Solivella, juny de 2014
Núm. 05/2014

 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA DE
SOLIVELLA, TEMPORADA 2014

En data 06/06/2014 es va procedir a l’obertura de pliques corresponent a l’explotació del
servei de bar de la Piscina Municipal de Solivella.
Us informem de les valoracions obtingudes de les ofertes presentades:
NOM I COGNOMS

OFERTA

MILLORA

Ampliació horari

atur

atur sense

ECONÒMICA

CÀNON

obertura socorrista

amb prestació

prestació

40P

10P

TOTAL

Magda Torres Castillo

3.500,00 €

40

0

0

40

Raquel Castro Martinez

3.000,00 €

34

10

2

46

H2O Socorristes

3.350,00 €

38

10

0

48

Queda adjudicat el servei, per a la temporada d'estiu 2014, a H2O Socorristes amb una
puntuació final de 48 punts.

 CURSET DE NATACIÓ I AQUAGYM
El curset de natació començarà el dia 7 de juliol i s'acaba el dia 26 de juliol. Els horaris són:
de 4 a 5 de la tarda els petits i de 5 a 6 de la tarda els grans. El proper divendres dia 4 de
juliol a les 7 de a tarda es farà una reunió informativa al bar de la piscina. El preu del curset és
de 40 € per el primer i 38 € el segon i següents. Podeu passar a apuntar-vos per les oficines
de l'Ajuntament.
També es farà Aquagym, dillums-dimecres i divendres de 7 a 8 de la tarda, les classes
començarien el dia 7 de juliol, per apuntar-vos podeu anar al Bar de la Piscina.
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 PREUS PISCINA
PREUS PER SOCI, TOTES LES EDATS
*
*
*
*
*
*
*

Entrada diària, 2 €
Abonament per a tota la temporada, 41 €
Abonament d’1 mes per persona per a tota la temporada, 21 €
Abonament familiar per a tots els membres de la família durant la temporada, 25 €
Abonament familiar d’ 1 mes per a tots els membres de la família, 15 €
Abonament per a jubilats i pensionistes per a tota la temporada, 20 €
Abonament de 10 banys per persona, 15 €

PREUS NO-SOCIS, TOTES LES EDATS
*
*
*
*
*

Entrada diària, 3 €
Abonament per a tota la temporada, 75 €
Abonament d’1 mes, 40 €
Abonament per a jubilats i pensionistes per a tota la temporada, 30 €
Abonament de 10 banys per persona, 25 €

* Fer-se soci de nova creació, 100 €
 REVETLLA DE SANT JOAN 2014
Enguany, celebrarem la revetlla de Sant Joan a la Sala Polivalent de la Societat.
Menú per a grans:
-Miniamanida
-1/2 llesca de pa amb tomaquet i pernil
-1/2 llesca de pa amb tomaquet i formatge
-truita de patata
-truita d’espinacs
-canaló de marisc
-esqueixada de bacallà
-gambes salades
-gelat,
-aigua, vi, cafè i gotes
PREU: 12 €
Menjar per a petits:
-1/2 llesca de pa amb tomàquet i pernil
-1/2 llesca de pa amb tomàquet i formatge
-bossa de patates
-gelat cassoleta de vainilla i xocolata
-refresc
Preu: 6 €
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Les reserves per al sopar s'hauran de realitzar a les oficines de l'Ajuntament en horari
d'oficina abans del 19 de juny.
Important: Els tiquets aniran numerats i serà aquest número el que marcarà l'ordre de
la taula, així que recomanem que ho tingueu en compte si voleu seure junts.
 REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2014.
Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics en un establiment autoritzat.
No us guardeu petards a les butxaques.
Cal llegir les instruccions de cada article.
No subjecteu els petards amb les mans.
No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i
similars.
Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps
d’enretirar-vos.
Si un petard no s’encén bé, no el
toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
No llanceu mai petards contra ningú.
No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.
Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.
Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
No enceneu cap petard dins les cases.
No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.

ULL, PARES! Com en d'altres anys us demanem 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.
L’any passat fou malmès mobiliari urbà, i això té un cost econòmic que repercuteix en
l’economia municipal i en els mateixos veïns; però també foren perjudicades propietats
privades, fet que provocà l’enuig la protesta dels seus titulars.
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 ORDENANÇA I REGLAMENT D’ÚS DE LA SALA POLIVALENT UBICADA AL
COMPLEX DE LA SOCIETAT, EDIFICI DEL MUSEU DEL CASTELL
Aquesta ordenança en gran manera compta amb el mateix articulat aprovat per a l’ús de la
sala polivalent de cal Mateu (vegeu l’informatiu municipal núm. 10 de l’any 2013). La variació
la podem trobar en la part fiscal i normes d’us.
L’objectiu de les dues ordenances és posar a l’abast de tots els veïns uns espais municipals per
al propi gaudiment, prèvia acceptació de les bases de la respectiva ordenança i el compliment
fiscal disposat.
La present ordenança, per una qüestió de racionalització de l’espai, la podeu trobar en
aquestes oficines municipals, de la qual ara destaquem:
CAPÍTOL PRIMER: Objecte, naturalesa i àmbit
Art. 1. Objecte
L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús i funcionament de la sala polivalent
ubicada al complex de La Societat, edifici del Museu del Castell.
Aquest és un equipament municipal que té per objectiu oferir l’espai necessari als veïns de
Solivella perquè puguin desenvolupar-hi les seves activitats cíviques, socials i culturals, i
d’altres que tinguin interès públic, així com afavorir la participació dels vilatans en aquells
assumptes de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència associativa.
Art. 2. Naturalesa jurídica
La sala polivalent ubicada a la planta baixa de l’edifici del Museu del Castell, al complex de La
Societat, estarà al servei de tots els veïns i tindrà la consideració de bé de domini públic.
CAPÍTOL SISÈ: Règim fiscal
Art. 33. Taxes
Donada la confirmació de reserva de la sala polivalent, es farà efectiu el dipòsit d’una taxa de
180 euros, o una altra que serà determinada si la reserva és amb calefacció del local.
Art. 34. De la fiança
D’acord amb l’art. 32 d’aquest Reglament, es fixa una fiança de 200 euros, que haurà de ser
dipositada en el moment de confirmació de reserva de la sala polivalent, la qual serà retornada
una vegada sigui verificat l’estat de la sala polivalent en què es retorna.
Art. 35. Lliurament de les claus
Una vegada autoritzat l’ús de la sala polivalent, s’hagi pagat la taxa, s’hagi abonat el dipòsit de
la fiança i s’hagi signat el document administratiu respectiu, seran lliurades les claus al
peticionari.

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

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