Solivella, maig 2016
Núm. 06/2016
Havent-se exhaurit el termini per presentar ofertes per l’explotació del servei
de bar de la piscina municipal, ha resultat deserta la licitació. Per aquest
motiu s’obra un nou període ampliatori.
 -LICITACIÓ SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SOLIVELLA
Condicions econòmiques i administratives particulars que han de regir la concessió per
l’explotació del servei de Bar de la Piscina municipal de Solivella.
(El text íntegre el podeu trobar a les oficines de secretaria, també a www.solivella.cat).
Objecte :
La concessió per l’ explotació del servei de bar de la piscina municipal de Solivella.
Durada de la concessió :
El termini de duració serà d’una temporada d’estiu, a comptar des de la signatura del
contracte.
Tipus de licitació
El tipus de licitació serà de 2.000 € per temporada amb la presentació d’un aval per import de
6.000€.
Drets del concessionari :
a) Explotar pel seu risc i ventura el bar objecte d' aquest plec fins al termini de la concessió.
b) Gaudir de l'ús i els drets que li atorga la concessió, així com rebre indemnització en els
supòsits que sigui procedent.
Tanmateix, la concessió s'entén atorgada salvant el dret de propietat i sense perjudici de
terceres persones.
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Criteris per a la valoració de les proposicions.
En la selecció del contractista s'atendrà als criteris següents (per ordre decreixent
d'importància):
a) Millora del cànon a satisfer: Fins a 40 punts
b) Ampliació de l’ horari d’obertura de les instal·lacions de la piscina des del dia 1 de juliol
al 10 d'agost de 7 a 8 de la tarda:
41 hx12,947 €/h= 530,82 €
Fins a 10 punts
c) En el cas de tractar-se de persones físiques que reuneixin les següents condicions
-Atur amb prestació:
de 0 a 2 mesos amb un màxim de 1 punt
de 3 a 6 mesos amb un màxim de 2 punt
més de 6 mesos amb un màxim de 3 punts
-Atur sense prestació:
de 0 de 2 mesos amb un màxim de 2 punts.
de 3 a 6 mesos amb un màxim de 4 punts.
més de 6 mesos amb un màxim de 6 punts
TERMINI PER PRESENTAR LES OFERTES: 8 de juny a les 6 de la tarda.
L’OBERTURA DE PLIQUES TINDRÀ LLOC: 9 de juny a les 12 del mati.

 TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS-HORARIS 2016.
BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
Servei de dilluns a divendres feiners

Empresa:TAXI FABREGAT
LA HISPANO IGUALADINA

Anada
1
Belltall
Solivella
Blancafort
La Guàrdia
Montblanc

7.25 h
7.35 h
7.40 h
7.45 h
7.50 h

Tornada
3

2
--16.25 h
16.30 h
16.35 h
16.40 h

1.-de dilluns a divendres feiners
3.-dimarts i dijous feiners

Montblanc
La Guàrdia
Blancafort
Solivella
Belltall

13.05 h
13.10 h
13.15 h
13.20 h
---

15.05 h
15.10 h
15.15 h
15.25 h
----
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1
19.30 h
19.35 h
19.40 h
19.45 h
19.55 h

2.-dimarts i dijous feiners
4.-de dilluns a divendres en periode escolar
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RESUM PRODUCCIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS GENER-FEBRER 2016.

Municipi

Matèria
orgànica

Vidre

Paper
i cartró

cartró
comercial

llaunes
envasos i brics

rebuig

SOLIVELLA

7.545 kg

3.888 kg

1.522 kg

1.045 kg

1.823 kg

22.980 kg

 ACCIÓ CIVICA: Jo també ho vull!!
TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA
Article 15
b. Inscriure’ls en el registre censal del municipi de residència habitual dins del termini màxim
de 3 mesos a partir de la data de naixement de l’animal, i de 30 dies, comptats a partir de
l’adquisició.
c. Identificar-los obligatòriament, prèviament a la inscripció en el cens municipal, de forma
indeleble, mitjançant identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip
homologat o amb altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària
SOBRE ELS ANIMALS PELS CARRERS
Article 21
A les zones urbanes els gossos han d'anar proveïts de corretja o cadena i collar i les persones
portadores dels gossos tenen l’obligació de seguir les indicacions presents a la zona. És
prohibida la presència dels animals als parcs infantils i a l'interior de zones enjardinades quan
així s'especifiqui. L'ús del morrió pot ser ordenat pels agents de l'autoritat municipal quan les
circumstàncies així ho aconsellin i mentre aquestes durin.
SOBRE LES DEPOSICIONS A LA VIA PÚBLICA
Article 23
1. Els animals de companyia no han de dipositar les dejeccions als parcs infantils, als jardins ni
en cap altre espai de la via pública.
Les persones responsables d’aquests animals seran les encarregades de l’eliminació dels
excrements, per la qualcosa sempre hauran de portar bosses, papers o altres elements que
permetin recollir-los.

3

SOBRE LA PRESÈNCIA DELS ANIMALS EN ESPAIS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA
2. A les piscines públiques i altres llocs públics de bany, tant en zones d’ús general com en les
zones d’ús privat d’establiments turístics, queda prohibida la circulació opermanència de
gossos o altres animals durant la temporada de banys.
4. Es prohibeix a les persones propietàries d’animals portar-los a les àrees de joc dels parcs
infantils.

 APLICACIÓ eBando
Desde el mes de juny de 2015 l’Ajuntament de Solivella té la aplicació per a dispositius mòbils
amb el nom de eBando.
Amb aquesta aplicació estarás informat de les últimes noticies del nostre poble, siguis on
siguis.
T’expliquem com descarregar l’aplicació:
1.-Busca l’aplicació eBando en el Market del teu Smartphone (iphone,
Android i Windows Phone)
2.-Instal·la
3.-Busca el teu poble pel nom o codi postal.
Hi ja està, quan es publiqui una nova noticia rebràs una notificació al teu dispositiu mòbil.
Actualment s’han descarregat aquesta aplicació 170 usuaris desde que la tenim activada.

 FARMÀCIA SARA PROS SAUMOY
TESTS GENÈTICS
La Farmàcia Sara Pros Saumoy ofereix la possibilitat de fer-se TESTS GENÈTICS, que
determinen la predisposició a certes patologies i així guanyar en salut i qualitat de vida sense
cap prova invasiva per la persona.
TEST
CELIAQUIA: Important al·lèrgia alimentaria a totes les edats.
INTOLERÀNCIA A LA LACTOSA: Principal intolerància alimentaria de la nostra població.
OSTEOPOROSI: Una detecció precoç és fonamental per la qualitat de vida
GLAUCOMA PSEUDOEXFOLIATIU: Causa de ceguesa.
DMAE: Afectarà a molta gent en la tercera edat
NUTRIGEN: Per adequar la dieta del pacient i que sigui sana i tolerada.
ELS INTERESSATS CONSULTEU CONDICIONS AMB LA FARMACÈUTICA SARA PROS .
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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