Solivella, maig de 2014
Núm. 04/2014



CONVOCATÒRIA DE JOC I ESPORT 2014

Atenent a la bona acceptació que tingué l’any passat l’experiència pilot de - Joc i Esport
-, amb l’organització d’activitats al llarg de tot el mes de juliol, novament des d’aquest
ajuntament s’aposta per la seva continuïtat, i oferir un nou ventall d’activitats lúdiques i
recreatives.
Per aquest motiu, juntament amb els coordinadors Pau i Marc Iglesias Castro, és convoca
una REUNIÓ INFORMATIVA que tindrà lloc el proper divendres dia 6 de juny a les 8 de la
tarda a la sala d’actes de Cal Mateu, amb el següent ordre del dia:
1er. Valoració i resultats de Joc i Esport 2013
2on. Projecte d’activitats per aquest estiu.
3r. Lliurament del formulari d’inscripció i acceptació de les bases
4r. Torn obert de preguntes.

 PISCINA OFERTES
S'ha aprovat el plec de clàusules que han de regir la concessió del servei de bar de la
piscina municipal de Solivella.
El plec de clàusules el podre-ho trobar al web www.solivella.cat a l'apartat de noticies i al
perfil del contractant, o a les oficines de l'Ajuntament. El termini per presentar ofertes
acaba el 5 de juny a les 6 de la tarda.
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PAGAMENTS QUE ES REALITZEN AL CONSELL COMARCAL PER ELS CONVENIS
SIGNATS DURANT L’EXERICIC 2014.
L’aportació econòmica dels convenis de prestació de serveis per a l’exercici 2014 que l’Ajuntament

de Solivella realitza al Consell Comarcal es la següent:

Servei
Assistència tècnica en matèria de Turisme
Activitats juvenils
Atenció primària
Ajuda a domicili
Recollida i tractament de residus sòlids
urbans
Gestió de deixalleries
Assistència tècnica urbanística
Gestió del fons documental en format
electrònic
Servei d’assistència tècnica informàtica
TOTAL

Import 2014
500 €
845 €
2054 €
1227 €
47034 €
0€
0€
600 €
600 €
52.860 €

 Recollida selectiva
Des del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ens
informen de les dades dels residuus muncipals.
La tendència de la població a recollir selectivament les seves escombreries s’ha
consolidat, ja que de tots els residus que generem en recuperem quasi bé la meitat
selectivament, ja que estem en un 48,68 % de recuperació de residus.

SOLIVELLA
FRACCIÓ
Matèria orgànica
Vidre
Paper i Cartró
Cartró comercial
Envasos
Rebuig

2012

2013

43.374,00 €
9.690,00 €
14.498,00 €
7.295,00 €
14.396,00 €
192.603,00 €

62.125,00 €
13.502,00 €
13.792,00 €
6.398,00 €
12.857,00 €
176.175,00 €

281.856,00 €

284.849,00 €
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ACTIVITATS DE JOVENTUT A SOLIVELLA

L’ajuntament de Solivella i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, tenen subscrit un
conveni en matèria de joventut per tal de desplegar les accions necessàries destinades al
joves del municipi.
L’import del conveni que pertoca aportar al nostre ajuntament per aquest any és de 845
euros, i el tècnic assignat és l’Estel Bové Munté, la qual te una dedicació al nostre poble i
els seus joves de 6 hores mensuals, fins a un total de 78 hores anuals. (joves cal que mireu
les permanències del tècnic perquè us ajudi en els vostres plantejaments i projectes).
Els serveis que es presten en el marc del conveni son:
- Atenció presencial a la regidora i a l’alcalde.
- Atenció presencial a les persones joves.
- Atenció presencial al moviment associatiu del municipi
- Redacció i tramitació del Pla Local de Joventut i el seu corresponent Pla d’actuació
anual. Memòria anual de justificació de la subvenció de la Direcció General de
Joventut.
- Desenvolupament del Pla d’actuació anual.
- Organització activitats culturals, lúdiques i socials per als joves del municipi.
- Participació en el programa “Transport Jove” del Consell Comarcal
- Suport a les activitats organitzades pels joves i per les entitats del municipi
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Per aquest estiu es proposen les següents activitats:
- Curs d’Alfabetització Digital Connecta’t (durant el mes de juliol de 9,30 a 13,30)

-

Taller d’estiu. Aquí hi ha marro (elaboració de clauers a partir de les càpsules de la
nespresso. Agost).

-

Joc de la Conca: el puzle (Es tracta de realitzar el puzle de la Conca en equips i ferho amb el menor temps possible. Els finalistes participaran al campionat comarcal).

-

Simulador de Conducció TCC Honda. (Amb l’objectiu de fomentar la seguretat i
prevenció d’accidents de trànsit i aprendre a anticipar-se i actuar davant de
diferents situacions de risc, els participants condueixen amb un simulador. Agost ).

 BÚSTIA OBERTA

Quan Es paguen rebuts de l’ajuntament, diem que son impostos. Però a vegades se’ns
parla de taxes. Es tot el mateix? Existeix diferencia entre taxes i impostos, i si es així quina
és?.
Resposta:
Impost: són uns diners que exigeix l’administració pública al ciutadà o empreses per poder
fer front a la despesa pública i al manteniment del poble o ciutat.
Exemple d’impostos: IBI URBANA, IBI RUSTICA, IMPOST VEHICLES
Taxa o preu públic: son aquells diners que l’administració cobra al ciutadà a canvi de que
aquest rebi un servei.
Exemple de taxa: taxa de recollida d’escombreries, preu públic subministrament d’aigua
potable...
La diferència entre un impost i una taxa és que la taxa està relacionada amb una activitat
o un servei que s’ha de donar al ciutadà o per alguna activitat que ha provocat el propi
ciutadà (taxa llicència d’obra, obertura d’establiments...)
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