Solivella, març de 2009
Núm. 01/09

TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS

TRANSPORT COMARCAL DE VIATGERS
BELLTALL-SOLIVELLA-BLANCAFORT-LA GUÀRDIA DELS PRATS-MONTBLANC
Línia 7
Anada
Belltall
Solivella
Blancafort
La Guàrdia
Montblanc

Matí
6.50 h
7.00 h
7.05 h
7.18 h
7.25 h

Migdia
13.30 h
13.40 h
13.45 h
13.50 h

LA HISPANO IGUALADINA
de dilluns a divendres
Tornada
Migdia
Tarda
Montblanc
13.05 h
19.10 h
La Guàrdia 13.10 h
19.15 h
Blancafort
13.15 h
19.20 h
Solivella
13.25 h
19.30 h
Belltall
13.40 h
19.45 h

Durant l’any 2008 la línia 7 Belltall-Solivella-Blancafort-La Guàrdia va ser
utilitzada per 1489 persones.
L’Ajuntament de Solivella va aportar a aquest servei l’ import de 392 €.
XXV ANYS ARXIU COMARCAL
L’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Solivella des de l’any 2002
que es
troba dipositat a l’Arxiu Històric Comarcal de la Conca de Barberà a
Montblanc, el qual depent de la Direcció General del Patrimoni Cultural. Ara,
l’Arxiu Comarcal commemora els seus 25 anys de la seva existència, motiu
pel qual nosaltres també ho celebrarem amb una exposició d’una selecció
de documents del nostre fons municipal, i que anirà acompanyat d’una
xerrada a càrrec del seu director Josep M. Portà i Balanyà.
La conferència i acte d’obertura de l’exposició tindrà lloc el divendres dia 3
d’abril a 2/4 de 7 de la tarda a casa de la vila, i l’exposició serà visitable a
partir del mateix dia 3 i fins el dilluns dia 6 d’abril (mireu horaris a la
cartellera)

FONS D’INVERSIÓ
El Ministeri d’Administracions Publiques del Govern d’Espanya, ha disposat
d’un fons estatal d’inversió local destinat als ajuntaments. Al nostre poble
de Solivella ens correspon una participació de 121.414 euros, partida
pressupostària que ha estat aprovada
per la Secretaria d’Estat de
Cooperació Territorial amb destinació al projecte de “coberta espai
polivalent”.
L’obra consisteix a aixecar una primera part d’una primera fase d’una
estructura metàl·lica i coberta, que ha d’esdevenir un altre dia en el pavelló
municipal del nostre poble. La llosa de ciment d’aquesta primera intervenció
ha d’anar a càrrec del Departament d’Educació, dins de l’obra d’ampliació i
millora del nostre col·legi. El projecte global preveu arribar a obtenir un
espai cobert i tancat de 1.000 m2. i així donar cobertura a tot tipus
d’esdeveniments ja siguin de caràcter esportiu, escolar, festes populars, de
joves, trobades geganteres, etc.
Aquesta intervenció ha d’ésser una realitat en acabar aquest any.
OFICINA DEL CARTER DE CORREUS
Ja fa uns quants anys que l’oficina del carter del nostre poble es troba en
una petita estança dels baixos de casa de la vila. Els nous reptes i les
necessitats del servei han requerit de forma urgent trobar un nou espai a fi
de garantir el poder continuar comptant amb una oficina per al carter, ja
que darrerament des de la Direcció General de Correus i les centrals
sindicals dels seus treballadors es prenen mesures respecte a aquells llocs
que no só n adients per tenir oficina oberta, i així aquestes són clausurades;
i a l’hora d’anar a certificar una carta, o recollir qualsevol efecte postal, el
tràmit té lloc en una oficina de la comarca amb el conseqüent desplaçament
a fora vila, i el perjudici o molèstia que el fet podria ocasionar.
Per aquest motiu, s’ha disposat d’un nou emplaçament per a l’oficina del
carter de correus i que estarà situat a la carretera, als baixos de cal Farre,
cantonada amb carrer de la Creu, davant del Sindicat.
Esperem que aquesta intervenció garanteixi la continuïtat del servei en
benefici de tot el poble.
L’oficina serà operativa a partir del proper 1 d’abril
DIA DE PORTES OBERTES AL CENTRE DE TRACTAMENT
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà té previst organitzar una
jornada de portes obertes al Centre de Tractament de Residus de la Conca
de Barberà. Aquesta jornada es realitzarà el diumenge dia 22 de març de
10.00 h a 14.00 del matí. Amb això es pretén potenciar aquest tipus
d’activitat per tal que la població conegui i prengui consciència de la gestió
d’aquestes instal·lacions.

SERVEI DE MINIDEIXALLERIA
Us informem que la minideixalleria tornarà al nostre municipi:
Del 22 al 29 de juny
Del 16 al 23 de setembre
Del 21 al 28 de desembre
SERVEI E-TRAM
L'Ajuntament, en col·laboració amb l'Administració Oberta de Catalunya
(AOC), ha endegat un mòdul de tramitació municipal que facilita l'inici de
serveis per Internet i per telèfon. De moment es poden efectuar uns quants
tràmits per aquest sistema TRAM, i es preveu es vagin ampliant fins
aconseguir
una
administració
en
línia
total.
Amb un clic és possible gestionar per canals telemàtics aquests serveis i
rebre, de forma immediata, confirmació per correo electrònic i/o per SMS de
l'inici de la gestió i la resposta de l'administració, amb documentació oficial
per
a
poder
aportar
a
qualsevol
organisme.
Trobaràs tota aquesta informació a la pàgina web www.solivella.cat en un
un accés directe al menú de l’ esquerra amb el logotip de l'eTRAM i també a
l'apartat "Administració virtual" eTRAM.
CALENDARI DE FESTES LOCALS 2009.
Com cada any des de l’Ajuntament s’han de marcar unes dates com a festes
locals per a l’any 2009. Les festes per a enguany són: el 14 d’agost i el 9 de
setembre.
CALENDARI DE COBRAMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS
CONCEPTE
Taxes i preus públics
Taxes i preus públics
Taxes i preus públics
Taxes i preus públics
Impto.vehicles tracció
IBI URBANA
IBI RÚSTICA

PERIODE
1t
2t
3t
4t

COBRAMENT
30/01/2009-30/03/2009
30/07/2009-30/09/2009
30/10/2009-30/12/2009
24/12/2009-26/02/2010
1 20/03/2009-29/05/2009
30/04/2009-30/06/2009
30/04/2009-30/06/2009

ARRANJAMENT DE CAMINS
Com és de tothom conegut, l’Ajuntament de Solivella conjuntament amb la
Societat de Caçadors Verge del Tallat, ha dut a terme una intervenció en els
camins de terme mitjançant el treball d’una màquina anivelladora, al llarg
de 42 quilometres la qual cosa ha suposat un cost de 19.500 euros.
Amb aquesta intervenció es vol donar inici a un impuls per a la millora i
recuperació dels nostres camins, així com dotar-los de normativa
reguladora en quant a ús i conservació per part dels veïns.

AGENDA:

Divendres 20 de març a les 7 de la tarda.
Conferència PREVENCIÓ D’ESTAFA a càrrec de Mossos d’Esquadra de la
comissaria del districte de Montblanc (Grup Cultural de la dona)

* CONCERT DE PRIMAVERA.- Diumenge 22 de març a les 7 de la tarda.

V Mostra de joves guitarristes de les comarques de Tarragona. Musica als
Monuments. (temple parroquial)
Dimecres 25 de març 2/4 de 7 de la tarda
Presentació del Pla Director de l’Aigua, a càrrec de SOREA (Sala Parroquial)
Dimarts 31 de març de 7 a 8 de la tarda es podrà visitar l’oficina de
correus.
Divendres 3 d’abril a 2/4 de 7 de la tarda
Xerrada i presentació de l’exposició “Fons Documental de l’Arxiu Municipal
de Solivella”, 25 Anys de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. (Casa de
la Vila).
Exposició oberta fins el dilluns 6 d’abril (mireu cartellera)

* CONCERT DE RAMS.- Diumenge 5 d’abril a les 7 de la tarda.

Concert a càrrec de CAMERATA ANTISTIANA dins el Cicle de Música als
Monuments.
Divendres 17 d’abril a
Conferència ELS DRETS
Jordi Travé Montseny,
Catalana de Consum de
Dona)

les 7 de la tarda
DE LES PERSONES CONSUMIDORES, a càrrec de
Responsable d’inspecció sectorial de l’Agència
la Generalitat de Catalunya. (Grup Cultural de la

Dissabte 18 d’abril, a les 6 de la tarda
Inauguració del “RACÓ DEL CANTIR” col.lecció del “Pep i la Rosita” (mirar
programa).

* CONCERT DE PASQUA.- Diumenge 19 d’abril, a 2/4 d’1 del migdia

CONCERT DE L’ORQUESTRA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE
MONTBLANC. Música als Monuments.
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