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 DESPESES DE FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA
Any 2014
Neteja
Seguretat Social
Manteniment
Fecsa
Telèfon
Gas-oil
Aigua

Any 2015
12.086,58 €
3.588,46 €
1.626,94 €
3.398,97 €
745,07 €
2.669,99 €
540,80 €

Any 2016

10.679,88 €
3.578,75 €
3.652,70 €
3.208,99 €
1.048,58 €
2.904,54 €
400,51 €

10.563,57 €
3.613,64 €
5.088,57 €
3.013,30 €
1.162,51 €
1.599,99 €
505,52 €

personal llar d'infants

TOTAL

24.656,81 €

25.473,95 €

25.547,10 €

Any 2017

Any 2018

11.729,87 €
4.016,72 €
12.663,57 €
3.571,99 €
1.492,38 €
2.165,01 €
618,31 €

9.916,26 €
5.802,92 €
9.203,53 €
4.527,38 €
670,42 €
1.463,49 €
540,84 €

30.143,49 €

36.849,09 €

66.401,34 €

68.973,93 €

L’increment dels costos de l’escola, tal com podeu observar, és per l’entrada en
funcionament de la llar d’infants, que ha d’assumir l’ajuntament. Tot i el seu cost, cal
tenir-ho com una inversió, tant pel conjunt del poble, de l’oferta d’ensenyament que es
disposa i de les famílies per tal de conciliar la vida laboral i familiar.

 VISITA DEL DELEGAT DEL GOVERN DE
GENERALITAT DE CATALUNYA A TARRAGONA

LA

El dijous 28 de febrer, el Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona Sr. Oscar
Peris, ha fet una visita al nostre poble, on s’ha reunit amb membres del consistori per
tractar diversos temes que afecten a l’àmbit local solivellenc.
Traslladats a la sala de plens, l’alcalde ha exposat al delegat la preocupació que genera
l’augment de trànsit a la travessera de la C-14, així com una major circulació de
camions, els quals abans transitaven per la N-240 de Montblanc a les Borges Blanques,
i atenent a la restricció d’aquell tram, ara ho fan per la C-14 de pas per Solivella, amb
la qual cosa s’ha demanat l’adopció de mesures contundents pel control de la velocitat,
com la instal·lació d’un radar de tram. També s’ha exposat la necessitat d’executar la
millora de la connectivitat entre el nucli principal de població i la urbanització
Montserrat, amb la construcció d’un boral per la gent, ja que l’actual, no compleix amb
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les normes de seguretat adients, projecte executiu aprovat i pendent de contractació
per un import de 122.000 euros .
En un altre aspecte s’ha exposat la necessitat de reparar els camins del terme degut a
les pluges de final de l’any passat, els quals son en un estat molt precari, petició que
ha estat adreçada al Departament de Presidència de la Generalitat, així com també
siguin adoptades mesures de seguretat en quan a la riera que traspassa el nucli urbà,
ja que també les darreres pluges han causat danys, alguns d’ells visibles, i d’altres que
cal analitzar i no es perceben a primera vista.
El darrer tema tractat ha estat l’escola del poble, en quan a alliberar el mòdul i la
construcció de dues aules, que d’acord amb les possibilitats del temps actual,
l’ajuntament no tindria cap inconvenient en signar un conveni de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament per la seva execució.
La visita a finalitzat amb la signatura en el llibre d’Honor de l’Ajuntament.

 FESTA MAJOR 2018
Es detallen els costos diaris que ha suposat la festa major 2018.
DESPESA
divendres 10 d'agost
dissabte 11 d'agost
diumenge 12 d'agost
dilluns 13 d'agost
dimarts 14 d'agost
dimecres 15 d'agost

3.990,48
15.481,98
10.477,93
5.489,73
11.770,17
7.859,88

TOTAL DESPESA FESTA MAJOR

€
€
€
€
€
€

55.070,17 €

INGRESSOS
Subvencio Diputació
Barra bar
Programa col·laboradors

9.257,00 €
14.457,10 €
500,00 €

TOTAL
ANY
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

24.214,10 €
DESPESA
40.332,84
39.882,96
35.684,31
22.578,51
38.926,16
45.177,38
55.070,50

INGRÈS
€
€
€
€
€
€
€

APORTACIÓ/DÈFICIT

33.776,21
25.573,70
24.492,37
11.231,50
27.971,50
26.170,29
24.294,10

2

€
€
€
€
€
€
€

-

6.556,63
14.309,26
11.191,94
11.347,01
10.954,66
19.007,09
30.776,40

€
€
€
€
€
€
€

 COSTOS CONSTRUCCIÓ PISTA POLIESPORTIVA

DESPESES

SUBVENCIONS/APORTACIONS

Coberta espai polivalent 1ra.fase
Paviment espai 1ra.fase Dep.Ensenyament
Ampliació i coberta 2na.fase
Tancament pista 3ra fase
ampliació i tancament escenari 4 fase
Adequació Clavagueram
Insonorització pavelló (en licitació)
Honoraris i projectes

121.414,00 €
47.000,00 €
74.053,00 €
193.710,89 €
149.836,84 €
7.683,16 €
57.142,69 €
21.534,23 €

Fons inversió de l'Estat1ra.fase
Fons inversió de l'Estat2na.fase
Departament Ensenyament
Diputació PAM-2014
Diputació PEIM-2015
Diputació PAM-2017
Diputació PEXI-2018
Diputació PAM-2018
Fons propis AJUNTAMENT

110.000,00 €
62.945,03 €
47.000,00 €
171.819,00 €
12.206,28 €
144.780,67 €
8.249,00 €
54.285,55 €
61.089,28 €

TOTAL

672.374,81 €

TOTAL

672.374,81 €

L’inici de la construcció de la pista poliesportiva tingué lloc la segona quinzena del mes
d’octubre de 2009, com a conseqüència d’un acord entre el Ministerio de Administraciones
Publicas, Departament d’Ensenyament, CIRE i aquest ajuntament.
El dia 20 de març de 2011 tingué lloc l’acte d’inauguració de les obres d’aquella fase inicial
amb assistència dels representants de les administracions participants en el
cofinançament.
Amb l’objectiu de que la pista poliesportiva coberta esdevinguí un espai polivalent al llarg
de l’any, i sigui operatiu com a pavelló, es redacta el projecte de tancament del perímetre
i millora de la teulada, obres que s’iniciaren el 15 de desembre de 2015.
Actualment s’ha materialitzat altra fase constructiva amb tancament de la zona de
l’escenari, magatzems per material i logística de funcionament de l’espai, serveis,
clavegueram fins a xarxa general i primera fase connexió zona ampliada amb el carrer
Joan Vives.
En aquest moment és en període de licitació altra fase per la millora acústica.
La fase següent consistirà en acabar la connexió de la zona ampliada amb carrer Joan
Vives i urbanització zona de descans i vorera al llarg del carrer, així com encintat de
formigó exterior a tot el perímetre del pavelló.
Aquest equipament, en deu anys ha estat dotat d’una inversió de 672.374,81 euros.
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 ORDENANCES MUNICIPALS D’APLICACIÓ A
SOLIVELLA
Us informem de les ordenances i reglaments d’aplicació a Solivella
-Ordenança reguladora de civisme.
-Ordenança tinença d’animals.
- Reglament especial de suggeriments i reclamacions.
-Ordenança reguladora de requisits formals en el procés d’empadronament al municipi
de Solivella.
-Ordenança reguladora del Cementiri Municipal.
- Ordenança reguladora sobre ús i conservació de camins municipals de Solivella.
-Ordenança municipal de gestió de residus.

-Ordenança reguladora de voluntariat.
-Reglament municipal de voluntariat.
-Ordenança
-Ordenança
-Ordenança
-Ordenança

reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans.
reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
reguladora mercat ambulant.
fiscal veu pública.

-Ordenança municipal de guals i estacionaments reservats.
-Ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles.
-Ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda
municipal de l’Ajuntament de Solivella mitjançant la realització de treballs en benefici
de la comunitat.
-Taxa per la utilització de l’escut, logotip i altres símbols del municipi de Solivella.
-Reglament del registre municipal d’entitats de Solivella.
-Reglament de concessió d’ajuts a entitats i persones que realitzin activitats d’interès
públic local.
-Ordenança reguladora de l’ús de la piscina municipal de Solivella.
-Ordenança reguladora de l’ús del local polivalent Cal Mateu.
-Ordenança i reglament ús de la Sala polivalent ubicada al complex de La Societat
edifici museu del Castell
-Ordenança reguladora el preu públic per la celebració de Bodes Civils.
-Ordenança reguladora serveis prestats per la brigada municipal a particulars.
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 AGENDA MUNICIPAL I ASSOCIACIONS
MES DE MARÇ
Dissabte 16 de març: A les 6 de la tarda, Concert Comarcal de les Escoles de
Música de la comarca a Solivella, amb la participació d’alumnes de
l’escola Sagrat Cor, en la interpretació del cant comú.
Dijous dia 21 de març: A les 6 de la tarda, a la sala d’actes de Cal Mateu, Taller
Estimat. (2).
Diumenge 24 març:A les 6 de la tarda, sala d’actes de Cal Mateu, conferència sobre
“El sol pèlvic”, a càrrec de Montserrat Orpinell Ballart (2).

Dissabte 30 març:
A les 6 de la tarda, sala d’actes de Cal mateu, conferència “Un
robot a la cuina”, a càrrec d’Anna Ferrete (2).
MES D’ABRIL
Divendres 5 abril:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, Característiques de l’Espiritualitat del Sagrat Cor, a
càrrec de Mn. Txaber Segura, Dr. En Teologia i Espiritualitat, –
programació del 275è aniversari S. Cor- (1).

Dissabte 6 abril: Conferència sobre “Arbres i plantes”, a càrrec del botànic Sr. Ramon
M. Masalles Saumell, professor jubilat de la Universitat de Barcelona i
nascut a Blancafort. (3)
Divendres 12 abril:
A les 6 de la tarda, a Cal Mateu, presentació de – La història
oblidada de la presó de les Oblates de Tarragona - , a càrrec de
Tecla Martorell, autora de la memòria de les oblidades, i Montserrat
Sans, historiadora i membre del Fòrum de Tarragona per la memòria
històrica.
Diumenge 28 d’abril: A les 7 de la tarda, a la sala d’actes de La Societat, tradicional
berenar de la “Mona de Pasqua”. (3)

MES DE MAIG
Divendres 3 maig:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, Història de la devoció al Sagrat Cor a la nostra terra, a
càrrec del Dr. Josep M. Sans Travé, historiador i exdirector de l’Arxiu
Nacional de Catalunya, – programació del 275è aniversari S. Cor(1).
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Dijous 9 maig: A les 8 de la tarda, a Cal Mateu, xerrada a càrrec de la Sra. Sara Pros,
farmacèutica, amb el tema: “Què cal saber sobre el dolor” (3)
Dissabte 11 maig:Festa de Sant Isidre – Festa Major de Primavera (4)
Proclamació de l’Hereu i Pubilla Infantils. Homenatge als
Infants. (2)

MES DE JUNY
Dissabte 1 juny: Trobada al Tallat. Dinar comunitari amb les tradicionals paelles
d’arròs.(2)
Divendres 7 juny:A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, El cor i les emocions, a càrrec del Dr. Jaume Bergadà
Garcia, metge intensivista, – programació del 275è aniversari S. Cor(1).
Divendres 14 juny:
A les 7 de la tarda, sala parroquial, primer divendres de mes,
conferència, Cloenda: el Sagrat Cor de Solivella en el segle XXI, a
càrrec de Mn. Pere Fibla Palazón, rector de Solivella, llicenciat en
Teologia, – programació del 275è aniversari S. Cor- (1).
Dissabte 15 juny:A les 10 de la nit, cantada d’havaneres a càrrec del Grup “Havana
Vieja” de Montblanc, amb rom cremat per a tothom. (3)

Diumenge 23 juny:
a 2/4 de 12 del matí, Solemne Clausura de la
commemoració del 275è aniversari del Vot de poble en honor al
Sagrat Cor.(1)
Tarda-nit, actes de celebració de la Festa de Sant Joan, recepció de
la Flama del Canigó. Revetlla de Sant Joan amb el Duet Zabit.
Dilluns 24 juny: Obertura de la piscina municipal. Aquest dia amb entrada lliure.
Dimecres 26 juny:del 26 de juny al 10 de juliol, Camp de Treball per a joves de la
Fundació Escolta Josep Carol de Barcelona.

MES DE JULIOL
Dissabte 6 juliol: Caminada nocturna al Santuari del Tallat. Sortida de la plaça Major
a 2/4 de 9 del vespre.
Dilluns 15 juliol: Trobada a Solivella de directors i personal tècnic dels Centres
de Recursos Pedagògics de les comarques tarragonines. Jornada
per conèixer el nostre patrimoni amb visita guiada i oferiment de
serveis a les escoles per visitar el nostre poble.
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Diumenge 28 juliol:

Festa Major dels Jubilats i Pensionistes. (3)
MES DE D’AGOST

Del 14 al 18 d’agost: Festa Major patronal.
(1)
(2)
(3)
(4)

Programació
Programació
Programació
Programació

parròquia.
Grup Cultural de la Dona.
Ass. Jubilats i Pensionistes.
Agrícola de la Conca i Secció de Crèdit

Nota: les associacions que programin activitats i les vulgui publicar a l’agenda, es demana ho
facin saber amb antelació per coordinar el calendari i disponibilitat d’espais i locals.

Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA
www.solivella.cat

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