Solivella, juliol de 2014
Núm. 08/2014
COSTOS DE TELEFONIA
Us relacionem els costos de despesa telefònica dels anys 2012-2013 dels edificis municipals.

2012
ESCOLA
OFICINES
SOCIETAT
AGUTZIL
ALCALDE

2013

918,76 €
3.817,57 €
596,40 €
679,82 €
706,20 €

978,27 €
2.956,84 €
596,40 €
542,58 €
542,58 €

6.718,75 €

5.616,67 €

*el cost assumeix dues línies de telèfon i fax
*Costos línia ascensor
*l'any 2013 s'unifiquen les factures
dels dos telèfons mòbils en un sol contracte

El telèfon de les oficines també és utilitzat per les entitats del poble que ho necessitin de la
mateixa manera que la xarxa d’Internet dins del servei de punt tic. L’Ajuntament també
disposa d’un servei d’SMS, el qual té un cost de 600€ anuals.

CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS
A causa de la demanda de nínxols, l’Ajuntament va procedir a la construcció de 15 nínxols al
Departament de Ponent del cementiri municipal de Solivella. En aplicació de la Llei de
contractació de les administracions públiques, es va convidar els paletes del poble perquè
poguessin presentar les seves ofertes.
A la invitació realitzada van contestar els següents paletes amb les següents ofertes:
CONSTRUCCIONS MONTSENY
ANTON ANGLES IGLESIAS

24.474,59 €
22.221,65 €

I quedà com a paleta adjudicatari el Sr. Anton Anglès Iglesias.
El preu dels nínxols a partir del pressupost adjudicat ha estat el següent:
1a fila: 1.581 €
2a fila: 1.481 €
3a fila: 1.381 €
Avui dia, queden 4 nínxols de la 3a fila en l’apartat de Ponent i 3 nínxols de la 4a fila al
departament d’Orient el preu dels quals és de 1.381 €/nínxol.
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PRESSUPOST MUNICIPAL, EXERCICIS 2015–2016-2017
En compliment d’una llei orgànica sobre estabilitat pressupostària de les administracions
públiques, aquest ajuntament ha estat elaborant un pla pressupostari a mitjà termini que de
moment afecta els nostres pressupostos municipals per a l’exercici de 2015 a 2017. Què vol
dir això? Doncs que el nostre ajuntament, en aquest moment, ja coneix el sostre de despesa
per als propers anys i, dit d’una altra forma, no es podran fer inversions sense autorització de
l’administració superior, i aquestes aniran justificades econòmicament en la forma que es
pensen executar.
Així, podem dir que aquest ajuntament, en aplicació de les normatives que afecten el
desenvolupament diari de la vida municipal, ja té definits els propers pressupostos per als
exercicis de 2015 a 2017, així com de la seva acció política, que en aquest moment podem dir
que queda molt limitada, per no dir inexistent.
Seguidament, es detallen els capítols del pressupost i els imports que resulten afectats per als
propers anys:
PREVISIÓ
INGRESSOS

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2015

2016

2017

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Ingressos corrents
Capítol 6
Capítol 7
Ingressos de capital
Capítol 8
Capítol 9
Ingressos financers
INGRESSOS TOTALS

200.250,00 €
5.000,00 €
85.550,00 €
237.000,00 €
9.150,00 €
536.950,00 €
- €
15.000,00 €
15.000,00 €
- €
- €
- €
551.950,00 €

200.250,00 €
5.000,00 €
85.550,00 €
242.000,00 €
9.150,00 €
541.950,00 €
- €
15.000,00 €
15.000,00 €
- €
- €
- €
556.950,00 €

200.250,00 €
5.000,00 €
85.550,00 €
247.000,00 €
9.150,00 €
546.950,00 €
- €
15.000,00 €
15.000,00 €
- €
- €
- €
561.950,00 €

DESPESES
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Despeses corrents
Capítol 6
Capítol 7
Despeses de capital
Capítol 8
Capítol 9
Despeses financeres
DESPESES TOTALS

2015
131.400,00 €
274.023,00 €
31.600,00 €
67.100,00 €
504.123,00 €
20.000,00 €
- €
20.000,00 €
- €
21.450,00 €
21.450,00 €
545.573,00 €

2016
131.400,00 €
279.503,00 €
31.400,00 €
67.100,00 €
509.403,00 €
20.000,00 €
- €
20.000,00 €
- €
21.450,00 €
21.450,00 €
550.853,00 €

2017
131.400,00 €
285.094,00 €
31.100,00 €
67.100,00 €
514.694,00 €
20.000,00 €
- €
20.000,00 €
- €
21.450,00 €
21.450,00 €
556.144,00 €

2

ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS PER
MUNICIPAL (POUM) A SOLIVELLA

A LA REDACCIÓ DEL

PLA D’ORDENACIÓ

Per acord del ple de 13 de març de 2014, es va aprovar l’expedient i els plecs de clàusules
administratives per a l’adjudicació dels treballs de redacció del pla d’ordenació urbanística
municipal de Solivella que, d’acord amb la Llei de contractació de les administracions
publiques, fou d’aplicació el procediment negociat sense publicitat.
Es van sol·licitar ofertes als següents professionals:
-Sergio Julián
-Gerard Talens i Barbero
-Josep M. Vivas
-Maties Sabidó Foraster
-Joan Jordi Vives Ballart
Han estat adjudicats els treballs per la redacció del POUM de Solivella a Maties Sabidó Foraster
per un import total de 16.000€, més 3.360 € d’IVA.

GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR: Escola de Solivella
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, el 25 d’octubre de 2013, van subscriure un conveni de delegació de
competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador
i altres prestacions en matèria d’ensenyament.
Per Decret de Presidència núm. 2013/144, de 9 d’agost de 2013, es va adjudicar el servei de
menjadors escolars a Cuina i Gestió, SLU de Reus
Aquest contracte preveu la facturació al Consell Comarcal per al curs 2014-2015 de 15.741 €,
en concepte de monitoratge.
En el conveni de delegació de competències, en cap apartat s’estipula que el Consell Comarcal
podrà justificar la despesa de monitoratge del servei de menjador i, per tant, la despesa de
monitoratge del curs 2013-2014 ha estat finançada amb recursos propis del Consell Comarcal.
Donades aquestes circumstàncies, el Consell Comarcal ha proposat, per al curs 2014-2015,
distribuir el dèficit de gestió dels menjadors escolars de la següent manera: el 50% d’aquest
anirà a càrrec del Consell Comarcal i el 50% restant es distribuirà a parts iguals entre els
ajuntaments de cadascun dels municipis que tenen dèficit en el servei de menjador. Totes
aquestes condicions han estat convenides mitjançant la signatura d’un document entre el
Consell Comarcal i els ajuntaments en data 17 de juny de 2014, d’acord amb el que estableix
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu, i pels principis establers a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
També cal indicar, respecte als usuaris del menjador escolar, que qualsevol fet o motiu
relacionat amb el servei, s’ha de posar en coneixement del personal de monitoratge, a la
vegada contractat per l’empresa, perquè ho faci arribar als seus responsables; i es recorda que
ningú, sota cap circumstància, podrà manipular objectes i aliments dins de l’àmbit del
menjador escolar, competència única i exclusiva que exerceix l’empresa adjudicatària.
Tot seguit es relacionen els ajuntaments que faran aportació econòmica perquè han resultat
deficitaris els menjadors de les respectives escoles:
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AJUNTAMENT

APORTACIÓ ECONÒMICA

Barberà de la Conca
Blancafort
Sarral
Solivella
Rocafort de Queralt
Vilaverd
Vimbodí i Poblet
TOTAL

1124,35
1124,35
1124,35
1124,35
1124,35
1124,35
1124,35
7870,45

FACTURACIÓ FECSA-ENDESA EN EL MUNICIPI
Us informem que respecte a la facturació que realitza l’empresa subministradora d’electricitat
Fecsa-Endesa al municipi de Solivella, tant en el sector públic (ajuntament) com en el sector
privat (cases, magatzems, botigues, indústria...), la recaptació en el còmput anual dóna el
següent resultat :

2012
ANY

405.824,28 €

2013
383.315,55 €

AGENDA
Dissabte 2 d’agost
Projecció de les imatges del programa DIVENDES TV3, amb motiu del programa emès des de
Solivella el passat mes de febrer.
Tindrem ocasió de reviure les histories relacionades amb Solivella: La coca de codony, lis
orelletis, el xipella, vins i caves, Maria Rosa, la llegenda de la Maranyota...
Lloc: Sala polivalent de La Societat. Hora: 10 de la nit.
Dissabte 9 d’agost
FUTBOL SALA a la pista poliesportiva. Trofeu del Tricentenari.
Dimarts 12 d’agost
CONFERÈNCIA: “Els fonaments històrics de la celebració del Tricentenari”, a càrrec del
Dr. Josep M. Sans i Travé, director de l’Arxiu Nacional de Catalunya.
Lloc: Sala polivalent de La Societat. Hora: 2/4 de 8 de la tarda.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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