada de Gegants i caps grossos amb l’acompanyament dels grallers “Lus
Xipellis”
Col·laboren: Pintura Xavier Lisart, Centre Mèdic GCR, Colla de Geganters, Grallers
“Lus Xipellis” i Grup Cultural de la Dona.

VEU PÚBLICA

La Diputació de Tarragona mitjançant Decret de Presidència num.2302 de data
22/10/2010 va otorgar a l’ Ajuntament de Solivella una subvenció extraordinària i
puntual per a l’obra Adquisició i instal·lació de la megafonia municipal per un import
de 12.000 €. A la vegada aquesta actuació s’ha vist afavorida per uns ajuts
complementaris de la convocatòria ordinària d’ajuts als Ajuntaments amb un cost
total de 19.350€ , que han estat satisfets íntegrament per la Corporació provincial.
Amb aquesta actuació s’ha dut a terme tota la substitució de la vella megafonia que
estava col·locada al campanar del nostre poble, instal·lant als carrers uns altaveus
que donen cobertura a tot el poble, com també s’ha fet arribar la megafonia a la
Urbanització Montserrat. Respecte a la plaça Major i la plaça Diputació s’ha instal·lat
una línia de megafonia independent de a la resta del poble.

APROVACIÓ BANDERA DE SOLIVELLA
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya num.5834-10.03-2011

DEPARTAMENT
DE GOvERNACIÓ
I RELACIONS INSTITUCIONALS
RESOLUCIÓ
GRI/616/2011, de 22 de febrer, per la qual es dóna conformitat a l’adopció de la
bandera del municipi de Solivella.
El dia 12 de desembre de 2007, el Ple de l’Ajuntament de Solivella va acordar
iniciar un expedient d’adopció de la bandera del seu municipi.
Aquest Ajuntament va assumir com a bandera una que consisteix en un fons
verd fosc amb el sol i l’olivera de color groc presents a l’escut heràldic municipal.
El sol és el senyal tradicional i més antic del poble i també és un senyal parlant que
es correspon amb la primera síl·laba del topònim i l’olivera fa referència a l’orígen
del nom del municipi, “sa olivella”.
La proposta esmentada es va sotmetre a informació pública per un termini de
30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de la corporació i la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sense que es presentés
cap al·legació dins aquest termini.
En sessió de 27 d’octubre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Solivella va aprovar
la bandera municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació.
En data 24 de novembre de 2010, l’Ajuntament de Solivella va trametre al Departament
de Governació i Administracions Públiques una certificació de l’acord
d’aprovació definitiva que complementava la còpia de l’expedient administratiu que
havia estat enviada el 3 de novembre de 2010 i on figura, entre altres documents,
una memòria-informe justificativa de la correcció de la descripció de la bandera
amb les seves dimensions, les proporcions, els colors i les càrregues, com també
la seva representació gràfica.
El 13 de desembre de 2010, la Direcció General d’Administració Local va emetre
informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta
formulada, d’acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel
qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya
i a les normes vexil·lològiques.
Finalment, el 4 de febrer de 2011, l’Institut d’Estudis Catalans va emetre informe
favorable sobre la proposta de bandera aprovada per l’Ajuntament, ja que és la simple
transposició al drap de l’escut municipal.
Atès el que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els
articles 39 a 41 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació,
els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, i d’acord amb els informes de la
Direcció General d’Administració Local i de l’Institut d’Estudis Catalans,
RESOLC:
—1 Donar conformitat a l’adopció de la bandera del municipi de Solivella, que
figura a l’annex, organitzada de la manera següent:
Bandera apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres de llarg, de color verd fosc,
amb el sol figurat groc de l’escut, de diàmetre 13/30 de l’alçària del drap, posat a
1/15 (de l’alçària del drap) de la vora superior i a 2/45 (de la llargària del drap) de la
de l’asta; i amb l’olivera groga, fruitada de negre de l’escut, d’alçària 13/30 de la del
drap i amplària 14/45 de la llargària del mateix drap, posada a 1/15 (de l’alçària del
drap) de la vora inferior i a 2/45 (de la llargària del drap) de la del vol.
—2 Inscriure la bandera del municipi de Solivella en el Registre d’ens locals de
Catalunya del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
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Disposicions
—3 Publicar aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, l’ens local
interessat pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. Amb caràcter previ a la interposició del recurs
contenciós administratiu, es pot formular requeriment en els termes previstos en
l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Així mateix, les persones interessades poden interposar contra aquesta Resolució
recurs d’alçada davant la consellera del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 22 de febrer de 2011
JOAN CAÑADA I CAMPOS
Director general d’Administració Local
ANNEX
Bandera del municipi de Solivella

BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Des de l’ Ajuntament s’està duent a terme un estudi per poder suprimir part de les
barreres arquitectòniques de les voreres, per afavorir la mobilitat de les persones.
S’ha fet una valoració del que pot costar la seva adequació essent det de 406,86
euros cadascuna.

ESTUDI D’ESTALVI EN L’ENERGIA ENLLUMENTAT PÚBLIC

En aquests moments l’Ajuntament està fent un estudi pel que fa a l’energia de
l’enllumenat públic . S’ha pogut observar que al C/de la Conca i al C/Pare Sans hi ha
instal·lades unes lluminàries diferents a les del resta del municipi. Aquestes són de
llum blanca i les bombetes son “microleds”. El fet de procedir al canvi de les
lluminàries de l’enllumenat pot suposar un estalvi de fins a un 40% en el rebut de
la llum. També s’està treballant en la consecució d’ajuts ja siguin del Departament
d’Industría INCAEN, Ministerio de Industria i Energia, i fons europeus, que en

aquest darre r cas ha estat feta l’adhesió al “Pacto de los Alcaldes”, per tenir accés a
línies de suport econòmic.

CONVENI LOCALRET
Mitjançant la Diputació de Tarragona s’ha signat un conveni de col·laboració entre
el Consorci LOCALRET i el nostre ajuntament per tal de centralitzar la contractació
dels serveis de telecomunicació. Aquest servei consisteix en telefonia fixa, mòbil,
internet, etc...., el fet de procedir a la signatura d’aquest conveni farà que
LOCALRET sigui l’interlocutor amb els diversos operadors que hi ha en l’actualitat
de telefonia per mirar de trobar una oferta avantatjosa pels ajuntaments,
minimitzar aixi els costos i produir un estalvi.

MINIDEIXALLERIA

Solivella en aquest moment té la necessitat de poder disposar d’un terreny d’una
superficie aproximada de 700 m2 per poder ubicar-hi una minideixalleria. Donat
que de la finca restant en la que s’ha construït la depuradora, aquesta té una
superficie suficient per posar aquesta intal·lació, s’ha demanat a l’Agència Catalana
de l’Aigua la possibilitat de fer la cessió del terreny no edificat i colindant a l’EDAR
per un termini de 20 anys, amb possibiltiat de pròrroga per ubicar-hi la
minideixalleria. Aixó comportaria un estalvi econòmic d’infraestructura i de cost
humà, ja que la mateixa persona i en un únic indret portaria la gestió de les dues
instal·lacions.

DONACIONS
BALAGUER.

D’ELEMENTS

ARTÍSTICS

PER

EL

PASSEIG

DR.CARLES

La crida feta en l’informatiu del passat mes de setembre ha donar els seus fruits.
Aquesta va consistir en convidar a fer unes donacions al poble de Solivella, ja fòssin
d’elements de pedra o ferro per tal de decorar el passeig Dr.Carles Balaguer, i així
fer-lo més atractiu, tot tenint en compte, que és una zona d’accés principal al
castell i lloc de descans per als vilatants. A data d’avui les donacions han estat les
següents:
Dos oliveres (part central del passeig): Joan Hervas
Un oliver (illa començament passeig): Josep M.Anglès Foraster
Un carro: Anton Iglesias Montañola, de Cal Tacarillo
Un rodet de l’era: Josep Fabregat Ballart, Pep de Fores
Una pica de pedra rectangular: Anton Anglès Iglesias, Ton Sanpere
Pedres treballades a mà: un cor, una creu o calvari i una Moreneta, fet per Teresa
March Garcia, Tresina de cal Petxina.
A tots ells, el més sincer agraïment. Moltes Gràcies.
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