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1.-GOVERN MUNICIPAL
El passat dia 26 de juny es va portar a terme la sessió extraordinària per repartir
el cartipàs municipals amb motiu de les darreres eleccions municipals, i que ha
quedat de la següent manera:
Alcalde-President.-Enric Capdevila Torres
1r.Tinent Alcalde.-Josep M. Fabregat Palau
2n.Tinent Alcalde.-Josep M. Anglès Español
Tresorer.- Josep M. Fabregat Palau
Hisenda.-Josep M.Anglès Español/Josep M.Fabregat Palau
Governació-Ordre públic i promoció turistica.-Josep M.Casamitjana
Orpinell/Josep M.Anglès Español
Sanitat i Medi Ambient.-Josep M.Anglès Español/Josep M.Fabregat Palau
Cultura i Promoció Dona.-Josep M.Casamitjana Orpinell/Francisco Alaminos
Aneas
Obres, Inversions Privades i Agricultura.-Josep M.Anglès Español/Josep
M.Casamitjana Orpinell
Urbanisme i Obres Municipals.-Josep M.Fabregat Palau/Josep M.Angles
Español
Educació.-Francisco Alaminos Aneas/Tomàs Iglesias March
Camins i Terme Municipal.-Josep M.Fabregat Palau/Marius Sans Andavert
Serveis Generals.-Francisco Alaminos Aneas/Josep M.Fabregat Palau
Festes i Tradicions.-Tomàs Iglesias March/Marius Sans Andavert.
Joventut i Associacions.-Marius Sans Andavert/Tomàs Iglesias March
Parcs-Jardins-Piscina.-Tomàs Iglesias March/Francisco Alaminos Aneas
Esports i Lleure.-Marius Sans Andavert/Josep M.Casamitjana Orpinell
Patrimoni Històric Artístic, Documental i Béns Culturals Mobles, Patrimoni Natural
i Protocol.- Enric Capdevila Torres
Comissió d’Hisenda.-Enric Capdevila Torres/Josep M.Fabregat Palau/Josep
M.Anglès Español.
Secretària.- Judit Montseny Iglesias
2.-TRANSPORT COMARCAL
Junt amb el Consell Comarcal s’ha aconseguit l’ampliació del servei de
transport en els dies que tot seguit uns informem:
ANADA SOLIVELLA-MONTBLANC
MATÍ
MIGDIA
Solivella
7.00 h
13.30 h
Montblanc
7.25 h
13.50 h

TORNADA MONTBLANC-SOLIVELLA
MIGDIA
TARDA
Montblanc
13.05 h
19.10 h
Solivella
13.25 h
19.30 h

S’ha demanat també a la Direcció General de Transport de la Generalitat una
ampliació per als dies que falten per poder donar servei durant tota la
setmana.

3.-NETEJA VIÀRIA
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà té un servei de neteja viària
mitjançant un equip per escombrar. Aquest servei inclou l’escombrat mecànic
de les voreres, calçades i zones pavimentades per aquest motiu es demana
que els dies que es porti a terme aquesta neteja els carrers estiguin lliures de
vehicles per poder-la fer més efectiva.
Els dies que es portarà a terme seran:
DIA
Dilluns
SOLIVELLA Dimarts

DATA
06/08/2007
21/08/2007

4.-SERVEI DE RECOLLIDA DE VEHICLES
L’Ajuntament de Solivella ha signat un conveni amb el Consell Comarcal de la
Conca de Barberà pel que fa a la retirada, custòdia i si escau desballestament
de vehicles abandonats de la comarca.
5.-CAMPANYA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 2007.
Des del Departament d’Interior s’ha fet arribar a l’Ajuntament una circular en la
qual s’informa dels telèfons a tenir en compte en cas d’emergència els quals
són:
Telèfon d’emergències
112
Informació ciutadana
012
6.-CURS DE FOTOGRAFIA I TRACTAMENT INFORMÀTIC
L’Ajuntament, junt amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, està
organitzant un curs de Fotografia i tractament informàtic. Aquest curs és
portaria a terme a partir del dia 16 de juliol i fins al 3 d’agost. L’horari del curs
serà de les 7 de la tarda a 2/4 de 9 a la Sala Polivalent de l’Ajuntament. Seria
interessant que per a aquest curset porteu màquina de fotografiar digital, si en
teniu. Us podeu apuntar a les oficines de l’Ajuntament fins el dia 12 de juliol.
7.-TINETaula
Oasi organisme autònom de la Diputació posa en marxa l’activitat TINETaula.
L’Ajuntament ha sol·licitat la possibilitat de tenir aquest servei el 3 trimestre del
2007, el contingut dels cursos serà: Internet, Webfàcil i introduccions als Blocs
de TINET. Més endavant us n’informarem.
8.-GAMBERRISME
El passat mes de maig des de l’Ajuntament es va trametre una circular en la
qual és parlaba de diferents actes de gamberrismes ocorreguts en el nostre
poble, us informem que a partir d’ara si un veí que presenta denúncia per una
acte vandàlic ocorregut a la seva propietat davant de l’Ajuntament, es faran
els passos necessaris perquè aquesta denúncia sigui tramitada davant l’òrgan
competent.

9.-CURS DE NATACIÓ
Com cada any el proper dia 16 de juliol a partir de 2/4 de 4 comencen els
cursets de natació. El curs finalitzarà el dia 3 d’agost, el dia 4 d’agost els
nens/es ens ensenyaran tot el que han après.
10.-AMPLIACIÓ ESCOLA
El Departament d’Ensenyament ha de procedir a l’ampliació de l’Escola de
Solivella, a l’espera de que el projecte es redacti i es contracti l’obra s’ha
col·locat un mòdul per poder donar cobrir les necessitats educatives al nostre
poble. Aquest mòdul està equipat amb calefacció i consta d’una aula de
43,92 m2 un menjador de 42,43 m2 i dos lavabos.
11-ÚS CORRECTE DELS CONTENIDORS.
Un dels temes preocupants durant la temporada d’estiu és la correcta
utilització dels contenidors d’escombraries, si no ho fem correctament veurem
com el rebut puja considerablement el seu import ja que el municipi serà
sancionat, així doncs, recordem allò que va a cada contenidor:
¾
¾
¾
¾
¾

Contenidor VERD (iglú)
Contenidor BLAU
Contenidor GROC (iglú)
Contenidor VERD (Caixa)
Contenidor MARRO

VIDRE
PAPER
ENVASOS
REBUIG
ORGÀNICA

Si quan aneu a deixar el vidre, paper o envasos trobeu que el contenidor
està ple NO HO DEIXEU AL COSTAT, preneu-ho cap a casa. Si es deixen les
ampolles de vidre a terra es poden trencar i poden fer ferides a algú.
12.-DECRETS D’ALCALDIA
*Iniciar expedient administratiu per tal de dotar el nostre poble d’un
establiment dedicat a llar d’infants.
*Signar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i la Direcció
Gral.de Transports de la Generalitat per al transport públic de passatgers.
*Trobar un lloc dins els conjunt viari de carrers i places del poble per tal de
deixar constància de les gralles i grallers de casa nostre.
*Adherir el nostre poble a la Ruta dels Castells i Santuari del Tallat.
*Creació d’un butlletí informatiu per donar infomació al ciutadà.
*Nomenar 1er.Tinent-Alcalde al Sr.Josep Mª Fabregat Palau.
*Nomenar 2on.Tinent-Alcalde al Sr.Josep Mª Anglès Español.
*Repartiment de Regidories.
13.-CONSTRUCCIÓ DE NÍNXOLS
Davant la necessitat de disposar de nous nínxols i a l’objecte de fer la previsió
per portar a terme les obres de construcció, els veïns que estiguin interessats en
comprar-ne dels mateixos poden passar per les oficines de l’Ajuntament a
manifestar-ho.

NITS A LA FRESCA SOLIVELLA 2007
PROGRAMA D’ACTES D’ESTIU

 Dissabte 7 de juliol.-2/4 d’11 de la nit
Cinema a la Fresca amb la pel·lícula “EL ILUSIONISTA”
 Dissabte 14 de juliol.-A les 8 de la tarda
Inauguració de la pàgina web dels grallers www.lusxipellis.cat
Seguidament concert de grallers, en acabar pica-pica per tothom.
A 2/4 d’11 de la nit.-Actuació de l’ Esbart Dansaire de l’Orfeo Reusenc.
 Diumenge 15 de juliol
Festa Major de l’Esplai del Jubilat i Pensionista amb homenatge als
matrimonis de més de 80 anys.
Al migdia dinar de germanor i la tard ball amb el conjunt ALEX-GRUP
 Dissabte 21 de juliol a 2/4 d’ 11 de la nit.
Concert de jazz pel grup SWALL RIVER DIXIE
 Dissabte 28 de juliol a les 9 del vespre.
Sopar de la Fam.
Organitzat per la Parroquia Santa Maria.
 Dissabte 4 d’agost a les 10 del vespre.
Cinema a la fresca per als més petits amb la pel·lícula de Walt Disney
SALVAJE.
Tots els actes es realitzaran a la plaça de la Diputació
• ORGANITZA:
Ajuntament de Solivella (Regidoria de Festes i
Tradicions)
Comissió de Festes
• COL·LABORA:
Diputació de Tarragona
Parroquia Santa Maria de Solivella
Esplai del Jubilat i Pensionista de Solivella
Grallers “Lus Xipellis”
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