Solivella, juny 2017
Núm. 06/2017

 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA
PISCINA, TEMPORADA 2017.
En data 26/05/2017 es va procedir a l’obertura de pliques per 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

Jesús Cid Aragones

OFERTA

MILLORA

Ampliació horari

atur

atur sense

ECONÒMICA

CÀNON

obertura socorrista

amb prestació

prestació

40P

10P

2.600,00 €

40

10

0

TOTAL

0

Queda adjudicat el servei de bar de la piscina 2017, al Sr. Jesús Cid Aragonès amb una
puntuació de 50.
La piscina s’obrirà el proper dia 24 de juny i serà gratuïta.

 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 13/08 d’11h a 20 h
Del dia 14/08 al 04/09 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, els quals no podran accedir a
la piscina gran, excepte en el cas que es manifesta en l’apartat K
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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, jugar amb la pilota, i altre material, ja que es tracta
d’un espai utilitari, excepte en els horaris hi espais destinats per a aquest fi, la qual cosa serà
coordinada per un monitor o responsable autoritzat.
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 no poden accedir a la piscina gran, excepte si aquests son
acompanyats en tot moment per un adult. El menor deurà abandonar el bany en aquesta
piscina en el moment que el seu acompanyant o responsable adult decideixi sortir de l’aigua.
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.
M. Els usuaris de la piscina, i en el seu cas els acompanyants al curset de natació no podran
entrar cap cadira del bar dins la gespa.
N. En el recinte de la piscina només s’hi podrà entrar cadires i tumbones adequades. NO LES
CADIRES DEL BAR.

 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 €
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 CURSET DE NATACIÓ I NORMATIVA
El curset de natació començarà el dia 3 de juliol i s'acaba el dia 28 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 preu del curset és de
40€ per el primer fill i 38 € el segon i següents germans. Podeu passar a apuntar-vos per les
oficines de l'Ajuntament.
A TENIR EN COMPTE:
-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.

 SUBVENCIONS PER A OBRES D’ARRANJAMENT A L’INTERIOR
DELS HABITATGES PER A LES PERSONES GRANS
En què consisteixen?
Els ajuts per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a persones grans
consisteixen en subvencions a fons perdut per a les següents actuacions:
A. Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat de l’habitatge destinades a aconseguir la
salubritat i el confort, inclosa la reparació o substitució de les obertures exteriors
deteriorades i l’adequació de pagiments.
B. Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i
sanejament.
C. Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat: Cambra higiènica,
Cuina i altres peces.
Qui pot accedir als ajuts?
Poden ser beneficiaries de les subvencions les persones sol·licitants que formin part d’una
unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més,
que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament.
Alguns dels requisits:
 El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvencions no pot superar
l’import màxim de 5.000 euros per habitatge.
 L’import de la subvenció es del 100% de pressupost protegible, amb un límit de 3.000
euros per habitatge.
 La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de
l’habitatge.
 La persona peticionaria entre d’altres aspectes, ha de complir el no tenir prou autonomia
per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres similars.
Per a més informació:
· Oficina Local d’habitatge, Consell Comarcal Conca de Barberà. Carrer de Daroca, 1 –
Montblanc. Telf 977861338.
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REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2017.

RESPECTEU ELS ESPAIS PÚBLICS, LA PROPIETAT PRIVADA I LES
PERSONES

No us guardeu els 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.
No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni enaglomeracions de persones

 CAMPANYA
FOMENT
RECOLLIDA SELECTIVA

DE

LA

És una campanya de reforç i sensibilització per al
foment i millora de la recollida selectiva i especialment
de la matèria orgànica a la Conca de Barberà.
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L’eix principal de la campanya és la comunicació, conscienciació i implicació de la població de
la Conca de Barberà per fomentar la segregació i reciclatge dels
residus comarcals, amb la finalitat de millorar el poble, el medi ambient, i disminuir el cost de
tractament d’aquests residus no valoritzats.
S’incrementa un 10% la recollida selectiva de matèria orgànica
Les dades del darrer informe sobre la recollida selectiva corresponent al primer trimestre
d’enguany assenyalen que la comarca ha incrementat la recollida selectiva fins arribar al
49%, en relació al 48% del primer trimestre de l’any anterior.
La dada més rellevant és l’increment de la recollida selectiva de matèria orgànica en un
9,41%. Això vol dir que es comencen a detectar els resultats de les campanyes de
sensibilització que s’han realitzat en els darrers mesos per fomentar aquest tipus de
recollida: repartiment de cubells domèstics i bosses compostables. Hem de recordar que
la matèria orgànica és el residu que si no es separa en origen, des de la nostra llar, és
molt contaminant ja que genera gasos amb efecte hivernacle.
Pel que fa a la resta de fraccions, també s’ha de destacar l’increment en la recollida de
vidre, un 1,48%, envasos, un 4,81%, i paper i cartró, un 10,29%.
Tot i que la tendència de la població és de fer recollida selectiva, encara tenim un 50% de
residus que es generen i no es separen. Per tant, continuarem amb les campanyes de
sensibilització ambiental i amb el lliurament de material de suport als ciutadans.
Si teniu el vostre cubell de recollida selectiva en mal estat podeu passar per
l’Ajuntament els dies 19-20-21 i 22 de juny de 12 a 1 del migdia a recollir-ne un de
nou.

 ELECCIÓ DELS JUTGES DE PAU.
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL
DIA 8 DE JUNY DE 2017
Data: 08/06/2017
Horari: de 2/4 de 8 de la tarda a 98
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
-Enric Capdevila Torres-Alcalde
-Anton Andavert March- Regidor
-Ignasi Corbella March-Regidor
-Juan Iglesias Ballart-Regidor
-Josep M.Anglés Español- Regidor
S’excusa:
-Josep M.Esque Palau-Regidor
-Cristina Viudez Angles-Regidora
Secretaria: Judit Montseny Iglesias.
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Elecció del Jutge de Pau i Jutge de Pau suplent de Solivella.
El Sr. Enric Capdevila llegeix el següent informe
ANTECEDENTS
PRIMER.- L’exercici del càrrec de jutge de Pau titular de Solivella es exercit per Gemma
Castro Rallo; i el del jutge de Pau suplent de Solivella per Rosa Iglesias Obrado.
SEGON.- La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en la sessió
celebrada el dia 13 de desembre de 2016, va disposar pel seu examen l’expedient dels jutges
de Pau titular i suplent de Solivella, tota vegada finalitzava el termini de quatre anys pel qual
foren nomenats, i per aquest motiu adoptà l’acord de requeriment a l’Ajuntament de Solivella
de l’inici dels tràmits per a un nou nomenament.
TERCER.- Amb data 21 de febrer per Decret de l’Alcaldia, es disposà l’inici del tràmit de
l’expedient respectiu per donar publicitat de les vacants de jutge de Pau titular i jutge de Pau
suplent, a fi de que les persones interessades poguessin presentar les seves sol·licituds a la
Secretaria de l’ajuntament en un termini d’un més a comptar des de la publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona.
QUART.- El BOP de 9 de març de 2017, núm. 48, va publicar l’edicte de l’anunci de les
vacants judicials, amb termini per presentar sol·licituds als càrrecs.
CINQUÈ.- A la secretaria de l’ajuntament foren presentats escrits datats a 5 de març 2017
subscrits per Gemma Castro Rallo i Rosa Iglesias Obradó; i altre de 3 d’abril de 2017 subscrit
per M. Carme Crespi Urgell, demanant ocupar les vacants anunciades. Tots ells foren donats
d’alta en el sistema informàtic de l’ajuntament amb data 5 d’abril.
SISÈ.- L’expedient incoat, ha complert tota la seva tramitació, en quan a procediment
administratiu i legislació aplicable.
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Cal indicar que en el present expedient de elecció de càrrecs per ocupar les vacants
de la justícia de Pau, s’ha donat la respectiva publicitat en el BOP de 9 de març 2017,
Informatiu municipal núm.2 de febrer 2017, tauló d’anuncis de Casa la Vila, i a la plataforma
de l’E-tauler, Ebando i SMS.
SEGON.- Respecte a la forma de nomenar els jutges de Pau cal indicar:
1. De conformitat amb el que disposa l’art 298.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els
jutges de Pau exerceixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la carrera judicial,
amb subjecció al règim que estableix la Llei esmentada, sense caràcter de
professionalitat.
2. De conformitat amb el que disposa l’article 100 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els
jutges de Pau coneixen en l’ordre civil i penal dels processos en què són competents
d’acord amb la llei. Compleixen funcions de registre civil i les que la llei els atribueixi.
3. Els jutges de Pau i els seus substituts són nomenats per a un període de quatre anys per
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recau
en les persones elegides per l’ajuntament respectiu, prèvia petició de part.
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TERCER.- Els requisits que cal complir per ocupar vacants de la justícia de Pau, son:
1. Tenir nacionalitat espanyola.
2. Ser major d’edat
3. No estar impedit físicament o psíquicament per a la funció judicial
4. No estar condemnat per delicte dolós en tant que no hagi obtingut la rehabilitació.
5. No estar processat o inculpat per delicte dolós en quan no sigui absolt o es dicti auto de
sobreseïment.
6. No pertànyer a cap partit polític o sindicat ni estar treballant al servei dels mateixos.
7. Trobar-se en exercici dels seus drets civils.
QUART.- Els jutges de Pau, d’acord amb el seu Reglament 3/1995, de 7 de juny, entre d’altres
es disposa en el seu articulat del Títol III els següents drets i deures:
1.- El jutge que es negui a donar jurament o promesa al seu càrrec, s’entendrà que renuncia al
seu nomenament.
2.- Els jutges de Pau no podran fer públics fets o notícies respecte de persones físiques o
jurídiques, de les qual en siguin sabedors amb motiu de l’exercici del seu càrrec.
3. El jutge substitut, exercirà les funcions quan el jutge titular estigui malalt, o fora de la
població.
4.- Els jutges de Pau seran cessats:
a) Pel transcurs del termini pel qual foren nomenats.
b) Per renuncia acceptada per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
c) Per incórrer en causa d’incapacitat o incompatibilitat.
d) En cas de sanció disciplinaria, pèrdua de la nacionalitat espanyola o condemna privativa de
llibertat.
5.- Els jutges de Pau tenen responsabilitat civil i penal en els danys i perjudicis que pugin
causar en l’exercici del seu càrrec i estan subjectes a responsabilitat disciplinaria.
Per tots aquest antecedents i fonaments indicats
INFORMO I DISPOSO:
1er. Que al càrrec de jutge de Pau titular, opten dues persones: Gemma Castro Rallo, i Maria
Carme Crespi Urgell.
2on. Que al càrrec de jutge de Pau substitut, opta una persona: Rosa Iglesias Obradó.
3er. Examinada la documentació presentada per tots els candidats, és correcta.
4r. Tots els candidats reuneixen per igual els requisits exigits per l’article 2 del Reglament
3/95 de 7 de juny; i no es troben afectats per cap causa de les establertes en l’art. 303 de la
Llei orgànica 6/85 d’1 de juliol.
5è En el cas de les aspirants a jutgessa de Pau titular, es dona la circumstància que les
candidates tenen per igual tots els requisits establerts per la Llei, amb la qual cosa, amb
caràcter previ al compliment de l’ordre del dia de la sessió extraordinària del Ple a celebrar el
dijous dia 8 de juny de 2017 a 2/4 de 8 de la tarda, abans del seu inici, tindrà lloc un sorteig
públic entre les dues aspirants, i la que surti escollida serà sotmesa a l’aprovació, en el seu
cas, per majoria absoluta dels membres de la Corporació Municipal.
6è. La candidata a jutgessa de Pau substituta, en ser una sola candidata, es proposarà
directament per la votació en el Ple municipal.
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7è El sistema d’elecció a executar és en base al dret d’igualtat i oportunitat entre les persones,
que es troben en l’exercici dels seus drets i requisits per igual.
Una vegada llegit l’informe es confeccionen dues paperetes amb els noms de les dues persones
aspirant a ser Jutges de Pau:
Sra. Gemma Castro Rallo
Sra.M.Carme Crespi Urgell
Es col·loquen les paperetes dins d’una caixa opaca i és el Regidor més jove present a l’acte.
Sr. Anton Andavert March, l’encarregat de treure el candidat el qual es la Sra. Gemma Castro
Rallo.
Una vegada tret el candidat es reparteix a tots els membres del consistori presents tres
paperetes amb l’anotació següent
SI, NO, i una papereta en blanc.
Els membres assistents procedeixen a la votació de forma individual i secreta al candidat
Sra.GemmaCastro Rallo amb el següent resultat:
Vots a favor 5
Vots en contra 0
Vots en blanc 0
Majoria absoluta dels assistents.
Es continua amb el procediment per nomenar a la candidata per Jutge de pau suplent, en
aquest cas sols hi ha una persona la qual es la Sra. Rosa Iglesias Obradó.
Es reparteix a tots els membres del consistori presents tres paperetes amb l’anotació següent
SI, NO, i una papereta en blanc.
Els membres assistents procedeixen a la votació de forma individual i secreta al candidat Sra.
Rosa Iglesias Obradó amb el següent resultat:
Vots a favor 5
Vots en contra 0
Vots en blanc 0
Majoria absoluta dels assistents.
Queda aprovat per majoria absoluta dels assistents:
Primer.- Proposar al TSJ a les següents persones per ocupar els llocs:
Jutge de Pau titular: Sra. Gemma Castro Rallo
Jutge de Pau suplent; Sra. Rosa Iglesias Obradó
Segon.-Facultar al Sr. Enric Capdevila Torres, Alcalde, perquè faci els tràmits pertinents
perquè aquest acord arribi al TSJ.
Tercer.-Agrair a totes les candidates la seva predisposició per ocupar les places vacants de la
Justícia de Pau a Solivella.”
I no havent altres assumptes de que tractar es dona per finalitzada la sessió essent les 8 de la
nit aixecant-se la present acta que signa el Sr. Alcalde i de la qual jo la Secretaria en dono fe.

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

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