Solivella, FEBRER 2012
Núm. 02/2012

ü REGLAMENT I FUNCIONAMENT DEL PUNT TIC DE SOLIVELLA
Aquest reglament té per objecte regular la utilització i el funcionament del punt
d'accés a Internet del Punt Tic de Solivella.
Capítol I. Responsabilitats i deures dels usuaris
1. L'usuari es fa responsable únic i exclusiu de totes les responsabilitats i danys que
pugui ocasionar amb la utilització inadequada dels recursos del punt Tic.
2. L'usuari es compromet a no instal·lar, desinstal·lar, copiar o extreure qualsevol
document electrònic, programa o fitxer dels equips del punt Tic sense l'autorització expressa
de Consell Comarcal.
3. L'usuari haurà de comportar-se formalment en tot moment, sense dur a terme cap
activitat que pugui molestar o alterar el bon funcionament del punt Tic.
4. Queda totalment prohibit accedir a pàgines web amb continguts pornogràfics o
d'apologia del terrorisme.
5.- Queda totalment prohibit instal·lar programes, descarregar música, películes, ...
6. Si un usuari fa un mal ús dels equips del punt Tic o bé el seu comportament altera el
normal funcionament d'aquest, el personal de l’Ajuntament li podrà prohibir l’accés al punt Tic
7. L’Ajuntament es reserva el dret d'admissió.
Capítol II. Accés, utilització i horaris
1. Cada usuari disposarà com a màxim d'una hora diària d'accés a Internet. Per a casos
determinats l’Ajuntament podrà autoritzar la utilització dels equips per a un temps superior.
2. Es permetrà la utilització de cada equip per un màxim de dues persones.
3. Els horaris de funcionament dels serveis seran fixats per l’Ajuntament en funció de la
demanda.
Capítol III. Serveis Públics
1. Les eines o serveis que es faciliten als usuaris del punt Tic són:
- Accés a Internet
- Utilització dels programes ofimàtics dels ordinadors
- Impressió de documents , a Secretaria en horari d’oficina amb un preu de
0,05€ fulla
- Escanejat de documents
- Gravació de CD-Rom i disquets
2. L’Ajuntament fixarà l'aplicació de preus públics en aquells serveis que s'estimi
necessari.
3. Està expressament prohibit gravar CD o disquets de música o tots aquells altres que
comportin uns drets legals o d'autor.
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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
ANADA
TORNADA
*2
*3
*1
*2
Belltall
6.50 h ------Montblanc
13,10 h 19,30 h
Solivella
7.00 h 13.30 h 15.25 h
La Guardia dels Prats
13.15 h 19.35 h
Blancafort
7.05 h 13.35 h 15.30 h
Blancafort
13.20 h 19.40 h
La Guardia 7.12 h 13.48 h 15.35 h
Solivella
13.25 h 19.45 h
Montblanc
7.20 h 13.55 h 15.40 h
Belltall
---19.50 h
Hi
Hi
Hi
Hi

ha
ha
ha
ha

transport al matí per anar a Montblanc: dilluns-dimecres i divendres
transport per tornar al migdia de Montblanc: cada dia
transport per anar a Montblanc al migdia: cada dia
transport per tornar de Montblanc al vespre: dilluns-dimecres i divendres

*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.

ü LLIBRERIA DE LA GENERALITAT A LA CONCA
Des de l’any 2004 el Servei Comarcal de Cultura del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, gestiona la venda a la comarca de les publicacions de la Llibreria de la Generalitat a
fi de fer-los arribar als ciutadans de la comarca. Els tres punts de venda son:
•
•
•

L'Oficina Comarcal de Turisme de Poblet
L’Oficina de Serveis del Consell Comarcal a Santa Coloma de Queralt
La seu del Consell Comarcal al Palau Alenyà (punt de distribució )
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Serveis de venda i d’informació:
Des de la Llibreria s’informa als usuaris de la tipologia dels llibres que es venen i es realitza
una cerca d’aquells llibres que desitgen comprar.
Els més venuts a la Conca de Barberà:
•
•
•
•
•

Llibres de text per a cursos de Català
Temaris per a oposicions de Mossos d’Esquadra, Bombers, Administratius...
Mapes de carreteres de Catalunya i de la Conca de Barberà
Guies d’allotjaments (càmpings, hotels i allotjaments rurals)
Productes específics entorn a la pagesia (fitosanitaris...)
El Servei de Cultura té en dipòsit els catàlegs i alguns exemplars i els que no té disponibles es
demanen a la Llibreria de Tarragona.
Per més informació podeu trucar per telèfon al Consell Comarcal i demanar per l’Àrea de
Cultura (977861232) ho anar-hi personal en un dels punts de venda indicats anteriorment.
També podeu accedir al portal web del Consell Comarcal www.concadebarbera.cat
/
www.cccb.net

ü 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.

ü PRACTIQUEM EL CIVISME
A l’informatiu del passat mes de gener foren publicades un detall de practiques inciviques que
resten prohibides. Aquestes eren en relació als animals de companyia, circulació i
estacionament de vehicles com també respecte a la conducta de les persones. Ara ho tornem
a recordar, cal tenir-ho present per evitar danys i perjudicis a tercers, així com als propis
infractors.

ü CONDICIONAMENT DE LA C-14
Gestió d’Infrastructures, S.A.U., ( ISA) Empresa Pública Catalana, que actua per compte de la
Generalitat de Catalunya, està actualment redactant el projecte constructiu “Millora general.
Condicionament de la carretera C-14, del PK 37+770 al 45+120. Tram: Montblanc.Solivella.
A dia d’avui s’està estudiant i valorant l’existència d’una eventual afectació de instal·lacions
municipals, per tal de fer el seu encaix en el projecte constructiu.
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DIA INTERNACIONAL DE LES DONES DIA 8 DE MARÇ
CONCURS DE LEMES
L'Institut Català de les Dones convoca un concurs de lemes a través de Twitter per
commemorar el Dia Internacional de les Dones
Es premiarà el lema que millor reflecteixi i sintetitzi quin és el principal repte a què
s'afronten les dones catalanes del segle XXI

Concurs de lemes
L’Institut Català de les Dones (ICD) ha iniciat un concurs de lemes
(http://www20.gencat.cat/portal/site/icdones/menuote) a través de la xarxa social Twitter
amb l’objectiu de trobar el lema que millor reflecteixi quin és el principal repte a què
s’afronten les dones catalanes del segle XXI, en el context de les profundes transformacions
estructurals que estem vivint a nivell global i en el marc de les reivindicacions que tenen lloc
al voltant de la commemoració del Dia internacional de les Dones.
Els lemes han de ser originals, inèdits i concisos, no poden excedir els 140 caràcters i el tuit
ha d'incloure l'etiqueta #diadones.
Un Jurat valorarà l’originalitat, la capacitat de síntesi de la idea proposada i la capacitat
d’impacte del missatge. El concurs, que s’organitza amb la col·laboració de Sàpiens
Publicacions, finalitza el dilluns 27 de febrer.
El primer premi és una subscripció d’un any a una revista d’aquesta empresa (Sàpiens,
Descobrir Catalunya, Descobrir Cuina o Time Out) i les dues mencions especials, un lot de
llibres. Els lemes guanyadors es faran públics durant la setmana del 8 de març al web, al
Facebook i al Twitter de l'ICD.

ü CURSOS DE CÁTALA A DISTÀNCIA
Des del Servei Comarcal de Català de la Conca de Barberà, amb seu a Montblanc (Consell
Comarcal), s’organitzen cursos de català per a adults a distància, de tots els nivells per a
catalanoparlants, amb uns destinataris específics: els habitants dels pobles de la conca on no
s’organitza cap curs de català. L’objectiu és que, qualsevol persona catalanoparlant del
municipi que vulgui fer un curs de català en tingui l’oportunitat. Per aquest motiu cal anar a la
seu del Servei Comarcal de Català a Montblanc per matricular-se.
El calendari d’inscripció és fins el dia 24 de febrer. Els cursos, tenen una durada
quadrimestral, comencen a finals de febrer i acaben al juny.
Per més informació podeu trucar al telèfon 977861232.

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

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