Solivella, NOVEMBRE 2012
Núm. 08/2012

DEIXALLERIA

Us informem que la deixalleria serà a Solivella fins al 19 de novembre. El lloc on estarà instal· lada la
deixalleria i la caixa de voluminosos serà al costat de la depuradora, a la ctra.de Montblanc-Artesa.

CONCA CARD
CONCA CARD és una eina de promoció turística gestionada pel Servei de Turisme del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i creada per la Comissió de Promoció Turística de la comarca.
S’ha posat en funcionament una targeta l’objectiu de la qual és
facilitar la mobilitat cultural,donar a conèixer tota l’oferta turística
de la comarca a través de l’oferiment i la promoció de serveis,
propostes i avantatges dins l’àmbit turístic i, en general, augmentar
el nombre de visitants a la comarca, d’acord amb els objectius de la
Comissió de Promoció Turística de la Conca de Barberà.
Inclou turisme familiar, descomptes fins a un 50% en: allotjaments,
cellers, museus i llocs d’interès, productes de la Conca, restaurants,
turisme actiu i visites turístiques.
Punts de venda: Consell Comarcal de la Conca de Barberà, Oficina
Comarcal de Turisme de la Conca de Barberà, Oficina Municipal de
Turisme de l’Espluga de Francolí, Oficina Municipal de Turisme de
Montblanc i Oficina Municipal de Turisme de Santa Coloma de
Queralt.

L’Ajuntament de Solivella està adherit a aquesta iniciativa i es proposa una visita turística a
Solivella, als següents llocs: Castell, Racó del Càntir, Església, Exposició pintura SansArt, tot gratuït.
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CONVENIS SIGNATS ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ I L’AJUNTAMENT DE SOLIVELLA

-Conveni de col·laboració en matèria de joventut entre l’Ajuntament de Solivella i
el Consell Comarcal de la Conca de Barberà
L’objecte del conveni és la cooperació en matèria de suport tècnic a l’Ajuntament per promoure i
fomentar els serveis per als joves i potenciar les polítiques de joventut municipals, així com també
posar a la disposició dels ajuntaments els programes propis del Consell Comarcal en matèria de
joventut.
Així mateix, també es vol elaborar o mantenir un pla local de joventut i els seus programes en totes
o cadascuna de les següents modalitats: assessorament, redacció i elaboració, seguiment,
avaluació, direcció, execució i programes anuals.
I, al mateix temps, hi ha la intenció d’adherir-se als programes propis mancomunats que el Consell
Comarcal posa a disposició dels ajuntaments de la comarca.

-Creació d’un servei mancomunat d’abastament d’aigua i sanejament en baixa
En una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Solivella que s’ha fet en data 23/05/2012 es
va aprovar una proposta d’acord per a la creació d’un servei mancomunat d’abastament d’aigua i
sanejament en baixa, el qual va ser proposat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
S’ha manifestat l’interès d’aquest Ajuntament d’acollir-se al projecte de mancomunar el servei
comarcal d’abastament d’aigua i sanejament en baixa, concretament en els següents apartats:
Gestió administrativa-gestió tècnica i facturació.

-Conveni per a l’assistència tècnica en matèria de turisme
El Servei de Turisme ofereix diferents tipus d’assistències per a tots els ajuntaments de la comarca
amb l’objectiu de dinamitzar turísticament la Conca de Barbera. Les principals assistències són:
-Potenciar nous productes turístics i segments.
-Suport en elaboració de material turístic.
-Assessorament en la promoció dels recursos turístics.
-Creació de productes de turisme actiu.
-Central de reserves i redistribució del turista des de l’Oficina Comarcal de Turisme.
-Suport en la demanda de subvencions en matèria de turisme.
Altres actuacions que es volen portar a terme són:
-Definició d’una ruta de senderisme mitjançant el sistema d’itineraris en GPS
-Actuació dels apartats específics de turisme del web del municipi (10 hores de treball)
-Redacció dels continguts i gestió del disseny d’un nou material turístic

-Conveni per a la prestació dels serveis socials
L’Ajuntament de Solivella té signat amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà un conveni per
a la prestació dels serveis socials, les funcions bàsiques dels quals són:
-Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en el seu àmbit territorial.
-Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets, als recursos
socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
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-Valorar i fer els diagnòstics socials, socioeducatius i sociolaborals de les situacions de necessitat
social a petició de l’usuari, del seu entorn familiar, de convivència o social o d’altres serveis de la
Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, d’acord amb la legislació de protecció de dades.
-Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia
personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent
en un centre de la xarxa pública han d’elaborar el dit programa.
-Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal
quan correspongui.
-Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions
necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
-Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, especialment si hi ha
menors.
-Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la
integració i la participació social de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups
en situació de risc.
-Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens
perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
-Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
-Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i
residencial.
-Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
-Gestionar prestacions d’urgència social.
-Ampliar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius
més vulnerables.
-Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i les altres que
li siguin atribuïdes.
-Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres
sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels
serveis socials.
-Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per
causes judicials.

INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS-ITEEl novembre de 2010 la Generalitat de Catalunya va aprovar el decret d’Inspecció Tècnica dels
Edificis d’habitatges.
Què és la ITE?
És el sistema de control de l’Administració per verificar el deure que tenen els propietaris de
mantenir els edificis en un correcte estat de manteniment i ús efectiu.
Quins edificis han de passar-la?
-Edificis plurifamiliars d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat.
-Edificis o habitatges d’edificis que es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.
Antiguitat de l'edifici
Termini màxim per passar la ITE

Anteriors a 1930
entre 1931 i 1950
entre 1951 i 1960
entre 1961 i 1970
a partir de 1971

fins al 31-12-2012
fins al 31-12-2013
fins als 31-12-2014
fins al 31-12-2015
fins al 31 de desembre de l'any que l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

Què han de fer els propietaris dels edificis d’habitatges?
Els propietaris tenen el deure de conservar i rehabilitar els immobles per mantenir-los en condicions
d’ús efectiu i adequat. Així, la propietat és la responsable d’encarregar la ITE i, en cas de ser
necessari, d’encarregar les obres de reparació.
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BON FUNCIONAMENT DE LA DEPURADORA DE SOLIVELLA DURANT AQUEST ANY
A principis d’aquest any 2012, l’A juntament de Solivella, l’Agència Catalana de l’Aigua i el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà van signar un conveni de col·laboració per a la gestió de la
depuradora d’aigües residuals construïda a Solivella i definint al Consell Comarcal com a responsable
del seu funcionament.
El medi ens proporciona aigua d'una manera renovable, però no il·limitada. Sovint, el creixement de
la població i el desenvolupament de les activitats econòmiques generen una pressió sobre el medi
que provoca que el cicle de l'aigua es vegi amenaçat i esdevingui quelcom fràgil i vulnerable.
L'aigua és un recurs tant per a la nostra societat com per a les generacions futures i, a la vegada, és
un element fonamental per als ecosistemes aquàtics i la vegetació de ribera. Evidentment, tant
l'aigua com el medi que l'envolta, que permet i garanteix el seu bon estat, són un patrimoni
col·lectiu, d'un valor inestimable, que cal protegir i conservar de manera integral.
La depuradora té una capacitat de tractament de 300 m3 /dia i l’aigua sanejada farà possible una
reutilització indirecta o no planificada que contribuirà a mantenir el cabal ecològic de la rasa del molí
i l’aprofitament per a usos urbans, agrícoles i industrials aigües avall. El cabal tractat durant aquest
any 2012 ha estat:
Cabal tractat
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2.872
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L’aigua residual arriba a la depuradora per un col·lector, que és al darrer tram de la xarxa de
col·lectors del municipi. Abans de l’entrada de l’aigua residual a la depuradora, se separen els sòlids
gruixuts en un tamís de grollers que es troba a l’estació de bombament. A continuació se separen
els sòlids fins a un tamís i se separen els greixos.
L’aigua entra al reactor biològic, que és el recinte on els microorganismes biològics s’encarreguen de
depurar l’aigua amb la incorporació artificial d’aire. Els bufadors són els aparells que impulsen l’aire
atmosfèric al reactor biològic per tal de donar oxigen als microorganismes.
L’aigua que surt del reactor es deixa reposar als decantadors secundaris, on se separen els fangs
que pel seu propi pes es dipositen al fons. Aquí s’acaba el tractament secundari, també anomenat
tractament biològic, on s’ha pogut aconseguir la reducció dels compostos de nitrogen, de fòsfor i de
nutrients en l’aigua residual.
Al final del procés, l’aigua que surt del decantador ja està perfectament depurada i llesta per tornar
al medi.

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

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