Solivella, juny de 2014
Núm. 06/2014

OBRES A LA PISCINA MUNICIPAL DE SOLIVELLA
La piscina municipal de Solivella està construïda des de l’any 1991. Des de llavors s’han fet
petites obres de manteniment, però des de ja fa un parell de temporades les platges de la
piscina s’han anant deteriorant a marxes forçades, per la seva antiguitat, climatologia, etc.
El fet de que les platges estiguessin en mal estat produïa que moltes persones patissin
accidents com relliscades o que es clavessin petites estelles de les rajoles. Aquest fet ha
ocasionat que enguany l’Ajuntament hagi substituït les platges de rajola per unes de formigó
projectat amb un tractament rugós i antilliscant i un encintat de marbre pel voltant de la
piscina. També s’han arreglat els ancoratges de les escales, desguassos...
El cost total de les obres té un import de 9.234,04 €, els quals s’hauran de sufragar amb caixa
pròpia.

NORMES D’ÚS DE LA PISCINA
A. L’horari de la piscina serà:
Del dia 24/6 al 30/06 d’11h a 19 h
Del dia 1/07 al 10/08 d’11h a 20 h
Del dia 11/08 al 07/09 d’11 a 19 h
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. Hi ha una farmaciola amb material de primers auxilis. Per fer-la servir, cal sol·licitar l’ajuda
del socorrista.
G. Està prohibit jugar a pilota o a pales, a la gespa de la piscina.
H. No us podeu banyar amb matalassos.
I. No podeu entrar vidre ni menjar al recinte de la piscina, el lloc reservat és el BAR.
J. No poden entrar animals a la piscina ni al BAR.
K. Els menors de 10 anys hauran d’anar a la piscina gran acompanyats d’un adult; si no és
així, el menor no es podrà banyar.
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L. Es recorda als usuaris que han de respectar i complir totes les instruccions que siguin
donades pels responsables del recinte de la piscina i del bar.

NORMES A SEGUIR EN
acompanyants)

EL CURSET DE NATACIÓ (usuaris i

-Els acompanyants al curset de natació no podran entrar cap cadira a la gespa de la piscina.
-Els acompanyants al curset de natació podran seguir el curset des de la terrassa del bar. Si
volen entrar a la gespa, hauran de pagar l’entrada o tenir l’abonament.
-Quan es porti a terme el curset de natació, es deixaran uns carrils sense utilitzar perquè els
usuaris que no formin part del curset puguin fer ús de les instal·lacions.
-El professor que imparteixi el curset de natació, així com els seus ajudants, podran fer fora de
l’aigua els usuaris que molestin les persones que estiguin realitzant el curs.

PAGAMENTS QUE ES FAN AL CONSELL COMARCAL PELS 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 fa al Consell Comarcal és 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
Fons cooperació local supramunicipal
Aportació menjador escolar
TOTAL

Import 2014
500 €
845 €
2.054 €
1.227 €
47.034 €
0€
0€
600 €
600 €
2.014,44€
1.124,35 €
55.998,79 €
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COSTOS ESCOLA 2012-2013
ANY 2012

NETEJA
SEGURETAT SOCIAL
MANTENIMENT
FECSA
TELÈFON
GASOIL

11.305,02 €
4.738,22 €
3.786,16 €
4.006,20 €
918,76 €
4.814,69 €

TOTAL 2012

29.569,05 €

ANY 2013

NETEJA
SEGURETAT SOCIAL
MANTENIMENT
FECSA
TELÈFON
GASOIL

11.674,70 €
3.284,05 €
4.399,47 €
4.678,46 €
978,27 €
3.495,71 €

TOTAL 2013

28.510,66 €

COSTOS ENERGÈTICS, EDIFICIS PÚBLICS I ENLLUMENAT
ESPAI
Escola
Cal Mateu
Casa de la Vila
La Societat
Carretera-enllumenat
Enllumenat poble
Zona esportiva
Urb. Montserrat
TOTAL

2012

2013

4.006,20 €
2.275,51 €
1.623,90 €
978,60 €
7.526,17 €
20.957,36 €
5.703,08 €
1.277,58 €

4.678,43 €
2.144,45 €
2.080,83 €
3.768,78 €
8.486,08 €
20.109,06 €
6.431,49 €
1.317,10 €

44.348,40 €

49.016,22 €
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COSTOS EN ESPÈCIES, SUBVENCIÓ A ENTITATS RESPECTE A LES
FOTOCÒPIES
L’Ajuntament de Solivella dóna el servei de fotocòpies a totes les entitats del poble sense cap
cost al seu càrrec.
Tot i això, l’Ajuntament paga cada còpia que es fa a un preu de:
Còpia en blanc i negre: 0,01132 €. Còpia en color: 0,1008 €.
Durant l’any 2012, es van realitzar un total de 10.856 còpies a les entitats del poble.

ENTITAT

NRE. DE CÒPIES

Esplai del Jubilat i Pensionista
Parròquia
Grup de diables Rigor Mortis
AMPA
Grup Cultural de la Dona

PREU CÒPIES

1955
4344
1340
587
1800

116,53 €
77,00 €
31,72 €
13,00 €
83,01 €

Durant l’any 2013, es van realitzar un total de 16.595 còpies a les entitats de poble
Any 2013

Esplai del Jubilat i Pensionista
Parròquia
Grup de diables Rigor Mortis
AMPA
Grup cultural de la Dona
Grup de Grallers Lus Xipellis

2721
7242
2133
587
3200
712

190,16 €
145,15 €
84,81 €
13,00 €
161,49 €
71,76 €

*En aquests preus, no hi està inclòs el preu del paper.

NOU HORARI DE L’OFICINA DE CORREUS
S’ha modificat l’horari d’atenció al públic de l’oficina de correus. Serà de 10.30 a 10.45, de
dilluns a divendres.

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

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