Solivella, abril de 2018
Núm. 6/2018

VOLEU CONEIXER EL CONSORCI
TARRAGONA?
INVITACIÓ SORTIDA A L’AMPOLLA

D’AIGÜES

DE

Dissabte 26 de maig
Anada 9,25 / tornada 13,00 h.
La falta d’aigua que patien les comarques de Tarragona a les
darreries dels anys 70 va posar en risc el seu desenvolupament
industrial i turístic. Així les diferents administracions varen
aprovar actuacions en matèria d’aigua impulsant el Pla Delta.
La constitució del Consorci Concessionari
Concession
d’aigües per als
Ajuntaments i Indústries de Tarragona es va fer efectiva el 2
d’abril de 1985.
El Consorci abasta a diferents municipis de les comarques del Baix Penedès, Tarragonès,
Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Ebre i Montsià, que representa el 36% del territori de totes
les comarques Tarragonines (una superfície de 6.303 Km2) i el 85% de la població (800.962
habitants), la qual s’incrementa significativament a l’estiu com a conseqüència del turisme.
Les instal·lacions centrals del CAT es troben
trobe a l’autovia Tarragona--Reus, on se situen els
dipòsits finals de la conducció principal, a més dels serveis administratius i tècnics.
La captació d’aigua s’efectua a Camp-redó,
Camp redó, pedania de Tortosa situada a 7km viu avall.
L’estació de tractament d’aigua potable,
potable, ubicada a l’Ampolla, té una capacitat de potabilització
d’aigua de 4 m3/s (4.000 litres per segon). El procés de potabilització consisteix en la
decantació i filtració de les partícules que porta l’aigua en suspensió amb una cloració que en
garanteixi
xi la qualitat durant el transport fins a l’usuari consorciat.
Solivella va rebre l’aigua de l’Ebre en
e un moment molt crític. Era el 28 de gener de 2002.
Però que en sabem de les instal·lacions de tractament de l’aigua ubicades a l’Ampolla?
Voleu conèixer les instal·lacions amb detall (dipòsit d’aigua crua, cambra de repartiment,
cambra de mescla, floculadors, decantadors, tractaments, filtres de sorra, filtres de carbó
actiu, laboratori,, xarxa de distribució, sala de control,...), doncs ara la direcció del
d Consorci
d’aigües de Tarragona ens invita a participar d’una visita guiada a les instal·lacions de
l’Ampolla, perquè, nosaltres com a poble consorciat i a la vegada consumidors directes de
l’aigua, en tinguem coneixement en primera persona. La sortida serà
serà el dissabte 26 de maig,
de 9,25 h a 13,00h, amb un detall de celebració.
Però primer cal apuntar-se
se a les oficines de l’ajuntament fins el dia 16 de maig.
maig Si som
suficients podem disposar d’autocar directe.
Aquesta activitat es gratuïta per gentilesa del CAT.
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CONSERVACIÓ VIALS PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
D’acord amb les normes del Servei d’Assistència al Territori, conservació de carreteres de la
Diputació de Tarragona, ha estat presentada petició per la reparació de paviments i en el seu
cas de sega dels camins que es diuen tot seguit, amb l’import total de la millora, i l’import a
satisfer per l’ajuntament, una vegada aplicat el coeficient reductor segons el nombre
d’habitants:

Nom vial

Import Total

Camí de Pira
Camí pla de perdiu, Font Lleó
Camí Eres
Camí darrere Montserrat
Camí darrere Hortetes
C.Cementiri C-14/J.Vives
Antic camí Montblanc, des de
camí cementiri a Cr.Diumentes
TOTAL

Amb data 2
Territori de
reparació de
el proper dia

Import a pagar
Ajuntament

1.205,20 €
1.476,80 €
1.476,80 €
3.359,40 €
2.369,60 €
5.237,60 €

421,82 €
516,88 €
516,88 €
1.175,79 €
829,36 €
1.833,16 €

9.152,00 €

3.203,20 €

24.277,40 €

8.497,09 €

de març de 2018 per Decret del Diputat delegat dels Serveis d’Assistència al
la Diputació de Tarragona, ha estat concedida l’assistència dels treballs de
paviments i sega de camins municipals pavimentats. Aquesta millora tindrà inici
1 de juny.

PERIODE DE PREINSCRIPCIÓ PER A LA LLAR D’INFANTS CURS 2018-2019.
L'Escola Sagrat Cor informa que s'obre el període de preinscripció per a la Llar d'Infants per al
curs 2018-2019.
Les famílies interessades en preinscriure els vostres fills/es us podeu adreçar a l'escola per
demanar la documentació, enviar un correu electrònic a e3003124@xtec.cat o trucar al
977892361.
La preinscripció l'han de fer totes aquelles famílies que vulguin matricular els seus fills/es a
l'escola durant el curs vinent, no necessàriament per començar al setembre. Els nens/es poden
començar a partir de l'any d'edat.
En aquesta web podeu trobar la sol·licitud.
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20471-infantil-primer-cicle?moda=1
I en aquest enllaç la sol·licitud de preinscripció:
https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/llars/solllars-cat.pdf
El termini per fer les preinscripcions finalitza el dia 11/05/2018.
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CONSELL COMARCAL-AJUTS INDIVIDUALS CURS 2018-2019.
Convocatòria oberta del 2 al 31 de maig per demanar ajuts de:
-Assistència a menjadors escolars
-Adquisició llibres i material escolar obligatori
-Assistència a llar d’infants
Es poden presentar les sol·licituds a l’Ajuntament el dia 29 de maig de 11:30 a 13:30. Millor
demanar cita.
Documentació obligatòria:
-DNI/NIE de la persona beneficiària
-DNI/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar o en cas de no
disposar-ne: certificat de naixement o llibre de família
-Fotocòpia de la preinscripció a la llar d’infants en cas de sol·licitar ajut per assistència a llar
d’infants.
-Codi identificador únic de cada alumne (IDALU) **cal demanar-ho al centre educatiu.
El formulari us el podeu descarregar del web www.seu-e.cat/web/cconcadebarbera

GUARDONS COMARCALS
D’acord amb la convocatòria del Consell Comarcal per la concessió d’honors i distincions a
persones o empreses de la comarca i dels municipis respectius, aquesta ajuntament ha
presentat les següents propostes, que han estat admeses i guardonades. L’acte de lliurament
dels guardons tindrà lloc el divendres 18 de maig a 2/4 de 8 de la tarda, a la Sala de les
Corts Catalanes de Sant Francesc a Montblanc:
CAVES SANSTRAVÉ. 30 ANYS DE CAVA I 25 ANYS DE VI A SOLIVELLA
Empresa familiar de la saga SansTravé, coneguda en l’àmbit de la restauració, dels turisme
rural i del mon del vi i el cava. Celebra els 30 anys de cava i 25 anys de vi a Solivella amb ple
arrelament al territori, amb uns valors i actius que fan poble, fan comarca.
Guardó concedit: Diploma de Reconeixement Comarcal.
40è ANIVERSARI DE LA LEGALITZACIÓ DEL GRUP CULTURAL DE LA DONA DE
SOLIVELLA
L’associació del Grup Cultural de la Dona, tot i néixer l’any 1975, es legalitzà el 18 de
setembre de 1977, la qual cosa, li ha permès desenvolupar-se i créixer com a col·lectiu fins els
nostres dies.
Fou de les associacions de dones capdavanteres a nivell comarcal, provincial i de les primeres
de Catalunya.
La seva tasca al llarg dels anys esdevé un llegat de gran vàlua a nivell local, però a la vegada
enforteix l’associacionisme de les dones, i en general, dins l’àmbit comarcal.
Guardó concedit: Distinció d’Honor de la Conca de Barberà.
En aquesta edició dels Premis Comarcals el total de concessions han estat:
- Distinció d’Honor de la Conca de Barberà: 2
- Menció de Serveis Distingits: 6
- Diploma de Reconeixement Comarcal: 5

3

AGENDA MUNICIPAL I D’ASSOCIACIONS
ACTES MES DE MAIG/JUNY

*Dissabte 12/05/2018: FESTA DE SANT ISIDRE. FESTA MAJOR PRIMAVERA
*Dilluns 14/05/2018: Darrer dia per presentar ofertes per licitació Bar Piscina.
*Divendres 18/05/2018: Lliurament Guardons Comarcals a Montblanc.
*Del 21 al 25 de maig: TEATRE A L’ESCOLA. Mostra a Solivella per 400 alumnes.
*Dissabte 26/05/2018: Sortida a l’Ampolla. Instal·lacions del CAT.
*Dissabte 02/06/2018: Trobada al Tallat. Organitza Grup Cultural de la Dona.
*Diumenge 03/06/2018: Festa de Corpus.
*Dissabte 09/06/2018: Festa de la ZER a Solivella.
*Diumenge 10/06/2018: Inici actes Sagrat Cor 275è aniversari.
*Dissabte 16/06/2018:Liceu a la Fresca, ambMANON LESCAUT.
*Dissabte 23/06/2018: Revetlla de Sant Joan.

Us recordem que esta obert el termini per presentar
ofertes per la licitació del bar de la piscina.
El terminifinalitzael properdia14 de maig a les 6 de la
tarda. Lloc:oficines de l’Ajuntament.

AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Major, 1
43412 SOLIVELLA

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

www.solivella.cat
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