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ESCOLA TALLER A L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ
L’Ajuntament de l’Espluga de Francolí vol crear una Escola Taller amb la rama
de paleta i electricitat, adreçada a joves d’entre 16 i 24 anys en situació d’atur
i amb manca de qualificació professional.
És oberta a tota la comarca. Si sabeu de persones interessades en aquest
tema us podeu adreçar a l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí, be per telèfon
als números 977870005 i 977870115 o be per correu electrònic a :
espluga@esplugadefrancolí.cat
SOREA INFORMA
Que es posa a disposició de tots els ciutadans un nou telèfon per a l’atenció
comercial amb horari de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres. El telèfon és
902250070.
SERVEI DE PRESTACIÓ SOCIAL
El Consell Comarcal té destinat al municipi de Solivella una persona la qual té
com a dia d’atenció els dijous a partir de 2/4 de 10 del matí a les oficines del
Jutjat de Pau.
ACTIVITAT FORMATIVA
COMUNICACIÓ.

EN

TECNOLOGIES

DE

LA

INFORMACIÓ

I

LA

Des del Consell Comarcal i junt amb l’Ajuntament s’ha sol·licitat l’aula mòbil de
tecnologies de la informació i comunicació. Durant el mes d’abril del dia 1 fins
al dia 18 es portarà a terme un curs d’ofimàtica amb open office:
Durada del curs: del 1 d’abril al 18 d’abril
Dies: de dimarts a divendres
Horari: de 7 a 9 del vespre
Lloc: Sala polivalent de l’Ajuntament. Pl. Major núm.1
Per apuntar-se podeu passar per les oficines de l’Ajuntament fins el 28 de març.
TINETaula
Tal com us varem informar en l’Informatiu Municipal núm.1” Oasi organisme
autònom de la Diputació posa en marxa l’activitat TINETaula. L’Ajuntament va
sol·licitat la possibilitat de tenir aquest servei, us informem que l’activitat es durà
a terme del dia 14 al 24 de juliol de 2008. Els cursos que es realitzaran seran; el
Grup 1 farà el curs d’Internet i el Grup 2 Blocs. Cada classe serà d’1 hora i 30
minuts i en total es realitzaran 27 hores.
Més endavant us recordarem les dates i la manera d’apuntar-se als cursos.

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.
PROGRAMACIÓ SERVEIS MÒBILS
Des del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà
tenim el servei de “deixalleria mòbil”, aquest estarà ubicat al Camp de Futbol
durant les següents dates:
Municipi/Nucli
SOLIVELLA

Data
Del 23 al 29 de juny
Del 17 al 24 de setembre

Horari de la “deixalleria mòbil” de 9 a 1 i de 4 a 7 de la tarda.
CALENDARI DE PAGAMENT
Us informem del període de cobrament en voluntària dels tributs, impostos,
taxes i preus públics.
CONCEPTE
Taxa i preu públicEscombraries i cementiri
Taxa i preu públicEscombraries i cementiri
Taxa i preu públicEscombraries i cementiri
Taxa i preu públicEscombraries i cementiri
Impto.Vehicles
IBI URBÀ
IBI RUSTIC
IAE

PERÍODE
1T

DATA DE COBRAMENT
31/01/08-31/03/08

2T

30/07/08-30/09/08

3T

31/10/08-31/12/08

4T

24/12/08-24/02/09

Anual
Anual
Anual
Anual

28/03/08-31/05/08
30/04/08-30/06/08
30/04/08-30/06/08
30/07/08-30/09/08

TRANSPORT JOVE
Durant tot l’estiu el Consell Comarcal junt amb els Ajuntament de la Conca
van portar a terme el “Transport Jove” que consistia en desplaçar al jovent a
les Festes Majors. El mes d’agost Solivella va viure la seva Festa Major i es va fer
us d’aquest servei. El cost d’aquest va ser de 1.415 € dels quals l’Ajuntament
aporta el 50 %, essent doncs l’aportació municipal de 707,50 €.
DINAMITZACIÓ ALS ESPAIS JOVES-SETMANA DE LA JOVENTUT
S’ha portat a terme junt amb el Consell Comarcal activitats socials i culturals
per motivar als joves del municipi. S’han destinat recursos econòmics per
sufragar les despeses de personal, i l’aportació que ha fet l’ajuntament de
Solivella ha estat de 148 €.
CAVALGATA DE REIS
Des de l’àrea de promoció econòmica del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà s’està impulsant un pla de dinamització comercial de la comarca, per
afavorir i impulsar el comerç proper. Es vol crear una nova imatge per el
comerç de la Conca. Durant les festes de Nadal es van posar a disposició dels
ajuntaments una quantitat de caramels que en el cas de Solivella van ser de
100 kg.
LOCAL SOCIAL
S’han tornat a reempendre les obres de construcció del Local Social ubicat a
l’antiga “Societat”, i procedir a l’execució del PUOIS 2003 i 2004. Ara Cal
actualitzar el valor de l’obra així com els ajuts oficials degut al transcurs del
temps des de que foren aprovats. També s’està gestionant la signatura de
convenis amb el Departament d’Acció Social i Ciutadania, i de Salut.
OBRES CASA DE LA VILA
L’Ajuntament ha portat a terme unes obres a la Casa de la Vila les quals han
estat subvencionades per del Departament de Governació.
El pressupost inicial per la realització d’aquestes obres era de 56.313 € dels
quals hi havia atorgada una subvenció del PUOSC per import de 45.051,06 €.
L’obra ha tingut un increment de costos per acabar-la amb més bon criteri i
perquè fos un arranjament més complert ja que feia molts anys que no es
realitzaven obres de manteniment, fent un import d’increment respecte a
l’obra inicial de 55.238,85 €.
Per aquest increment de l’import de les obres es va sol·licitar un ajut
extraordinari el mes de novembre, i una vegada realitzades unes gestions amb
Governació, el resultat ha estat favorable amb un atorgament extraordinari de
40.000 € de subvenció.
PRESSUPOST DE L'OBRA
SUBVENCIO PUOSC
AJUT EXTRAODINARI
TOTAL SUBVENCIONS OBTINGUDES
APORTACIO MUNICIPAL

111.551,85 €
45.051,06 €
40.000,00 €
85.051,06 €
26.500,79 €

MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA
La Diputació de Tarragona ha contractat per a l’any 2008, una consultoria i
assistència en matèria de millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
amb l’objectiu d’augmentar la capacitat i eficiència dels ajuntaments per tal
de millorar la qualitat dels serveis que intervenen en la protecció de la salut.
L’Ajuntament de Solivella ha sol·licitat aquest servei i mirar així de millorar el
servei amb programes d’implantació de mesures, elaboració de programes
d’autocontrol, assessoraments i suport tècnic, etc...
MARATÓ TV3
Amb motiu de La Marató de TV3 els grups de joves van organitzar diferents
activitats als municipis de la Conca de Barberà, el mosaic gegant al Monestir
de Poblet i la segona edició de la Festa Jove Solidària. Els beneficis obtinguts al
conjunt de totes les activitats es van destinat a La Marató de TV3. L’aportació
que pertoca a l’Ajuntament de Solivella és de 200 €.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER
TREBALL.

FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRE DE

L’Ajuntament de Solivella ha signat amb diferents centres educatius convenis
de col·laboració per poder tenir estudiants en practiques. En aquests moments
l’ajuntament disposa d’un estudiant en pràctiques en l’àrea administrativa, i de
dos estudiants més en l’àrea de Medi Ambient.
JUTGE DE PAU
En el BOP de data 17 de gener de 2008 va sortir publicat l’edicte pel qual
s’obria el plaç per presentar instàncies pel nomenament de nou Jutge de Pau
Titular i Suplent de Solivella. Les instàncies es poden presentar a les oficines de
l’Ajuntament fins al dia 17 d’abril de 2008. Els interessats, en tot cas, poden
acompanyar a la seva instància antecedents acadèmics o professionals. Dins
la diversitat de tasques del Jutge de Pau es donen les de Registre Civil,
Casaments, celebració de Judicis de Faltes i dictar sentència, Actes de
Conciliació,...
ORDRE PÚBLIC
En les darreres setmanes la nostra comarca ha estat notícia d’actes delictius
com robatoris, sustracció de vehicles. També al nostre poble s’han succeït
situacions d’inseguretat amb l’entrada a domicilis i els conseqüents robatoris.
Davant d’aquesta situació d’alarma es demana es prenguin precaucions si es
veu alguna actitud sospitosa o fet que pugui donar a entendre algun fet
delictiu. Per aquest motiu es demana al veïnat que sigui objecte d’accions
delictives que les posi en coneixement dels cossos i forces de seguretat, i en tot
cas, es faci denuncia dels danys i perjudicis que pugin ser ocasionats:
Podeu trucar a :
Atenció al ciutadà: 012
Mossos d’esquadra de Montblanc: 977860605
Guàrdia Civil de Montblanc: 977860013
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA
Pl.Major, 1
43412 SOLIVELLA
a/e: secretaria@solivella.cat

Telf: 977892101
Fax: 977892378
www.solivella.cat

