Solivella, setembre de 2014
Núm. 10/2014

LA DIADA A SOLIVELLA
Els solivellencs són convocats a celebrar LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, LA DIADA
DEL TRICENTENARI.
Per aquest motiu, ens trobarem el dia 11 de setembre a 2/4 de 10 hores a la plaça de
Sant Joan, on tindrà lloc un acte institucional en el qual hi haurà una ofrena floral al
monument dedicat al Tricentenari i s’interpretarà l’himne dels Segadors.
La Diada d’enguany és doblement extraordinària. En primer lloc, perquè és la Festa Nacional
de Catalunya, i en segon lloc, perquè també se celebra l’any del Tricentenari.
L’Hereu i Pubilla Infantils, Pubilles Majors i els grallers “Lus Xipellis” participaran en aquest
acte.
S’invita tothom a assistir-hi, així com a la vegada a penjar la senyera en les vostres cases.
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FESTA DEL SAGRAT COR
La festa del vot de poble en honor al Sagrat Cor és el reconeixement i és declarada Festa
d’Interès Comarcal, des de fa més de 20 anys; els mateixos en què des de l’ajuntament
s’ha donat el suport que pertoca en una festa com aquesta, molt nostra i a la vegada
reconeguda per l’administració pública. En els darrers anys, s’ha ajudat els carrers perquè
aquests siguin abillats de la millor forma possible; així, aquest any han estat repartits 600
euros per a aquesta finalitat. També, la parròquia ha tingut el patrocini de l’e-catàleg de
la Diputació de Tarragona, que ha fet possible la presència d’una formació musical a la
processó. Ara, aquest any, tot i els ajustos pressupostaris, l’ajuntament s’ha fet càrrec de la
part proporcional que es rebia de la Diputació, i s’ha lliurat a la parròquia la quantitat de
700 euros per a la contractació de músics, atenent a declaració que té atorgada aquesta
celebració.
També hem d’informar-vos que aquest any, a l’acte de la processó, tindrem amb
nosaltres el director general de Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura,
Sr. Jordi Sala, i el director general d’Afers Religiosos del Departament de Governació, Sr.
Enric Vendrell, el president del Consell Comarcal i diversos consellers comarcals de la
Comissió d’Assistència al Ciutadà.

CURS DE CATALÀ
Des del Servei Comarcal de Català de la Conca de Barberà t’oferim la possibilitat de seguir un
curs a distància: només necessites un ordinador amb accés a Internet i un processador de
textos (Word).
Al setembre organitzem cursos del nivell Elemental 1 per a no catalanoparlants i per a
catalanoparlants els tres mòduls dels nivells Intermedi (B) i Suficiència (C). Només et caldrà
venir a Montblanc a fer la matrícula, els exercicis d’expressió oral (dos dies) i la prova final.
Fàcil, no?
El calendari d’inscripció és el següent:
del 2 al 23 de setembre
Els cursos, que tenen una durada trimestral, comencen a finals de setembre i acaben al
desembre.

FARMÀCIA SARA PROS
Es fa saber que des del dia 9 al 14 de setembre, la farmàcia estarà tancada.
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CURS ESCOLAR
En diversos informatius s’ha exposat el cost que comporta el servei municipal de la nostra
escola (neteja, llum, calefacció, manteniment...).
També ara, a partir d’aquest curs, diversos ajuntaments, entre els quals es troba el nostre,
faran una aportació de 1.124,35 euros, per tal de cobrir el dèficit que genera la prestació
del servei de monitoratge, dins del contracte de menjador escolar. Tot fa preveure que en
cursos successius aquest import anirà en augment, però es considera un servei indispensable
que s’ha d’atendre.
En un altre aspecte, si en un moment donat es fa necessària una ajuda puntual per atendre
situacions que repercuteixen directament en el desenvolupament de l’alumne
(activitats, material, etc.), cal que us poseu en contacte directe amb l’alcalde, perquè
juntament amb l’assessorament tècnic es pugui actuar en aquest sentit.

SERVEI DE TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà té subscrit un conveni amb el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques per dur a terme un seguit d’actuacions per a la millora de
la xarxa de transport públic de viatgers per carretera a la comarca, per tal de permetre la
integració a l’esmentada xarxa d’aquells municipis que no gaudeixen de cap servei de
transport públic de viatgers per carretera i també per millorar les comunicacions existents
donant solucions especifiques a les necessitats de desplaçament de la població.
L’any 2013 es van portar a terme un total de nou línies de transport de viatgers, la de
Solivella era la línia núm. 7: Belltall, Solivella, Blancafort, la Guàrdia dels Prats i Montblanc.
Atenent el baix nombre d’usuaris, aquest servei genera un dèficit, per la qual cosa ha estat
demanada una subvenció al Departament de Política Territorial de 56.000 euros per
tal de cobrir el dèficit de l’explotació del servei.
En el cas de Solivella, i tenint en compte els pocs usuaris i els alts costos que representa
mantenir la línia, una vegada finalitzi l’actual contracte d’explotació, es farà una proposta per
tenir un servei a la carta, és a dir, disposar de transport el dia que realment l’usuari així ho
demani, tot garantint el desplaçament fins a Montblanc. Quan arribi el moment, s’informarà de
la nova modalitat.

EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS SISTEMES DE
SANEJAMENT DE LA CONCA DE BARBERÀ: SOLIVELLA
A la nostra comarca de la Conca de Barberà es troben les instal·lacions d’aigües residuals,
EDARS de Montblanc, l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Solivella i Senan, les
quals per delegació dels respectius ajuntaments són gestionades pel Consell Comarcal i
explotades per una empresa especialitzada, previ concurs en procediment obert.
Actualment, la seva contractació té un import de licitació (sense IVA) de 625.553,93
euros/any. Concretament, l’EDAR de Solivella té un import de licitació de 59.001,36
euros.
Per a aquest any 2014, a la nostra depuradora, es posarà en funcionament un equip per a
l’eliminació de fòsfor, es realitzarà una auditoria energètica i es faran dues neteges anuals de
tot el tram del col·lector, entre d’altres.
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AMNISTIA CADASTRAL – REGULARITZACIÓ CADASTRAL
El Govern d’Espanya va aprovar el desembre de 2012 un procediment de regularització
extraordinària per facilitar als propietaris d’habitatges i altres construccions posar-se al dia
amb el Cadastre, actuació que fou batejada com a “amnistia cadastral”.
Aquest és un programa extraordinari del Ministeri d’Hisenda, i que regirà fins l’any 2016, per
tal d’actualitzar les dades cadastrals. Això vol dir que tota construcció, sigui en sòl urbà o
rústic, ha de pagar el seu IBI, ja procedeixi de nova construcció, com de modificació i/o
ampliació.
Per aquest motiu, després del 2016, el Ministeri d’Hisenda considerarà aquelles situacions no
regularitzades un frau a l’Hisenda Pública, i a la mateixa Hisenda dels respectius
ajuntaments, amb sancions als propietaris de fins a 6.000 euros.
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, inicialment, farà ús del material que ha
obtingut de fotografies aèries i, en una segona fase, hi haurà una empresa que auditarà el
territori.
Els particulars poden optar perquè sigui l’administració qui ho faci d’ofici, però també poden
fer-ho voluntàriament.
Actualment, i d’acord amb una Resolució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
publicada en el BOE el dia 7 de juliol de 2014, nomena els municipis que seran objecte
d’auditoria per a aquest any, entre els quals es troba el poble de Solivella, perquè
regularitzi el cadastre en tots aquells aspectes d’habitatges i altres edificacions que
actualment no tributen IBI, o aquest no ha estat actualitzat.
La Direcció General del Cadastre ha encarregat a URPROVEN la realització de les tasques
corresponents a la depuració del mapa inicial d’incidències de Solivella.
Cal aprofitar aquesta “amnistia cadastral” per tal d’evitar futures sancions per FRAU A LA
HISENDA PÚBLICA.

ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DE LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A
TARRAGONA
EXPOSICIÓ
MEMÒRIA DEMOCRÀTICA A TARRAGONA un passat per a no
oblidar.
Dates: del 27 de setembre a l’11 d’octubre de 2014
Lloc: Equipament cívic i cultural La Societat

CONFERÈNCIA
Data: diumenge 28 de setembre 2014
Hora: 12 del migdia
Lloc: Equipament cívic i cultural La Societat
Amb el suport de: Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona, Port de Tarragona –
Centre d’Estudis Marítims i d’Activitats.
Col·laboren: Universitat Rovira i Virgili, Consell Comarcal de la Conca de Barberà i Ajuntament
de Solivella
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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