Solivella, JULIOL 2012
Núm. 05/2012

TRANSPORT COMARCAL
Horari d’estiu fins al 12 de setembre de 2012.
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
dels Prats
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

CURSET DE NATACIÓ
Enguany el curset de natació és del 4 de juliol i s’acaba el divendres dia 27 de juliol. L’horari és
el mateix de l’any passat: el primer grup començarà de 4 a 5 i el segon grup de 5 a 6.

AIGUAGIM
Ha començat un curs d’aiguagim. Els que estiguin interessats poden dirigir-se al bar de la
piscina.

ACTIVITATS A LA PISCINA
Tots els nens i nenes que vulgueu fer activitats com jocs, dibuix, etc., podeu passar a apuntarvos al bar de la piscina, ja que cada dia de 7 a 8 podreu fer diverses activitats, tot coordinat per
una monitora de lleure.
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MODEL DE SUGGERIMENTS
Des de l’Ajuntament s’ha creat un full de suggeriment, d’agraïment o de queixa, el qual podreu
trobar a les oficines de l’Ajuntament, així com també a la pàgina www.solivella.cat a l’apartat de
formularis.
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HORARI DE PERMANÈNCIES DE SERVEIS SOCIALS
Us informem de l’horari de permanències dels Serveis Socials al nostre poble:
mes de juliol: dia 27
mes d’agost: els dies 10 i 24
mes de setembre: els dies 14 i 28
mes d’octubre: els dies 11 i 26
mes de novembre: els dies 9 i 23
mes de desembre: els dies 14 i 28
Horari del treballador o la treballadora social:
2n. divendres de mes, d’11.30 a 14 h
4t. divendres de mes, de 9.30 a 12 h

CAMPANYA MULLA’T
Dins de la campanya del Mulla’t el dia 14 d’agost al matí hi haurà activitats per a la canalla. S
voleu comprar material com samarretes, tovalloles, bosses, etc. estan exposats a les oficines de
l’Ajuntament.
FESTES LOCALS 2012 I 2013
Us informem de les festes locals per a l’any 2012, que só n les següents:
dies: 10 de setembre i 7 de desembre.
Per a l’any 2013, les festes locals só n:
Dia: 16 d’agost i 9 de setembre
CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SANG
Com cada any, es farà la recollida de la sang. Aquesta vegada serà el dia 26 de juliol de 2/4 de
7 de la tarda fins a 2/4 de 10 del vespre al local dels jubilats (la societat).

XERRADA SOBRE LES PARTICIPACIONS PREFERENTS
Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà es portarà a terme una xerrada amb
referència a les participacions preferents el proper dilluns dia 16 de juliol a les 8 del vespre a la
Casa de la Vila.
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DIGITALITZACIÓ DE LES ACTES MUNICIPALS
El passat 8 de juny, a la seu de l’Arxiu Comarcal de Montblanc, tingué lloc l’acte de presentació i
lliurament dels treballs de digitalització de les actes municipals de cada ajuntament a fi de
preservar el seu original i així poder comptar a cada ajuntament amb el suport digital per a
possibles consultes.
Aquest programa ha estat portat a terme pel personal de l’Arxiu Comarcal entre els anys 20102012. És un projecte de digitalització pioner a nivell de Catalunya endegat pels departaments de
Treball i Cultura, amb la coordinació de la Subdirecció General d’Arxius i Gestió Documental de
la Direcció General del Patrimoni Cultural.
Respecte a la documentació solivellenca, han estat digitalitzats els llibres De les actes municipals
des de l’any 1833 al 2011, amb el tractament de 88 volums, i 9.655 pàgines. L’aportació
econòmica municipal per a aquesta tasca ha suposat un cost de 1.650 euros.

RENOVACIÓ DEL NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU I DEL JUTGE DE
PAU SUPLENT
Ja fa 4 anys que es va nomenar el jutge de pau i el jutge de pau suplent. Així doncs, i com els
mandats só n de quatre anys, s’ha procedit a iniciar l’expedient de tràmit per a la proposta de
nomenament del nou jutge de pau i del suplent. Al BOPT núm. 149, del dia 28 de juny de 2012
surt publicat l’edicte en el qual es dóna de termini fins al 21/07/2012 perquè totes aquelles
persones que hi estiguin interessades (incloent els titulars actuals) i que reuneixin els requisits
que determina l’art. 2 del Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau puguin presentar
les seves sol·licituds a la Secretaria d’aquest Ajuntament en horari d’oficina. La documentació
necessària és un currículum de la persona interessada.

UN GRANET D’ARRÒS PER LA CONCA
Els dies 25, 26 i 27 de juny es va fer la recollida d’aliments a Solivella dins de la campanya “Un
granet d’arròs per la Conca”. Des de l’Ajuntament, us volem agrair la vostra col·laboració.
PASTA I LLEGUMS, 43 PAQUETS
CEREALS, 3 PAQUETS
FARINA, 2 PAQUETS
CAFÉ MÒLT, 2 PAQUETS
SOPA DE SOBRE, 2
PANYALS, 1 PAQUET
ROBA
COLA-CAO POLS, 5 POTS
MELMELADA, 5
CONSERVA, 2 POTS
LLET, 87 LITRES
CACAOLAT, 6 DE PETITS
XAMPÚ, 2 POTS
SABÓ RENTAPLATS, 1 LITRE

GALETES, 18 PAQUETS
PAPILLA, 2 PAQUETS
LLAUNES, 64
SUCRE, 7 kg
XOCOLATA PRESA, 1
COMPRESES, 1 PAQUET
POTS LLEGUMS, 10
NESCAFÉ, 5 POTS
TOMÀQUET POT, 7 LLAUNES
SUCS 20, LITRES
OLI, 21 LITRES
SABÓ, 1 PASTILLA
CREMA, 14 POTS
SABÓ RENTADORA, 1 LITRE

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

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