Solivella, maig de 2015
Núm. 08/2015

*CONVOCATÒRIA
CONDICIONS ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES PARTICULARS
QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIO PER L’ EXPLOTACIO DEL
SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE SOLIVELLA I EL
SERVEI DE BARRA DE LA FESTA MAJOR ANY 2015.
(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 i
el servei de barra de la Festa Major.
Durada de la concessió :
El termini de duració serà d’una temporada d’estiu, a comptar des de la signatura del
contracte, i els dies de festa major 2015.
Tipus de licitació
El tipus de licitació serà de 5.500 € per temporada amb la presentació d’un aval per
import de 6000€ (piscina i barra festa major).
BARRA FESTA MAJOR
1) Tindrà al seu càrrec i explotació exclusiva el servei de barra i d’altres semblants
durant els dies de la Festa Major, en el complex ludic-esportiu, durant totes les hores
del dia.
2) El concessionari tindrà cura i a càrrec seu la neteja de tot el complex (pista ball,
antic camp de futbol, parc infantil, accessos,.... i els carrers colindants: Joan Vives,
Diumenges, Tomas Tarragó i la part frontal de la crta.Montblanc-Artesa amb Crta. de
Blancafort i Cr. Tomàs Tarragó.
La neteja tindrà lloc de forma total en finalitzar els actes de cada jornada festiva, i de
forma puntual en qualsevol moment que així sigui necessari per fer confortable la
instal·lació festiva i el seu entorn.
3)També serà al seu càrrec la vigilància del recinte i les seves instal·lacions i serveis
existents.
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Drets del concessionari
a) Explotar pel seu risc i ventura el bar i la barra de la festa major 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.
c) Tanmateix, la concessió s' entén atorgada salvant el dret de propietat i sense
perjudici de terceres persones.
d) El dijous dia 13 d’agost a la nit, dins el context dels actes de la festa major podrà
organitzar un acte festiu musical o semblant, que deurà comunicar a l’Ajuntament de
Solivella amb suficient antel·lació per poder-ho incorporar a la programació general
dels actes festius.
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 de el dia 1 de
juliol al 10 d'agost de 7 a 8 a de la tarda:
41 hx12,705 €/h= 520,90 €
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: 10 de juny a les 6 de la tarda.
L’OBERTURA DE PLIQUES TINDRÀ LLOC EL DIA: 11 de juny a les 12 del mati.

*CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ
FUNCIONAMENT DELS VIVERS DE CONCACTIVA
VIVER COMARCAL DE CELLERISTES DE BARBERÀ DE LA CONCA
Primer viver especialitzat en el món del vi per fomentar i impulsar emprenedors
viticultors i crear empreses del sector. El promotor del viver fou l’Ajuntament de
Barberà de la Conca, conjuntament amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà,
la DO Conca de Barberà i la Cooperativa de Barberà de la Conca. Des d’abril de 2011 la
gestió la realitza Concactiva.
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Hi ha un total de 8 empreses instal·lades.
Empreses que ja han abandonat el viver creant el seu propi celler: 2 empreses.
Ocupació: 100%
Capacitat. 100.000 ampolles.
Previsió d’ampliació d’espais de magatzem durant l’any 2015.
VIVER COMARCAL DE DESPATXOS CONCACTIVA
Viver de creació i consolidació d’activitats empresarials. No es un viver especialitzat
sinó que és transversal i compta amb despatxos d’oficines i sales polivalents.
El promotor del viver fou el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, conjuntament
amb els 22 ajuntaments de la comarca.
L’Ajuntament de Montblanc va cedir gratuïtament els terrenys on ubicar el centre.
Empreses instal·lades en el viver: 10 empreses.
Empreses que ja han abandonat el viver: 9 empreses.
Ocupació: 90%
Capacitat: Es disposa de 11 despatxos, s’impulsa la cooperació, despatxos compartits
afavorint coworking.
VIVER COMARCAL DE CAVISTES DE MONTBLANC
Primer viver especialitzat en el món del Cava per fomentar i impulsar emprenedors
viticultors i crear empreses del sector.
El promotor del viver es l’Ajuntament de Montblanc, conjuntament amb el Consell
Comarcal de la Conca de Barberà i la DO Conca de Barberà, la gestió la realitza
Concactiva.
En l’actualitat ja s’han aconseguit tots els permisos i en breu entrarà en funcionament.
Empreses instal·lades en el viver comarcal de cavistes: 1 contracte signat.
Capacitat de producció de 100.000 ampolles.
VIVER COMARCAL AGROALIMENTARI. ESPAI CUINA
Viver especialitzat en la transformació i comercialització de productes agraris, per
fomentar i impulsar emprenedors i crear, diversificar i consolidar empreses del sector.
El promotor del viver el Consell Comarcal de la Conca de Barberà amb el suport dels
22 municipis i de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de la Conca de Barberà.
ASSISTÈNCIA TÈCNICA A L’AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Des dels serveis tècnics del Consell Comarcal es porten a terme serveis urbanístics en
setze ajuntaments de la comarca, i serveis d’assistència tècnica en la resta de
municipis, prèvia petició.
L’ajuntament de Solivella en tenir serveis urbanístics propis, pot demanar l’assistència
tècnica quan en sigui necessari.
Per aquest motiu la Junta de Govern del Consell Comarcal amb data 11 de maig de
2015, va aprovar la concessió de l’ajuda tècnica dels serveis urbanístics del Consell
Comarcal de la Conca de Barberà per dur a terme una actuació al municipi de Solivella
per la redacció d’un projecte tècnic en relació a la reparcel·lació econòmica voluntària
UA2-Urbanització Xipella, atenent al conflicte tecnicojurídic existent en aquesta
urbanització.
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*ELECCIONS LOCALS 2015
Les eleccions locals han estat celebrades el diumenge 24 de maig.
El col·legi electoral, com de costum fou situat a la planta baixa de Cal Mateu.
La mesa era constituïda per la Presidenta Maria Carme Crespi Urgell, i els vocals Esther
Pollina Lopez i Lluís Travé Masalias.
ANY

CENS

VOTANTS

VOTS
BLANC

VOTS
NULS

CIU

FIC

2015

524

397

17

20

260 (1)

100 (3)

2011

534

337

54

41

242 (1)

---

2007

563

425

15

22

201 (1)

187 (3)

2003

555

445

19

25

155 (2)

108 (3)

ALTRES
IND.

138 (4)

CANDIDATS
(1) Enric Capdevila i Torres
(2) Josep M. Casamitjana i Orpinell
(3) Josep M. Anglès i Español
(4) Antoni Anglès i Iglesias

*MILLORA XARXA INFORMATICA
Des de la Diputació de Tarragona s’està portant a terme una Asistencia en relació a la
millora de les xarxes de comunicació als petits municipis.
Les millores van començar amb la redacció d’un estudi pel que fa a l’arribada d’internet
al nostre ajuntament i la col·locació d’un rotter i una línea única per internet, a la qual
estan connectats tots els ordinadors de l’Ajuntament .
Altres feines que s’han portat a terme han estat el canvi del cablejat antic de les línees
d’internet per un cablejat nou, col·locació de rosetes per cada connexió, s’han posat
regletes per protegir els cables i la instal·lació d’un switch.
La Diputació de Tarragona a fet aquest intervenció a tres ajuntaments de la Conca de
Barberà, un d’ells el poble de Solivella, sense cap cost pel municipi.

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

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