Solivella, JUNY 2012
Núm. 04/2012

UN “GRANET D’ARRÒS” PER LA CONCA

RECOLLIDA D’ALIMENTS I LA MARATÓ PER LA POBRESA,
dies 25, 26 i 27 de juny, a la Casa de la Vila
Com ja sabeu, es va celebrar una nova edició de La Marató, aquest cop per recaptar fons per finançar
projectes socials centrats en l’assistència, l’habitatge, la inserció sociolaboral i la infància, el que ha pres
el nom de Marató per la Pobresa.
La nostra comarca no és l’excepció. Aquí també hi ha moltes cares de la pobresa que viuen en situació de
risc d’exclusió social per diversos motius.
És per aquest motiu que des dels serveis socials del Consell Comarcal i aquest ajuntament, us proposem
una RECOLLIDA D’ALIMENTS per tal d’ajudar aquestes famílies que, dia rere dia, acudeixen als
menjadors de Càritas o necessiten una bossa d’aliments, moltes de les quals estan més a prop nostre del
que ens imaginem.
A continuació, hi trobareu una petita llista del que es necessita urgentment. Podeu dipositar els aliments,
els productes de neteja, d’higiene i/o la roba a les oficines de la casa de la vila.
Us agraïm, per avançat, l’esforç i us donem les gràcies en nom de cada família beneficià ria per la vostra
solidaritat! La recollida es portarà a terme a l’Ajuntament de Solivella els dies 25, 26 i 27 de juny,
en horari d’oficina.
Alimentació

Productes de neteja

Llet

Sabó rentadora

Llet infantil (continuació 1 i 2)

Sabó plats

Farinetes /cereals infantils

Productes d’higiene

Oli

Gel

Llegums

Xampú

Conserves (tonyina, sardines…)

Compreses

Fruits secs

Bolquers

Cafè, cacau soluble

Roba

Galetes

Roba interior d’home i nen

Sucs de fruita
Cereals (esmorzar)
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TRANSPORT COMARCAL
En els darrers informatius s'ha donat compte de la reorganització del transport comarcal de
viatgers i els dies i horaris establerts. Ara tornem a recordar el servei de la ruta que transcorre pel
nostre poble, atenent que novament s'ha produït una forta davallada d’usuaris d’aquest
transport, la qual cosa podria portar a un nou ajustament del servei.
BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
LÍNIA 7
LA HISPANO IGUALADINA/AUTOCARS LA COSTA
Servei: de dilluns a divendres
ANADA
TORNADA
*2
*3
*2
*1
Belltall
6.50 h ------Montblanc
13.10 h 19.30 h
Solivella
7.00 h 13.30 h 15.25 h
La Guàrdia 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 Guàrdia 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
---19.55 h
*1. dilluns, dimecres i divendres
*2. de dilluns a divendres
*3. dimarts i dijous

ADF
El nostre ajuntament, com a membre nat de l'Associació de Defensa Fo restal "ADF Xipella", i
amb motiu de la renovació dels càrrecs de la junta, ha tingut la voluntat de tenir-hi una
representació de tots aquells sectors implicats en el nostre terme municipal i forestal. Així, el
representant municipal serà Antoni Andavert March amb el càrrec de secretari, Xavier Cartaña
Collado en representació dels viticultors de Solivella i Jordi Español Masague en representació de
la Societat de Caçadors Verge del Tallat, ambdós últims amb el càrrec de vocals i, a la vegada
pagesos i titulars de massa forestal.

CONFERÈNCIES
El divendres dia 29 de juny, a les 7 de la tarda, a la sala de La Societat, tindrà lloc una conferència
amb el tema: “ELS ANYS DE L’ESTRAPERLO A SOLIVELLA 1940-1951”, a càrrec de Josep Recasens
Llort.
Properament s’informarà d’una altra xerrada que tractarà sobre: “Les participacions preferents”.

REVETLLA DE SANT JOAN
Fes Festa
Comparteix la Festa
Sigues respectuós amb la Revetlla
Com en d’altres anys, es demana que siguin respectades les persones i les propietats dins el marc
de la revetlla de Sant Joan. És una festa per gaudir-ne tots i totes i passar-ho d’allò més bé.
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PISCINA 2012
Feta la publicitat per a la contractació del bar de la piscina municipal, temporada 2012, d’acord amb el
plec de clàusules aprovat amb data 30 de maig 2010. S’han presentat diverses proposicions pels
candidats interessats en l’arrendament, els quals han estat sotmesos a les clàusules i condicions de
licitació aprovades, així com en l’aplicació el Reial Decret Llei 3/2011 Text Refós de contractes del sector
públic; i, un cop feta l’obertura de pliques amb data 30/05/2012, i practicada formulació matemàtica en
els diversos apartats amb igualtat de tracte entre les parts, s’ha donat el següent resultat:
Us informem de les valo racions obtingudes de les ofertes presentades:

NOM I COGNOMS

OFERTA
MILLORA
ECONÒMICA CÀNON
40P

Raquel Castro
2.500,00 €
Laia Casamitjana
2.500,00 €
Gerard Pere+2
2.500,00 €
H2O Socorrista
2.200,00 €
Anna Bosch-Meritxell Castro2.500,00 €
Lluisa Martinez
2.300,00 €

MILLORA
MITJANA
INTAL·LACIONSHORES
10P

40
40
40
35,2
40
36,8

5
5
5
5
5
5

16,3
18,65
13,66666667
15,8
17,65

HORARI
20P

0
17,47989276
20
14,65594281
16,94369973
18,92761394

CONDICIONS TOTAL
SITUACIÓ
ATUR 10P

10
10
10
0
10
0

55
72,47989276
75
54,85594281
71,94369973
60,72761394

RESUM DE PUNTUACIONS

Raquel Castro
Laia Casamitjana
Gerard Pere+2
H2O Socorrista
Anna Bosch-Meritxell Castro
Lluisa Martinez

55
72,4798928
75
54,8559428
71,9436997
60,7276139

El bar de la piscina obrirà les seves portes el dissabte dia 16 de juny, i la piscina el dia 24 de juny.
ENTRADES I ABONAMENTS PISCINA
Com cada any, quan arriba l’estiu, tots estem pendents de l’obertura de la piscina. Enguany s’obrirà el
dia 24 de juny “SANT JOAN”. Aquest dia l’entrada serà gratuïta.
Us informem dels preus dels abonaments i entrades per a aquesta temporada d’estiu, els quals no han
sofert cap increment respecte als de l’any passat
PREUS PER SOCI
Entrada
Abonament
Abonament 1 mes
Abonament familiar
Abonament familiar 1 mes

2€
41 €
21 €
25 €
15 €
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. NO SOCI
3€
Entrada
75 €
Abonament
40 €
Abonament 1 mes
100 €
Fer-se soci de nova creació
Els jubilats i pensionistes que desitgin fer ús de la piscina han de passar per les oficines de l’Ajuntament a
recollir l’abonament d’accés lliure.
Per fer els vostres abonaments aneu al Bar de la Piscina com l’any passat.
A partir d’avui està prohibida l’entrada de qualsevol tipus de vehicle de motor al camp de futbol. També
està prohibit aparcar al camp de futbol.

NORMES D’UTILITZACIÓ DE LA PISCINA
A. L’horari de la piscina serà el següent:
del dia 24 de juny al 14 d’agost: d’11 a 20 hores.
del 16 d’agost fins a final de temporada: d’11 a 19 hores.
B. Abans d’entrar a la piscina, és obligatori passar per la dutxa.
C. Està prohibit tirar papers, cigarretes, etc., tant a la piscina com a la gespa.
D. Es procurarà mantenir la màxima netedat en l’ús dels vestuaris i banys.
E. L’ús de la piscina infantil està reservat als menors de 6 anys.
F. Existeix una farmaciola amb material de primers auxilis; cal sol·licitar l’ajuda del socorrista.
G. Està prohibit jugar a pilota i/o a pales, a la gespa de la piscina.
H. No es pot banyar amb matalassos.
I. No es pot entrar vidre ni menjar al recinte de la piscina. El lloc reservat és el BAR, o llocs habilitats.
J. No es poden entrar animals a la piscina ni al BAR.
K. Els menors de 10 anys hauran d’anar a la pisc ina gran acompanyats d’un adult; si no és així, no es
deixarà banyar el menor.
L. Es recorda als usuaris que han de respectar i complir totes les instruccions que siguin donades pel
socorrista, responsables del recinte de la piscina i del bar.

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

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