Solivella, desembre2018
Núm. 18/2018

 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
secretaria@solivella.cat
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
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Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €
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Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
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Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
secretaria@solivella.cat
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zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
secretaria@solivella.cat
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 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

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

4

www.solivella.cat

Solivella, desembre2018
Núm. 18/2018

 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
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 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
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 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
secretaria@solivella.cat
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 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.

2

 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros
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existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
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població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
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CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
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PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
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Cami de Pira
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Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
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de Pira.
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-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
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 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros
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afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
secretaria@solivella.cat
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 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros

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

Tel.: 977892101
Fax: 977892378
secretaria@solivella.cat
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 RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I ALTRES
A l’actualitat el municipi disposa de les següents àrees de recollida d’escombraries:
Orgànica, rebuig, paper i cartró, plàstic i vidre, localitzades a:
-Passeig Dr. Balaguer-Font del Lleó-C.Garcia Salado-C.Tallat-Raval Blancafort
-Carretera Montblanc-Artesa (lateral parada del bus)-Celler agrícola (Carretera de Sarral)
-C.Diumenges (destruïda per incendi)-Urb.Xipella-Urb.Montserrat-Tomàs Tarragó (parcial)
El Servei de recollida d’escombraries per l’exercici de 2019 té un cost total pel municipi de
Solivella de 54.490 €/anuals.
A la vegada, durant l’any es disposa diverses vegades de la deixalleria mòbil, així com de 8
jornades del servei de neteja viària, distribuïdes una vegada al mes, des del març a l’octubre.

 ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIO – CLAVEGUERAM
RAVAL DE BLANCAFORT

D’acord amb la convocatòria de subvencions excepcionals 2018 de la Diputació de
Tarragona, i de conformitat amb la proposta d’Actuacions Integrals al Territori i
Cooperació, l’ajuntament va presentar l’arranjament i restitució de canonada d’un tram
del clavegueram del Raval de Blancafort, petició que ha estat aprovada amb els
següents imports:
Pressupost Elegible i mínim a executar: 7.114,65 euros.
Import concedit: 6.758,92 euros.
 PEXI 2017
Programa específic d'obres per la millora de xarxes bàsiques municipals i del Programa de
modernització
d'equipaments
informàtics
per
garantir
l'Administració
electrònica
(PEXI)delServei d'Assistència Municipal, aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona ensessió de 17 de març de 2017.
L'actuació presentada d’acord amb el punt 5.1.3 apartat 2 de les bases reguladores del
Programa específic, suposa la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenatpúblic.
L’acció executada ha estat la renovació de lluminàries del carrer de Joan Vives i del carrer
Diumenges i,un tram de l'avinguda de Poblet fins la carretera C-14.
Import de l’obra: 8.705,21 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona:8.267,61 €.
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 PEXI 2018
CONSTRUCCIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DE SOLIVELLA
D’acord amb les bases de la convocatòria del PEXI 2018, i amb l’objectiu d’anar consolidant la
construcció, en diverses fases, del pavelló municipal, l’ajuntament va presentar l’obra per la
construcció del clavegueram d’aigües brutes, havent-se aprovat per la Diputació de
Tarragona, amb els indicadors econòmics següents:
Pressupost de l’obra: 8.683,16 €
Ajut atorgat per la Diputació de Tarragona: 8.249 €

 PAES 2017 i 2018.
PAES 2017
La Diputació de Tarragona va aprovar una convocatòria per al foment de l’estalvi i l’eficiència
energètica recollides en els Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), per tal de
contribuir a la mitigació i a l’adaptació al canvi climàtic.
L’ajuntament de Solivella s’hi va acollir a la convocatòria, tota vegada està adherit al pacte
d’alcaldes i alcaldesses, que recull les accions d’energia sostenible.
Fou presentada millora d’actuació, per tal d’obtenir una millora de la il·luminació pública, amb
afectació a les lluminàries de:
Part alta carretera (sortida direcció Tàrrega), urbanització Montserrat, zona de la piscina, pista
zona esportiva, parc infantil.
Cost de l’obra: 15.070,90 €.
Ajut de la Diputació 14.317,36 €

PAES 2018.
Millora de l'eficiència energètica enllumenat públic 2a.fase, del municipi deSolivella, per
tal d’obtenir una millora en l'eficiència energètica de la instal·lació elèctrica i aconseguir una
millora en la il·luminació.
L’Ajuntament ha presentat sol·licitud per la renovació de lluminàries en els següents carrers:
Urb. Xipella, carretera de Sarral, Avinguda de Poblet (tram parcial 2a fase), carrer Tomàs
Tarragó, C. Abdon Dalmau.
Cost de l’obra 14.963,10 €
Ajut sol·licitat a Diputació: 14.214,95 € (pendent d’aprovació).

 EFICIÈNCIA INERGÈTICA TRAVESSERA C-14
Amb motiu de la renovació del ferm de la travessera de la carretera C-14 del municipi, el
servei de carreteres de la Generalitat, també ha renovat les lluminàries d’aquest tram, un
total de 52 punts, per un valor de 19.000 euros (faltaria valorar el treball dels operaris, petit
material, transport-grua,..), essent assumit el seu import íntegrament pel servei de carreteres.
Aquesta actuació significa un estalvi per part de l’ajuntament ja sigui en el capítol d’inversió,
com de la despesa energètica.
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 ENLLUMENAT PÚBLIC GENERAL
Els serveis tècnics del Consell Comarcal, han fet un estudi de l’enllumenat públic, per tal de
renovar la totalitat de les lluminàries de la via publica. El document es redactat, juntament
amb altres municipis, amb l’objectiu de ser presentat davant el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fi d’obtenir un crèdit sense interès, que seria amortitzat en sis anys en
quan a l’estalvi que suposaria la renovació de les lluminàries. Tot seguit podeu observar la
despesa actual, i la despesa resultant en el cas de la reforma total. Amb tot, a dia d’avui,
alguns trams ja han estat millorats.
*Balanç amb l’enllumenat sense reformar

*Balanç amb l’enllumenat reformat

 ARRANJAMENT ORDINARI DE CAMINS 2018.
Com cada any s’ha procedit a passar la motoanivelladora a diversos camins del terme
municipal de Solivella. Enguany la despesa ha estat de 10.327,35 €.
DESPESA

Arranjament de camins
Consell Comarcal
Caçadora
Fons propis Ajuntament
SUMA

FINANÇAMENT

10.327,35 €
3.660,63 €
1.500,00 €
5.166,72 €
10.327,35 € 10.327,35 €

Amb criteri general cada any s’apliquen uns diners a –repassar camins-, una millora moltes
vegades limitada en el temps, ja que les inclemències meteorològiques provoquen que, tot allò
que ha estat millorat, quedi en no res, i en conseqüència els diners emprats, tenen un efecte
limitat, a vegades inexistent, i sempre cal tornar a començar des del punt zero. Per aquest
motiu, és en estudi, els punts més crítics donats dins la xarxa de camins, perquè aquests, en
el seu cas, siguin tractats en formigó, i així tinguin llarga durada en el temps, com els
existents de fa força anys. Això implicaria que la despesa en camins, es reduiria en
motoanivelladora i en veuria incrementada en reparació de punts crítics amb material de llarga
durada. Amb tot, els tècnics en faran la valoració i viabilitat.
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 ARRANJAMENT CAMÍ DEL CEMENTIRI
INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018 - 2020
El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya, feu publica una convocatòria de la línia de subvencions per Corporacions
Municipals, per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020, amb
prioritat els camins amb accés a serveis bàsics municipals. Per aquest motiu, i atenent a la
concurrència competitiva de la convocatòria, i la puntuació mínima necessària per ser admesa
la proposta, l’ajuntament va presentar-hil’arranjament del camí d’accés des del nucli de
població, al cementiri municipal. (tram des del final carrer Tomàs Tarragó/Joan Vives, fins
cementiri).
El cost total de l’obra ha estat de: 52.647,25 €
Ajut Generalitat: 48.824,92 €

 REPARACIÓ DE VIALS DIPUTACIÓ
La Diputació de Tarragona va aprovar uns preus públics per l’assistència en treballs de
reparació de paviments i sega de camins municipals pavimentats. L’Ajuntament va sol·licitar
assistènciaamb afectació als camins següents:
CAMI

DESPESA
1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
9.152,00 €
2.369,60 €
3.359,40 €
5.237,60 €

PREU PÚBLIC
COST AJUNTAMENT
421,82 €
516,88 €
516,88 €
3.203,20 €
829,36 €
1.175,79 €
1.833,16 €

24.277,40 €

8.497,09 €

Cami de Pira
Cami pla de perdis
Cami Eres
Cami Montblanc
Camí darrere Hortetes
Cami darrere Montserrat
Cami cementiri-J.Vives
TOTAL

-Reparació del paviment del camí
del cementiri, des de C-14/Tomàs
Tarragó, fins carrer Joan Vives.
-Reparació del paviment del camí
de Pira.
-Reparació del paviment del camí
Pla de perdis
-Reparació del paviment del camí
de les Eres.
-Reparació del paviment del camí
de Montblanc.

-Reparació del paviment del camí darrere Hortetes.
-Reparació del paviment del camí darrere Montserrat.

 AJUT PERIDOMÈSTICS
La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria municipal i Territori de la Diputació de
Tarragona, ha atorgat un ajut per actuacions de la salut pública per a la gestió d’espècies
plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics
abandonats, d’acord amb les bases de la convocatòria exercici 2018. Aquesta línia d’ajut va
dirigida a combatre qualsevol plaga en espais municipals, siguin edificis, parcs i jardins,
clavegueram (rates, coloms, etc.) , així com, donat el cas, a gestionar davant un centre oficial
autoritzat la recollida d’animals domèstics abandonats.
Pressupost a executar: 1.293,52 euros
Import concedit: 1.228,84 euros
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