Solivella, juny de 2018
Núm. 9/2018

 VOLS BALLAR SARDANES ?
La sardana és una dansa popular catalana i és el ball nacional de Catalunya. Es balla
fent una rotllana.
No hi ha cap nombre concret de balladors per poder ballar una sardana. Les sardanes
no són un ball excloent, és a dir, les pot ballar tothom qui ho desitgi i els balladors no
cal que tinguin parella per poder entrar en una rotllana. A més, poden entrar-hi
entrar
en
qualsevol moment de la sardana.
sarda
La sardana té només dos passos principals, anomenats curts i llargs.
llargs

SOLIVELLENQUES,
SOLIVELLENCS!!
US
ANIMEU
A
SARDANES?
Per donar entrada a tothom, s’ha pensat en formar dos grups:

BALLAR

GRUP D’INICI:: per començar des del principi. No cal tenir cap noció en
ballar.
GRUP AVANÇAT: tenir coneixement dels passos.
passos
INSCRIPCIONS:: Oficines municipals fins el dia 15 de juny.
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 ORDENANÇA
REGULADORA
SOBRE
ÚS
I
CONSERVACIÓ DE CAMINS MUNICIPALS DEL
MUNICIPI DE SOLIVELLAEl poble de Solivella disposa d’una ordenança que regula aspectes en quan a ús i
conservació dels seus camins municipals.
La finalitat és obtenir un adequat ús, ordenació, protecció, conservació i millora dels
camins de titularitat municipal, com també a la vegada regular les actuacions dels
particulars en la zona de servitud.
La present ordenança consta de quatre capítols i de quinze articles. La part executiva
ha estat delegada al servei de BASE – Diputació de Tarragona, mitjançant conveni.
CAPÍTOL I. Disposicions Generals
Es diu de la naturalesa i règim jurídic aplicable. Àmbit d’aplicació i del domini públic
municipal amb les respectives exclusions, així com de les competències de
l’ajuntament, expropiació i cessió de béns i drets.
CAPÍTOL II. Zona de protecció
Per a tots els camins municipals del terme municipal de Solivella s'assenyala una zona
de servitud que se situarà als marges del camí en tota la seva extensió longitudinal de
4 metres d'amplada.
A aquests efectes, l’aresta exterior d’explanació es la línia paral·lela que se situa a
ambdós costats del camí i que separa el terreny contingut en la calcada i la cuneta dels
talussos de desmunt, terraplè o els murs de sosteniment del camí.
Es descriuen les actuacions que resten prohibides en la zona de servitud
CAPÍTOL III. Règim d’ús i conservació
L’ús del camins ha d’esser pacífic, segur, lliure i general tant per les persones com pels
vehicles. Així els propietaris de les fiques per les que discorri un camí municipal han de
procurar el seu accés, quedant obligats al seu adequat manteniment i restauració quan
per acte o omissions que els siguin imputables causin la seva obstaculització.
L’ajuntament procurarà i fomentarà tota iniciativa que es proposi en ordre a la
revalorització i bon us dels camins en benefici de tots.
En aquest capítol es detallen les actuacions que resten prohibides respecte dels camins
municipals, ja que ningú esta legitimitat per fer-hi cap tipus d’intervenció, la qual, en
el seu cas, cal fer la respectiva petició.
Altre punt a tenir en compte és la protecció dels camins, ja sigui de les aigües
procedents de les fiques contigües, com dels arbres i branques, línies aèries i
conduccions, construccions, murs i moviments de terres, ponts i accessos.
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Conservació dels camins
Tots els usuaris tenen el deure de col·laborar per a assolir una perfecta conservació
dels camins. Els usuaris dels camins estan obligats a comunicar a l'Ajuntament tots els
danys i desperfectes que produeixin en els camins i al pagament de l’importa de la
reparació.
La millora en els camins, comportarà una derrama del seu import entre els veïns de la
zona afectada objecte de millora, en aplicació a cada propietari segons l’extensió total
de cada finca. També, segons s’escaigui la millora es podrà optar per afectar la
totalitat de les finques del terme municipal amb un import fix per hectàrea, així com en
un import mínim per finca i extensió.
Es descriuen les obligacions dels propietaris i els titulars de dret d’usos i ocupació de
terrenys que confronten amb els camins.
El darrer apartat d’aquest capítol es dedicat a,
Convenis de col·laboració. Contribucions especials.
L’Ajuntament de Solivella podrà imposar als propietaris confrontants contribucions
especials amb motiu de l’execució de projectes d'obres referents a la construcció,
modernització i canvi de traçat de camins rurals, com a mitja per al seu finançament.
A aquestes efectes, per al finançament de les obres indicades en l’apartat anterior,
l'Ajuntament podrà establir convenis de col·laboració segons correspongui.
CAPÍTOL IV. Règim disciplinari
Aquest capítol tracta de la restitució de danys que siguin causats i de les
responsabilitats. De les infraccions i règim disciplinari aplicable i de les sancions.
Tant la quantificació de danys com les sancions, la seva part executiva serà gestionada
per BASE-Diputació de Tarragona.



ORDENANÇA
REGULADORA
PELS
SERVEIS
PRESTATS PER LA BRIGADA MUNICIPAL A
PARTICULAR

Consisteix en els treballs realitzats per la Brigada municipal, dins l’horari de treball,
als particulars, a instància de part, relacionats amb:
-trasllat d’objectes i mobiliari quan hi hagi la deixalleria al municipi.
-jardineria amb afectació a la via pública i espais municipals.
-altres subjectes.
Subjecte passiu.
Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques a què es refereix l’arti.36 així com les entitats a què es refereix l’arti.35.4
de la Llei general tributària, que sol·licitin o utilitzin els serveis de la Brigada Municipal,
tenint en compte els següents barems:
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-persona amb manca de realitzar una tasca pel seu compte i mancada de mitjans
tècnics.
-si fos el cas es demanarà informe als serveis socials per valorar cada cas.
Quota tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
1 hora del personal de bridada municipal .................................
30 minuts............................................................................
Import mínim del servei .......................................................

10 €
5€
5€

 SERVEI DEL SAM – DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
AJUTS CONCEDITS ANY 2017
Assistències rebudes
Control higienicosanitari de piscines
Asistencia lletrada

Subvencions rebudes Diputació Tarragona - SAM 2017
Subvenció per interesssos de préstec
3.123,51 €
Pla d'Acció Municipal (Pavelló)
144.780,67 €
Pla d'Acció Municipal (despesa corrent)
6.064,33 €
Reparació mur de contenció fossat castell
28.352,18 €
Arrenj.desperfectes C.Pla de perdis
30.000,00 €
Animals peridoméstics (coloms-rates)
1.057,01 €
Protecció de la Salut-aigua consum analítiques
1.600,04 €
Subv.Aigua inversions
6.373,13 €
Sub.Socorrista piscina
7.660,00 €
Sub.consultori mèdic (material)
1.487,70 €
Pexi- substitució enllumenat diversos carrers
8.267,61 €
TOTAL SUBVENCIONS CONCEDIDES

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

238.766,18 €

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

www.solivella.cat
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