Solivella, novembre
Núm. 12/2014
GESTIÓ CADASTRAL
SERVEI DE BASE
El Servei de BASE de la Diputació de Tarragona, el qual gestiona l’optimització dels recursos
dels municipis, i en aplicació del conveni existent amb la Secretaria d’Estat d’Hisenda, realitza
un seguit d’actuacions destinades a mantenir actualitzat el cadastre d’urbana.
El municipi de Solivella té delegada la gestió tributària de l’IBI a BASE, i com a resultat d’uns
treballs d’actualització, fins el dia d’avui han estat regularitzades cadastralment i
tributàriament el nombre total de finques que es detallen tot seguit:
Incidències en vivendes amb més de 10 anys
d’antiguitat i que no tributaven l’Impost de Bens mobles
(IBI)
Construccions d’obra nova en els darrers 2 anys

1
25

Reformes integrals habitatges, amb més de 10 anys
d’antiguitat sense actualitzar IBI

1

Reformes integrals habitatges en els darrers 2 anys

3

Ampliacions habitatges

2

Magatzems urbans

3

Actualitzacions reparcel·lació i/o divisió finques urbanes
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AMNISTIA CADASTRAL
Tal com es va informar en anterior informatiu en relació a la regularització cadastral i els
beneficis d’acollir-se a l’amnistia cadastral fins l’any 2016, 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 l’Hisenda Pública, no pagar contribució per cap concepte, o aquesta no resta
actualitzada.
En aquest moment, la mercantil URPROVEN, per encàrrec de la Direcció General del Cadastre,
realitza unes tasques de depuració d’incidències, de les quals es contemplen les ja fetes pel
servei de BASE, entre d’altres. Amb tot, els titulars d’edificacions no regularitzades, tenen de
vetllar per tenir-ho en ordre, amb independència que es pugui practicar d’ofici, com és el
present cas.
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RECICLA MÒBIL
Aquest Ajuntament s’ha adherit a un nou programa del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà, impulsat des del Servei de Medi Ambient, destinat a facilitar el reciclatge dels residus,
el qual pren el nom de “Recicla Mòbil”, i que serà situat en un espai del nucli urbà. A la vegada
es continua amb el servei de la Caixa de voluminosos al costat de l’estació depuradora.
En què consisteix el Recicla Mòbil?
El Recicla mòbil és un remolc compartimentat, destinat a recollir els residus diversos, que
efectuarà visites periòdiques als municipis.
El seu objectiu és garantir la correcta gestió dels residus municipals o assimilables que entre
tots/es generem al municipi.
Qui el pot fer servir i perquè es pot fer servir?
Només el poden utilitzar els ciutadans particulars. Aquest és destinat als petits residus, que
fins ara calia portar necessàriament a la deixalleria fixa.
Que podem dipositar?
- Fluorescents, bombetes i làmpades.
- Olis minerals i vegetals.
- Aerosols.
- Piles i bateries.
- Petits residus electrònics i d’informàtica: tòners, cartutxos de tinta, CD’s, DVD’s, mòbils,
carregadors, circuits integrats, petits aparells elèctrics o electrònics.
- Petits residus especials: radiografies, cosmètics, pintures, vernissos, coles, dissolvents...
Com l’hem d’utilitzar?
1.- És un serveis gratuït, d’ús exclusiu per als ciutadans particulars.
2.- No s’admet cap tipus de residu industrial o comercial.
3.- S’han de dipositar els residus en petites quantitats.
4.- Només es poden abocar els residus especificats al Recicla Mòbil, no s’admet cap altre.
5.- No es poden deixar residus fora del Recicla mòbil.
6.- És necessari seguir l’horari establert per dipositar els residus.
7.- No malmetre i respectar la instal·lació.
Properament es donarà a conèixer el calendari del Recicla Mòbil, el qual podrà ser situat en
diversos punts de l’entramat urbà, i sols se’n podrà fer ús en les hores que es diran.
REUNIÓ DE L’ALCALDE I ELS DELEGATS DE L’ESCOLA SAGRAT COR DE SOLIVELLA
El passat dijous 6 de novembre, els delegats d’escola de Sagrat Cor de Solivella es van reunir
amb l’alcalde del municipi Enric Capdevila, per fer-li arribar diverses propostes i demandes,
sorgides de les assemblees d’aula i que els nens i nenes fan per a l’escola.
La reunió es va dur a terme a la sala de plens de l’Ajuntament de Solivella i els alumnes van
ocupar les cadires que habitualment utilitzen els regidors. A banda d’exposar les seves
demandes, van conèixer com funcionen els plenaris i l’alcalde els va mostrar el llibre de
signatures i la vara de comandament.
L’alcalde es va comprometre a fer arribar les seves demandes a la resta de regidors del
consistori i a valorar quines d’aquestes es podrien portar a la pràctica.
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Durant aquest curs, l’escola Sagrat Cor de Solivella ha posat en marxa l’assemblea d’escola
que està formada per un alumne de cada aula i l’equip directiu del centre. Aquesta assemblea
es reuneix periòdicament per tractar els temes que preocupen als alumnes i que s’han debatut
a les assemblees d’aula. A les assemblees de cada aula es tracten assumptes que afecten al
grup com la resolució de conflictes o propostes d’activitats i es decideix quines es faran arribar
a l’assemblea d’escola. Els delegats i subdelegats s’escullen de forma democràtica a cada aula i
ocupen el càrrec durant un trimestre. Aquesta activitat pretén fomentar el debat i el respecte
cap a les opinions diverses, aprendre a decidir i a ser responsables i organitzar i crear un clima
de convivència democràtic.
FESTA MAJOR
COSTOS DE LA FESTA MAJOR 2014 PER DIES

Dijous 14 d'agost
Divendres 15 d'agost
Dissabte 16 d'agost
Diumenge 17 d'agost

6.907,63 €
11.088,22 €
11.370,97 €
6.317,49 €

Total despesa Festa Major

35.684,31 €

DESPESES
Balls i espectacles
Llotges
Discoteca/lloguer equip
Material funcionament barra
Lavabo/grup electrogen
neteja/Vigilància
obsequis
protocol/manutenció/balls/espectacles
El tafaner/programes/publicitat

18.392,99 €
2.910,00 €
2.178,00 €
7.592,00 €
508,40 €
1.679,36 €
146,00 €
1.339,96 €
937,60 €

TOTAL

35.684,31 €

INGRESSOS
Llotges+arangades
Subvenció grups Diputació de Tarragona
Barra bar
Ajut programa La Caixa/Sorea

2.367,00 €
7.260,00 €
14.315,37 €
550,00 €

TOTAL

24.492,37 €
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SEGUIMENT ECONÒMIC FESTA MAJOR

ANY

DESPESA
2012
2013
2014

ENTRADA

41.484,46 €
39.882,96 €
35.684,31 €

APORT./DÈFICIT

34.931,83 € 25.573,70 € 24.492,37 € -

6.552,63 €
14.309,26 €
11.191,94 €

Barra festa Major
Any 2013, benefici: 6.060,00 euros
Any 2014, benefici: 6.925,43 euros
TRANSPORT JOVES
Joves de la Conca, transportats a Solivella per la Festa Major
Any 2012:
Any 2013:
Any 2014:

338
238
317

La festa Major 2014, tenia una previsió de sostre de despesa en 25.000 euros, el qual ha estat
traspassat sobradament fins ha assolir els 35.684,31 euros. Tot i això, si comparem la
contenció de la despesa en relació a l’exercici anterior, aquesta ha disminuït un 10,53 %,
situació que deurà tenir continuïtat per al proper exercici, ja que tot i la disminució de
l’aportació de caixa o fons propis, que foren el 2013 de 14.309,26 euros, i aquest 2014 de
11.191.94 euros, cal seguir en aquesta línia, sempre hi quan no es trobi un nou sistema de
finançament.
Els ingressos de festa Major, es concreten en la venda de productes, i una subvenció de la
Diputació (la resta és aportació municipal). Així tenim, que la barra de festa Major, el benefici
obtingut el 2013 i 2014, marca una pauta pressupostaria que la tenim de fitxar en 6.000
euros, que juntament amb la resta d’ingressos, ens serveix de base, per fitxar el sostre de
despesa.

CONFERÈNCIA EDUCACIÓ SANITARIA PER A GENT GRAN
El proper dimecres 3 de desembre, a les 4 de la tarda, a la sala d’actes de Cal Mateu,
tindrà lloc una xerrada sobre la “Importància de seguir bé els tractaments”, que anirà a
càrrec de la farmacèutica de Solivella Sra. Sara Pros, que parlarà sobre la polimedicació i el
bon ús dels medicaments, a fi de fomentar el seu ús racional.
Per la realització d’aquesta activitat, l’Ajuntament de Solivella es va adherir al programa
d’Educació Sanitària per a gent gran, que promou la Diputació de Tarragona i el Col·legi Oficial
de Farmacèutics de Tarragona.
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl. Major, 1
43412 SOLIVELLA

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