Solivella, octubre de 2016
Núm. 10/2016

ACTIVITAT CULTURAL A L’ENTORN DE TOTS SANTS
Divendres 28 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda, a la
placeta de la Muralla del Castell
A l’entorn de la festa de Tots Sants, s’organitzen activitats culturals com poden ser la visita
guiada als cementiris amb explicació d’algun tret característic, tocs tradicionals de
campanes i d’antic acompanyats de música, conferències i d’altres.
En aquesta primera edició, el poble de Solivella també vol ser dins el conjunt de pobles
d’arreu de Catalunya que organitzen activitats per aquestes dates.
El dia escollit és el divendres 28 d’octubre a 2/4 de 6 de la tarda.
Ens trobarem a la placeta de la Muralla del Castell.
Presentació de l’activitat i breu explicació de les esteles medievals que s’hi exhibeixen. Tot
seguit anirem a la plaça de la Diputació (abans del cementiri) per situar el lloc en el
context de l’any 1721, per continuar fins al cementiri, i situar-nos a l’entorn de la capella
del poble.
Breu explicació històrica del lloc, a la vegada declarat Be Cultural d’Interès Local (BECIL).
Presentació de les composicions poètiques i musicals de caràcter local –els Goigs-, així
com d’altres de caràcter popular, que seran incorporades de forma permanent a la
capella del poble.
Lectura de poemes.
Els assistents podran fer l’oferiment de llum dins la capella (llantió normal o petit).
Finalitzarà l’acte amb la interpretació del Cant dels Ocells i el sorteig d’un present.
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ACCIONS D’INTERÈS SOCIAL PELS SOLIVELLENCS
NOVEL·LA AMB IMPACTE BENÈFIC
111 DIAS d’Antoni Sans Masalias - SansArt
Ja sabeu que a la passada Festa Major, fou presentada la novel·la dels solivellenc Antoni
Sans Masalias – SansArt, 111 dias.
El matrimoni Sans-Artola ha assumit el cost íntegre de la seva edició, i ha fet donació de
l’obra literària i els beneficis que s’obtinguin de la seva venda a favor del poble de
Solivella perquè tingui un impacte benèfic, o d’acció social a favor dels propis solivellencs.
PER CADA NOVEL·LA VENUDA, el seu import es destinat íntegrament a la finalitat indicada.
Si voleu fer un regal, ja sigui per les properes festes, o per qualsevol altre motiu, tingueu en
compte que podeu adquirir aquesta novel·la. El regal serà doble, tant pel destinatari del
llibre, com per la destinació social o benefica dels diners.
Preu de la novel·la: 15 euros
Podeu adquirir-la a les oficines municipal.
Fins la data els diners obtinguts per finalitat social o benefica son: 1.245 euros.

SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
El servei de teleassistència és un servei preventiu i de proximitat que ofereix a les persones
usuàries i llurs famílies un suport personal per continuar vivint en el propi domicili.
Consisteix en un dispositiu que permet, mitjançant la instal·lació d’un terminal al domicili
connectat a una central receptora, l’atenció permanent de l’usuari en situacions
d’emergència les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any. Només prement un botó, es
contacta amb la central receptora i des d’aquesta s’informa als familiars o amics de la
situació i es mobilitzen els recursos necessaris (sanitaris, policia, bombers....).
Aquest servei l’ofereixen diverses entitats i/o empreses de manera privada. I existeix la
possibilitat de sol·licitar aquest servei al Consell Comarcal de la Conca de Barberà. La
seva concessió es basarà en la valoració per part dels tècnics de l’equip bàsic de serveis
socials, dels aspectes a nivell personal, familiar, econòmic i comunitari del beneficiari.”
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Estan obligades al pagament del preu públic les persones físiques que superin els barems
econòmics establerts en les bases que han de regir l’atorgament per al servei de
teleassistència domiciliària, aprovades pel Ple del consell Comarcal el dia 30 de maig de
2016.
L’import a exigir per a la prestació d’aquest servei serà:
-

Quota d’instal·lació......................... 78,00 euros/aparell instal·lat

-

Quota d’assistència ........................ 20,23 euros/mes sencer

Tota aquella persona interessada en rebre més informació sobre el servei de
teleassistència pot concertar una entrevista amb la treballadora social del municipi,
contactant amb l’Ajuntament.

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE SOLIVELLA I SOREA PER EVITAR TALLS I
CREAR UN FONS SOCIAL
Enric Capdevila Torres, alcalde de Solivella i Rafael Torrico Garcia, Gerent de concessions
de Sorea, han signat un conveni per establir un Fons de Solidaritat pel municipi de Solivella.
Amb aquest Fons Social, Sorea, en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament
de Solivella, dóna servei a persones en situació de vulnerabilitat econòmica, o risc
d’exclusió que tenen dificultats per fer front al pagament del rebut de l’aigua. Les
persones interessades en aquest ajut hauran de posar-se en contacte amb els Serveis
Socials del municipi, des d’on gestionaran amb Sorea l’aplicació del Fons de Solidaritat
per cobrir així l’import de rebut.
Des de Sorea destaquen la necessitat d’aconseguir entre tots que l’aigua no sigui un
factor d’exclusió social al municipi i consideren l’establiment del Fons un pas molt
important tractant-se d’un servei absolutament bàsic per a les persones.

PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA VULNERABILITAT ECONÒMICA
ENTRE SOREA I L’AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Havent-se signat el conveni entre l’ajuntament de Solivella i Sorea per evitar talls d’aigua i
la creació d’un fons social, també ha estat determinant subscriure un protocol regulador
de mesures contra la vulnerabilitat econòmica de les persones., així ambdues parts, amb
la voluntat compartida de fer un pas és en el seu compromís de trobar solucions a les
situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles
persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc
d’exclusió residencial, han decidit formalitzar un protocol, en el que es regulin les
actuacions a dur a terme davant situacions de pobresa energètica que provoques la
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impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua i evitar
que es portin a terme talls de subministrament, segons el cas.
El protocol estableix informació sobre tarifes social i altres ajuts, així com la tarifa família
nombrosa i el Fons de Solidaritat de Sorea de 500 euros, prèvia avaluació pels serveis
socials de l’ajuntament.
A la vegada també es tracta del impagament de rebuts i de les diverses situacions que es
poden donar i el seu tractament que s’escaigui.
Respecte al canvi de nom, en el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de
subministrament i, per tant, des de Serveis Social no s’hagi pogut detectar que el seu
habitatge té rebuts pendents de pagament, amb la possibilitat que es suspengui el
subministrament d’aigua o, fins i tot, que ja s’hagi suspès, en el moment que els Serveis
Socials ho comuniquin a Sorea, aquesta procedirà a restablir el subministrament
immediatament i sense cost per l’usuari.
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, igualment,
sense cap cost per l’usuari, a Solivella tots els canvis de nom son gratuïts. Caldrà però que
l’usuari acrediti el dret d’us de l’habitatge, en els termes establerts al Reglament del Servei.
Els usuaris que, en virtut del protocol ara subscrit, i d’acord amb la normativa vinent,
s’hagin identificat com a vulnerables, serà revisada la seva situació pels Serveis Social, per
tal de verificar si es manté la situació de vulnerabilitat econòmica, o bé si la situació de
l’usuari a canviat.

REGIDORIA DE SERVEIS SOCIALS
El conveni i protocol respectiu, acordat i signat entre l’ajuntament de Solivella i SOREA en
quan a la creació d’un fons social i la regulació de mesures contra la vulnerabilitat
econòmica de les persones, son un pas molt important per tal de garantir, en el seu cas,
l’accés al consum bàsic d’aigua potable al seu habitatge, a fi d’assegurar el dret de les
persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia
social i dels benestar de les persones. Aquest és un principi bàsic dins una societat com la
nostra que vol i desitja progressar en igualtat de justícia social, a la vegada és una acció
de justícia social entre tots els veïns/es.
En aquest mateix informatiu trobareu les bonificacions per a llars amb més de tres persones
i la tarifa social del cànon de l’aigua.
També, a més, si qualsevol persona detecta alguna possible situació de vulnerabilitat o
necessitat d’un veí/na, es demana ho comuniqui directament a l’alcaldia, i en el seu cas
al tècnic de Serveis Socials, entenent que serà d’aplicació el que prescriu la Llei en quan a
Protecció de dades de caràcter personal.
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SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA DE SOLIVELLA
BONIFICACIONS PER A LLARS AMB MÉS DE 3 PERSONES:
Què és ?
Tarifació especial que afecta a alguns conceptes.
cada persona de més que sobrepassi el límit de 3 persones que formi part de la unitat familiar de l’abonat,
prèvia petició del titular de subministrament i en conseqüència l’import de la factura es redueix.
en 2m3 i el 3r tram en 1m3 al mes per cada persona addicional i en conseqüència, l’import de la factura es
redueix.
Qui en pot gaudir?

El titular de la pòlissa ha d’estar empadronat a l’habitatge.
Hi ha d’haver comptador d’aigua individual a l’habitatge.
Les llars amb persones amb grau de disminució o amb un nivell de dependència, tenen dret a una bonificació
addicional. Cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència
reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a
efectes de considerar l'ampliació de trams.
Com es sol·licita i quina documentació cal aportar?
La sol·licitud es pot fer a oficina del servei municipal d’aigua, a les oficines de l’ACA o en línia, a través de
la web de l’ACA.
Si una de les persones de la llar presenta un grau de disminució superior al 75% o un nivell III de
dependència, s’haurà d’aportar la resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials. En aquest cas la
sol·licitud s’haurà de presentar directament a les oficines de l’ACA.

TARIFA SOCIAL DEL CÀNON DE L’AIGUA
Què és ?
Bonificació sobre diversos conceptes de la factura aplicables sempre que no es superin 27 m3/trimestre o
equivalent si són famílies nombroses:

Qui en pot gaudir?
Subministraments domèstics de domicilis particulars. Els sol·licitants han de ser persones físiques titulars
d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) i que es
trobin en les situacions següents:

percebin una pensió mínima per jubilació, incapacitat permanent o viduïtat.
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seus membres en situació d’atur.
nferior a la dotació bàsica 100 l/persona/dia (27m3/trimestre)
(establerta pel Decret 3/2003).

Com es sol·licita i què cal aportar?
La sol·licitud es pot presentar a les oficines de l’ACA. Al web de l’ACA es troben detallades
les oficines, així com els formularis que cal emplenar i la documentació que cal aportar.
Consultar a l’apartat Cànon de l’aigua – Tarifes socials a http://aca-web.gencat.cat/aca
A les oficines de Casa de la Vila també es disposa dels diversos models de sol·licitud:
G5309 – Pensions Mínimes Contributives. Sol·licitud-declaració d’aplicació del tipus social
del cànon de l’aigua.
G5310 – Famílies amb tots els membres en situació d’atur. Sol·licitud-declaració
d’aplicació del tipus social del cànon de l’aigua.
G5311 – Col·lectius d’especial protecció. Sol·licitud-declaració d’aplicació del tipus social
del cànon de l’aigua.
H0425 – Sol·licitud-declaració de dades per gaudir del dret a l’ampliació de trams del
cànon de l’aigua per a usos domèstics.

ASSOCIACIÓ REUS LLIBRES SOLIDARIS
Resultat de la campanya a Solivella
A l’informatiu núm.2 aparegut el mes de gener del present any, es publicava una noticia
amb l’enunciat: “Vols donar llibres per finalitats solidaries?”. Es tracta de l’associació Reus
Llibres Solidaris, formada per voluntaris que tenen per objectiu recollir tot tipus de llibres
procedents de particulars, que els tinguin en desús.
L’associació, una vegada els ha endreçat i catalogats, els posa a la venda amb un preu
simbòlic a partir d’un euros, i els diners que s’obtenen son destinats al Banc d’Aliments de
Tarragona, o Càritas.
Així tenim que quantes persones han participat de la campanya de recollida de llibres,
han aconseguit un doble objectiu: el socialitzar la cultura d’una banda, i realitzar un ajut
solidari, d’altra.
A Solivella, han estat recollits 646 llibres.
Gràcies per la vostra solidaritat.

6

L’AJUNTAMENT DE SOLIVELLA I L’OBRA SOCIAL “La Caixa” SIGNEN UN
CONVENI SOCIAL
La Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, a través de la seva Obra
Social, contempla entre els seus objectius la realització d’obres benèfiques i socials,
pròpies o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la
societat.
La missió de l’Obra Social “la Caixa” es contribuir al progrés de les persones i de la
societat, amb especial incidència en els col·lectius més vulnerables, ja sigui a través de
programes propis, aliances estratègiques o col·laboracions amb tercers, mitjançant
actuacions eficients i, en el seu cas innovadores, avaluables en quant als seus resultats i
susceptibles de ser transferides a altres entitats.
L’ajuntament de Solivella, sensible a promoure actuacions que afavoreixen i dinamitzin un
determinat nucli de població, i posat en coneixement de l’Obra Social, de tot quan es vol
fomentar i protegir, ha estat subscrit un conveni del Programa de Suport assistencial a les
persones grans, a fi de desenvolupar les accions que s’escaiguin, amb una aportació
econòmica de “La Caixa” de 1.200 euros que seran destinats íntegrament per aquesta
finalitat.
Properament es donarà a conèixer l’activitat o àmbit d’aplicació del programa d’acord
amb la disposició econòmica del citat conveni, tot desitjant, que aquest sigui renovat
anualment, ja que així ho vetllarem, a fi de promoure activitats, d’acord amb el Pla
Director del programa anual de l’Obra Social “la Caixa”.

AMNISTIA CADASTRAL i l’IBI
A l’Informatiu Municipal núm. 12 de l’any 2014 es publicava una noticia relativa al Servei
de BASE, en quan gestiona l’optimització dels recursos dels municipis en aplicació d’un
conveni existent amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda, per la qual cosa realitza un seguit
d’actuacions destinades a mantenir actualitzat el cadastre d’urbana, i es donava compte
del nombre de regularitzacions practicades.
Per altra part, s’informava dels beneficis d’acollir-se a l’amnistia cadastral fins a final de
l’any 2016, i es deia: “ .. tots els titulars d’edificacions, que no tinguin regularitzada l’alta
inicial, o la declaració de reformes importants, han de tenir cura de tenir-ho degudament
actualitzat, ja que transcorregut el termini, la Direcció General del Cadastre, una vegada
detectades les incidències que es puguin donar, tant si no es tributa l’IBI, com si aquest, tot
hi tributant no respon a l’actualitat de l’edificació, el Ministeri d’Hisenda aplicarà sancions
als propietaris que poden anar fins a 6.000 euros, en considerar un frau a la Hisenda
Pública, no pagar contribució per cap concepte, o aquesta no resta actualitzada.”
Ens consta que la mercantil Urproven, per encàrrec de la Direcció General del Cadastre,
ha executat unes tasques de depuració d’incidències.
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Al nostre poble, actualment és d’aplicació la Ponència de Valors de 24 de desembre de
1988. Norma tècnica: Ordre de 22-9-1982 (BOE de 5 d’octubre) i Ordre de 3 de juliol de
1986 (BOE d’11 de juliol). A partir d’aquesta Ponència, s’opten el valor cadastral, amb la
suma del valor del terreny, i en el seu cas, el valor de la construcció. En resultar una
Ponència de més de 25 anys, podria ser objecte de revisió per part de la Direcció General
del Cadastre, com és dona en d’altres municipis, però el nostre, en aquest moment, no és
contempla tal circumstància.
PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS
No obstant, i coneixedors d’alguna situació de titulars cadastrals que han estat notificats
de la revisió practicada a la seva propietat i troben no ajustats alguns paràmetres que no
responen a la realitat, poden formular al·legacions en quan als següents motius:
Titularitat incorrecta
Nom, cognoms o NIF erroni.
Valor cadastral.
Superfície de la finca.
Superfície construïda.
Tipologia constructiva.
Altres motius.
Si el titular de finca revisada, considerà que l’actualització practicada a la seva propietat
no es correcta, en aquestes oficines municipals es disposa del model d’al·legacions per
presentar davant la Gerència Territorial del Cadastre a Tarragona, havent-se de justificar
documentalment el possible error, i proposar la seva correcció.
De forma general caldrà presentar còpia del NIF, darrer rebut de l’IBI, o qualsevol altre
document que acrediti l’error de les dades cadastrals.
Si opteu per utilitzar el model d’al·legacions que teniu a la vostra disposició en aquestes
oficina municipals, podeu fer la presentació de la següent manera:
1.- Fer-ho de forma individual i personal davant el Registre d’entrada de documents de la
Gerència Territorial del Cadastre, carrer Pere Martell núm. 38-40 – 43005 Tarragona; també
per correu certificat des de l’Oficina de Correus.
2.- Es poden deixar les al·legacions subscrites i documentades a les oficines de Casa de la
Vila, per ser presentades totes juntes des de l’Ajuntament, davant la Gerència del
Cadastre.
En cas de fer-ho en aquesta segona opció, podeu recollir el model d’al·legació a les
oficines municipals, i la presentació per una atenció personal serà els dies i hora que es
diran: dijous 3 i 10 novembre, i dimarts 8 i 15 de novembre, tots ells de 6 a 7 de la tarda. (es
recomana reserveu dia i hora).
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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