Solivella, juliol de 2010
Núm. 05/10

HISTORIAL DE L’OBRA “LA SOCIETAT”

13/03/2000. S’aprova per part del l’Ajuntament, per unanimitat, acceptar la
donació feta per la Cooperativa de “La Societat”.
08/05/00. Es redacta una sol·licitud al PUOSC 2000-2003 i es convoca un concurs
per contractar la consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte.
19/01/01. S’aprova per unanimitat, en sessió plenària, el plec de clàusules que
han de regir la redacció del projecte.
23/03/2001. S’obren les pliques de les ofertes presentades per a la redacció del
projecte. Es presenten a concurs: Jaume Sole Espelt i Carles Rubio.
27/03/2001. S’adjudica la redacció del projecte del local Social al Sr. Jaume Sole
Espelt.
27/08/01. Es rep contesta del Departament de Governació que informa de
l’acceptació de la cessió per part de l’Ajuntament de La Societat.
25/09/01. Es redacta el primer projecte de reforma i ampliació de la Societat amb
visat número 2001603229.
15/05/2002. Es col·loca la primera pedra.
27/05/2002. Es redacta una carta a Governació per sol·licitar un augment de la
subvenció.
16/06/2002. Es redacta una carta a Governació per demanar un increment
extraordinari de la subvenció.
19/06/2002. S’aprova per unanimitat del Ple de l’Ajuntament la inclusió dins del
PUOSC 2002-2003 de l’obra de construcció de la sala polivalent. (1R.PROJECTE)
03/07/2002. Es redacta una carta a Governació per demanar un increment
extraordinari de la subvenció al Departament de Governació.
29/07/2002. Es redacta un certificat per presentar una al·legació al PUOSC 2003.
15/09/2002. S’exposa al públic el PUOSC 2003 de la sala polivalent sociocultural
1a.fase (1R.PROJECTE)
06/12/2002. S’aprova el projecte d’enderroc de La Societat amb un pressupost
de 116.113,09 €.
27/02/2003. Es convoca un concurs públic per a la contractació de l’obra
“Enderroc la Societat.”
07/03/2003. S’aprova la inclusió dins del PUOSC 2003 del projecte de la sala
polivalent 1a. part.
21/03/2003. s’obren les pliques corresponents a l’obra enderroc de La Societat.
28/03/2003. S’adjudica l’obra d’enderroc de La Societat a l’empresa VOLCOMSA.

Import adjudicació
Subv.PUOSC 2002/1058
112.925,09 €
84.693,82 €

Fons propis
28.231,27 €

11/04/2003. Es presenta el pla de seguretat del projecte d’enderroc visat per
l’aparellador amb el número 231767.

23/04/2003. Es presenta el projecte d’enderroc visat amb el full d’assumpció del
tècnic amb el visat número 2003601314.
16/06/2003. Canvi d’Ajuntament.
09/10/2003. Es presenta una sol·licitud d’ajut al Departament d’Arquitectura al
Sr. Damià Calvet.
09/02/2004. Es presenta al Departament de Governació l’actualització de les
dades econòmiques de l’obra. Es canvia el nom del projecte per unificar-ho i es
deixa com a nom “Construcció Sala polivalent i enderroc sala polivalent.”
26/06/2004. Es signa un contracte de prestació de serveis amb el Sr. Jaume Sole
per l’obra “Ampliació local cívic ” amb el visat número 2004/602249.(2N.PROJECTE
EDIFICI CARRETERA)
24/01/2005. S’adjudica la primera fase de l’obra “Ampliació local c ívic 1a. fase” a
l’empresa OMEVICSA.
Import Adjudicació Sub.PUOSC 2003/402
365.049,94 €
178.723,25 €

Diputació Tarragona PAM Fons Propis
101.360,53 €
84.966,16 €

21/04/2005. Es signa l’acta de replanteig de l’obra Ampliació local cívic 1a. fase.
19/06/2006. Renuncia al càrrec el Sr. Ramon Auset, arquitecte tècnic , per
desavinences amb l’empresa constructora.
26/06/2006. Es contracta el Sr. Joan Carles Segura com a arquitecte tècnic de
l’obra.
12/12/2006. El tècnic municipal de l’Ajuntament redacta un informe en el qual es
deixa constància de la mancança de mesures de seguretat per part de l’empresa
constructora.
03/01/2007. Es rep una carta de l’Agència Tributària en la qual s’informa de
l’expedient obert a l’empresa OMEVICSA per morosa.
03/01/2007. Es redacta una carta als advocats Simo Solano en la qual es demana
de rescindir el contracte amb OMEVICSA.
08/02/2007. Es redacta una carta al Jutjat Mercantil de Lleida en la qual es
sol·licita rescindir el contracte d’obres amb l’empresa OMEVICSA per haver deixat
parada l’obra. S’ha instat diverses vegades a l’empresa per carta i també s’ha anat
a les seves oficines, però s’han trobat tancades i no s’ha obtingut cap tipus de
resposta.
21/02/2007. Es rep contesta del Jutjat Mercantil de Lleida que autoritza
l’Ajuntament de Solivella a rescindir el contracte amb OMEVICSA.
21/02/2007. S’aprova per unanimitat del ple de l’Ajuntament el plec de clàusules
que han de regir la contractació de la resta de la primera fase de l’obra i la totalitat
de la segona fase.
16/06/2007. Canvi d’Ajuntament.
07/02/2008 S’adjudica a l’empresa PROVALIN la resta de la primera fase de “La
Societat “ així com la segona fase.

Import adjudicació
Obra feta per OMEVICSA
Total obra
114.558,04 €
250.494,90 €
365.049,94 €

Import adjudicació 2a.fase
Subvenció PUOSC 2004/268
Diputació PAM
Fons propis
422.604,50 €
197.479,00 €
113.863,67 €
111.261,83 €

28/06/2010. Es signa un conveni amb Sanitat per les obres del consultori mè dic
amb una subvenció de 185.021,98 €. A data d’avui s’està rebent equipament intern
per al consultori

TRÀMITS PORTATS A TERME AMB FECSA-ENDESA
Es fa una petició a Fecsa-Endesa per portar la llum a la Societat; Fecsa presenta
una oferta per import de 13.287,50 €.
Al poc temps, Fecsa-Endesa demana a l’Ajuntament de Solivella la creació d’una
línia nova des de l’escola fins a la Societat i la creació d’una Estació Transformadora
amb un cost per l’obra de 166.201,28 €.
L’Ajuntament presenta la seva disconformitat, en data d’avui s’estan fet les
gestions oportunes per poder tenir els comptadors corresponents a la Societat amb
un cost assumible.

COBERTURA DEL TRAM DEL C. MURALLA

14/09/2006. Es presenta al Departament de Governació, dins de les al·legacions
PUOSC 2007, un canvi d’obra. L’obra sol·licitada anteriorment era: “Recuperació del
patrimoni històric del castell i dels rentadors” i es vol canviar per l’obra “Cobertura
d’un tram C. Muralla”. El cost de l’obra era de 125.113,86 €.
18/01/2007. Es rep un acord del Departament de Governació que aprova el canvi
d’obra i atorga 100.000 € de subvenció.
21/12/2007. Surt publicat al BOP núm. 294 l’edicte de contractació de l’execució
de les obres “cobertura d’un tram C. Muralla”.
21/01/2008. Surt publicat al DOGC núm. 5052 l’edicte de contractació de
l’execució de les obres “cobertura d’un tram del C. Muralla”.
22/04/20009. S’adjudica l’obra Cobertura d’un tram del C. Muralla a l’empresa
Constructora d’Aro amb un import d’adjudicació de 125.000 €.

Import adjudicació Subvenció PUOSC
Fons propis
125.000,00 €
100.000,00 €
25.000,00 €

OBRA MUSEU DEL CASTELL I CENTRE D’INTERPRETACIÓ
19-12-2007. Es presenta una sol·licitud al PUOSC 2008-2012 per l’obra “Museu
del Castell i Centre d’Interpretació”, amb un pressupost de 625.896,34 € i com a
arquitecte el Sr. Joan Albert Adell.
29-04-2008. Es presenten al· legacions per augment de subvenció.
01-10-2008. Es publica al DOG núm. 5226 la subvenció de l’obra:
Import de l'obra
625.896,34 €

Subvenció
any
413.515,00 €

2010

17-10-2008. Es presenta al Departament de Governació un sol·licitud per poder
començar l’obra en l’anualitat 2009.
20-03-2009. En la Comissió del Departament de Governació s’aprova com a
anualitat de l’obra del 2009 amb un augment de subvenció.

Import de l'obra
subvencio
augment de subvenció final
625.896,34 € 413.515,00 €
51.800,00 € 465.315,00 €

22-10-2009. S’adjudica l’obra a l’empresa Constructora d’Aro per un import de
564.294,99 €.

Import adjudicació
subvenció
fons propis
564.294,99 € 465.315,00 € 98.979,99 €

TRÀMITS AMB LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
24/02/2010. Es sol·licita una subvenció a la Diputació de Tarragona per a
l’“Adquisició mobiliari equipament centre c ívic i cultural “La societat” 1a. fase”.
L’a jut que es sol·licita és de 20.000 €.
01/107/2010. Per Decret de Presidència de la Diputació de Tarragona s’atorga
una subvenció per a l’adquisició de mobiliari i equipament per al centre cívic i
cultural “La societat” 1a. fase”. La quantia de l’a jut és de 20.000 €.

Ø

TRANPORT COMARCAL DE VIATGERS

BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
LÍNIA 7
LA HISPANO IGUALADINA/AUTOCARS LA COSTA
Servei: de dilluns a divendres
ANADA
TORNADA
*1
*2
*3
*2
*1
Belltall
6.40 h
------Montblanc
13.15 h
19.20 h
Solivella
6.50 h
13.30 h
15.10 h
La Guàrdia dels Prats 13.10 h
19.25 h
Blancafort
7.00 h
13.35 h
15.15 h
Blancafort
13.20 h
19.30 h
La Guàrdia dels Prats
7.05 h
13.48 h
14.38 h
Solivella
13.25 h
19.35 h
L'Espluga de Francolí
15.38 h
Belltall
---19.50 h
Montblanc
7.10 h
13.55 h
15.40 h

*1. de dilluns a divendres
*2. dilluns, dimecres i divendres
*3. dimarts i dijous
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