
1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Solivella, juny2019 
Núm. 11/2019 
 

 

BREVIARI DE L’ACCIÓ DE GOVERN 
2015-2019 

 
 

1.-CULTURA, FESTES, TURISME, ASSOCIACIONISME I 
COMMEMORACIONS. 
 
 
1.- Han estat celebrades diverses trobades amb els responsables d’empresa i ocupació, per la promoció del 
patrimoni solivellenc davant la Direcció General de Turisme. 
 
2.- Les Jornades de Patrimoni de 2015, celebradesa l’octubre de 2015, es destinaren a la visita guiada, amb 
petició prèvia, en quan al castell i centre d’interpretació. 
 
3.- El dia 15 d’octubre de 2015, a la plaça de Sant Joan, davant el monument del Tricentenari es celebrà un 
acte institucional per recordar al president Lluís companys, amb motiu del 75è aniversari del seu 
afusellament. Lectura de cartes manuscrites del president Companys, poesies, relat del dia fins a la seva 
execució, i minut de silenci en memòria de les víctimes de la guerra i postguerra del nostre poble. 
 
4.- Concessió d’ajuts de la Diputació de Tarragona a favor de les associacions que formalitzaren petició, 
exercici de 2015, amb intervenció d’aquest ajuntament per la seva efectivitat amb el següent resultat: 
Agrícola de la Conca, 1.000 euros per la festa de Sant Isidre (en cada exercici és aprovada aquesta dotació). 
Diables Rigor Mortis, 3.000 euros pels actes del 25è aniversari, més altres 4.500 euros per la construcció 
d’una escultura commemorativa. 
Grallers Lus Xipellis, 4.000 euros pels actes del 25è aniversari. 
Grup Cultural de la Dona, 3.000 euros per la construcció element escultòric dedicat a “Maria Rosa”, més 
altres 1.000 euros per la festa homenatge als solivellencs de més de 80 anys. 
 
5.- El dissabte 5 de setembre 2016, els solivellencs nascuts l’any 1975 demanaren gaudir de visita turística al 
poble, essent rebuts a Casa de la Vila. 
 
6.- Participació en l’organització de les caminades per la Conca. Es feu el tram que discorre entre Solivella i 
el Tallat, amb tornada al poble i visita al castell. Fou el 2 d’abril de 2016 amb una trentena de participants. 
 
7.- Trobada anual amb les associacions i col·lectius del municipi, en l’escaiença de les festes de Nadal i Any 
Nou. 
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8.- Es donen diverses trobades entre la directora d’Empresa i Ocupació, de la responsables de Comerç i 
Turisme de la Generalitat, president del Consell Comarcal i aquest ajuntament per dissenyar un pla de 
dinamització turística de Solivella. 
 
9.- Reunió amb la parròquia i veïns per la constitució d’una Comissió Executiva per commemorar el 275è 
aniversari de la festa del Vot de poble en honor al Sagrat Cor. 
 
10.- Tenen lloc diverses trobades entre els tècnics de joventut del Consell Comarcal i joves del poble per 
cercar estratègies d’actuació i de dinamisme juvenil d’acord amb les propostes festes en el Fòrum de joves, i 
disponibilitat pressupostaria en relació a l’ajut anual de la Direcció General de Joventut. 
 
11.- Es participa anualment a la convocatòria de la Nit del Turisme, organitzada per la Diputació de 
Tarragona, i és mantenen contactes amb agents del sector. 
 
12.- Participació amb el Racó del Càntir per assolir la consecució de la reproducció dels caps grossos en 
forma de càntir. L’ajuntament escull el “Sol”, per formar part de l’escut municipal. 
 
13.- Anualment s’organitza un Parc de Nadal a la sala de La Societat i es fan diverses passejades pel casc 
històric amb uns ponis. 
 
14.- Presentació de la novel·la “111 dias” d’Antoni Sans Masalias, SansArt, dins la festa patronal del mes 
d’agost de 2016. 
 
15.- Campanya de recollida de llibres sense us, per destinar-los a l’associació Reus llibres solidaris. Es posen 
a la venda per un preu simbòlic a partir d’un euro i els diners aconseguits son destinats al Banc d’Aliments de 
Tarragona, o Càritas. L’acció aconsegueix un doble objectiu. Socialitzar la cultura i realitzar un ajut solidari. 
 
16.- Primera edició del Tots Sants Cultural 2016. Activitat realitzada el 28 d’octubre per conèixer els llocs on 
foren ubicats els cementiris amb anterioritat a l’actual, finalitzant la ruta a la capella del poble, amb la 
respectiva explicació històrica, amb col·locació d’uns quadres que reprodueixen diversos himnes i cançons. 
 
17.- Participació en el Fòrum de la Ruta del Cister. Des de Solivella es demanà disposar de la variant del 
GR175, dins el casc urbà. 
 
18.- Exposició “Ja són aquí”. Imatges de l’entrada de les tropes nacionals a Montblanc, amb conferència de 
Josep Recasens en relació a la repressió franquista a les comarques tarragonines. 
 
19.- Ha estat celebrada la festa anual de Santa Àgata. A la primera meitat de la legislatura es feu l’elecció de 
l’alcaldessa i regidores de Santa Àgata. A la segona meitat, l’organització de la festa, previ acord amb el Grup 
Cultural de la Dona, aquesta associació ha estat l’organitzadora i l’ajuntament un col·laborador actiu. En totes 
les edicions s’ha celebrat una part participativa consistent en proposar i suggerir per part dels assistents temes 
per millorar la qualitat del vida al nostre poble, amb trasllat a l’alcalde,allí present, el qual dona  compte a la 
propera convocatòria de la solució trobada segons el cas. 
 
20.- El dia de la dona treballadora, a més de la lectura del manifest anual, l’ajuntament a distingit en les 
diverses convocatòries a les dones de més de 80 anys; les professionals de la perruqueria, les modistes, les 
que han estat botigueres del comerç local i d’activitats econòmiques; les mestres d’educació primària, les 
dones implicades en la consergeria de l’històric cafè del Sindicat; l’any 2018 es feu reconeixement a les dones 
de més de 65 anys. A la festa de 2019, a més d’una activitat per als infants consistent en un conta contes i un 
berenar de coca i xocolata, foren objecte d’atenció els membres de la junta directiva i les expresidentes del 
Grup Cultural, i les zeladores de l’Apostolat de l’Oració amb motiu del seu 110 aniversari.  
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21.- Fou acollida la IX Mostra de joves guitarristes de l’Escola Conservatori de Música de la Diputació de 
Tarragona el 19 de març i el 2 d’abril de  2017. 
 
22.- Amb motiu del dia Mundial de la poesia, el 21 de març 2017 es celebrà un acte poètic, amb lectura de 
poesies, i l’acompanyament de musica en directe. L’acte compta amb la col·laboració del Grup Cultural de la 
Dona i l’Oficina Jove de la Conca de Barberà. 
 
23.- Aprovació per l’ajuntament i concessió per part del Consell Comarcal, dels Premis d’Honor, que han 
estat concedits l’any 2017 a Josep M. Sans i Travé, historiador i arxiver; com també a la cooperativa Agrícola 
de la Conca i Secció de Crèdit SCCL, pel bon exemple de cooperativisme comarcal. 
 
24.- Han estat designats els portants de la bandera del poble, que acompanya a la Corporació Municipal, 
havent estat les següents associacions: 2015, Colla de Geganters; 2016, AiAi LuJuvent; 2017, Grup Cultural 
de la Dona; 2018, Zeladores Apostolat de l’Oració; 2019, Associació de Jubilats i Pensionistes. 
 
25.- En el transcurs del mes d’abril de 2017, tenen lloc diverses trobades entre els tècnics de l’àrea de turisme 
del Consell, mestres de l’escola, directora del Centre de Recursos Pedagògics i l’ajuntament per treballar i 
obtenir un material didàctic relacionat amb el patrimoni del poble. 
 
26.- Concurs de Pintura ràpida SansArt, 2017 i 2018, amb molt bona participació d’artistes de les comarques 
de Tarragona, Lleida i Barcelona. L’ajuntament incorpora al seu patrimoni les pintures premiades en 1a, 2a i 
3a categoria.  
 
27.- L’11 d’octubre de 2017 l’ajuntament s’adherí a la Declaració Universal sobre els Arxius. 
 
28.- El 18 de novembre 2017 es celebra una jornada dedicada al patrimoni que s’estructurà en tres parts: 10 
anys d’intervencions al Castell; Incorporació de nous materials al Museu del Castell (mènsula procedent del 
museu comarcal i batent de fusta d’una finestra, procedent de cal Catxet); i la presentació del logotip de 
dinamització turística i cultural, essent el seu autor Edgar Rosich Dalmau. 
 
29.- Han estat realitzats tres tallers de memòria a càrrec de la psicòloga Laura Anglès, amb una participació 
mitjana de 18 persones. Acció contemplada dins el conveni de l’Obra Social de La Caixa. 
 
30.- A finals de l’any 2017 es procedeix a la senyalització del camí de la Ruta del Cister per Solivella, variant 
del GR 175.6, tram Blancafort-Solivella a càrrec de l’empresa Ruter Tecnologia S.L. i un import d’execució 
de 4.196,28 euros, cost assumit per l’àrea de Turisme del Consell Comarcal. 
 
31.- El dia 1 de juny, el castell de Solivella acollí el programa “Divendres Divins”, organitzat per la D.O.  
Conca de Barberà i la participació del Departament de Cultura i aquest ajuntament. L’acte consistí en un tast 
de vinc de la D.O. amb acompanyament musical. Participaren prop de cent persones vingudes d’arreu de les 
comarques veïnes. 
 
32.- El 19 de novembre 2017, el Museu Comarcal organitzà una sortida a la secció monogràfica del Museu 
del Castell. L’activitat compta amb la col·laboració del Dr. Josep M. Sans i Travé. 
 
33.- Es participa en diverses reunions del Consorci del Museu Comarcal com a membre nat, atenent a la 
secció monogràfica del Museu del Castell, depenent de la seu central. 
 
34.- El 12 de novembre 2017, la quinta del 52 que celebrava els 65 anys, tots ells, foren rebuts a Casa de la 
Vila, on reberen l’obsequi d’unes lamines i,  gaudiren d’una visita guiada al museu del Castell. 
 
35.- Tot Sants Cultural 2017. Acte celebrat el 27 d’octubre. En aquesta ocasió es donà a conèixer les 
circumstàncies per les quals varen morir uns nois d’entre 12 i 14 anys en els mesos de gener i abril de 1939.  
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En el mateix cementiri i a la capella del poble, foren col·locades les imatges dels patrons de Catalunya, La 
Moreneta i Sant Jordi, finalitzant l’acte amb la cançó de La Mare, els Cant dels Ocells i el Virolai. 
 
36.- A proposta de l’ajuntament i concessió pel Consell Comarcal dels Guardons Comarcals 2018 a favor de 
Caves SansTravé, pels seus 30 anys de cava i 25 anys de vi a Solivella; i altre guardó a favor del Grup 
Cultural de la Dona pel seu 40è aniversari de la legalització de l’associació. 
 
37.- Participació en la preparació d’una exposició organitzada per l’ajuntament de Cubelles en quan a la 
família Travé, amb motiu del centenari del naixement del Sr. Frederic Travé Alfonso, net del Sr. Magí Travé 
Ballart, fill de Solivella i antic propietari del castell. Al seu moment l’exposició visitarà el nostre poble. 
 
38.- Constitució durant el mes de març de 2018, de la comissió del Sagrat Cor, 275è aniversari, amb 
representació municipal, de la parròquia, carrers, associacions, i nomenament de director tècnic en la persona 
del Dr. Josep M. Sans i Travé, i secretaria, l’advocada Pepita Anglès Iglesias. Tots ells tindran cura 
d’organitzar els actes extraordinaris de la celebració. 
 
39.- En tots els anys, ha estat donada assistència a les entitats i associacions per la tramitació i consecució 
d’ajuts de les administracions publiques per tal d’assolir els seus objectius, mantenint reunions amb el 
personal tècnic i polític per exposar el projecte i petició respectiva. 
 
40.- El 9 de maig de 2018, la sala d’actes de La Societat, va acollir la presentació del llibre La Maranyota, 
essent autor el solivellenc Antoni Sans Orpinell, de cal Ritu. 
 
41.- El 22 de maig de 2018, diversos tècnics i responsables del Departament de Cultura i Servei de 
Biblioteques, participen amb l’ajuntament en una reunió de treball per tal d’estudiar la integració de la sala de 
lectura local, dins el mapa de lectura pública de Catalunya. 
 
42.- El 10 de juny 2018, amb motiu de l’inici de la commemoració dels 275è aniversari del Sagrat Cor, 
l’Arquebisbe de Tarragona lliurà al poble de Solivella el privilegi episcopal, ratificant la festa del Vot de 
poble. 
 
43.- Amb motiu de la commemoració del 30è aniversari del grup de Diables Rigor Mortis, es col·laborà en la 
consecució del nou element del bestiari: “Cargol Banyut” 
 
44.- El 15 d’agost 2018, es projectà el documental “Solivella del segle XX al XXI, de Jordi Travé Travé, el 
qual formalitzà el lliurament de l’enregistrament a favor de l’ajuntament, pel seu ingrés i dipòsit en el fons 
d’imatges de l’arxiu històric municipal. 
 
45.- Acolliment del Concert Comarcal de les escoles de música de la comarca, celebrat el 16 de març 2019. 
Participaren els alumnes de l’escola en el cant comú. 
 
46.- Amb motiu d’una exposició de quadres de l’artista pirenc Salvador Capdevila, dins els actes de la festa 
del Sagrat Cor 2019, aquest regalà un quadre a l’ajuntament, el qual forma part del fons d’art del municipi. 
 
47.- El 29 de setembre 2019, el solivellenc resident a Reus Ramon Creus Domingo, de cal Sastre, feu donació 
d’un quadre de ceràmica que reprodueix l’escut heràldic municipal, el qual a partir d’ara presideix la sala de 
plens de Casa de la Vila. 
 
48.- El 30 de setembre 2019, tingué lloc l’estrena de la variant sisena del Gr-175. Des de Solivella sortiren 61 
participants fins al Tallat. A l’acte assistiren el president del Consell Comarcal, representants de la Xiruca 
Foradada, els alcaldes de Blancafort i Solivella, i diversos membres de les respectives corporacions 
municipals. Una iniciativa més per la promoció del municipi i el seu patrimoni. 
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49.- La Diputació de Tarragona, en breu publicarà un llibre de la col·lecció La Medusa, destinat al 
coneixement i promoció del nostre poble. 
 
50.- El diumenge 10 de febrer a la sala del Sindicat fou presentat el llibre “Els nostres homes del diumenge”, 
que tracta dels inicis del cinema als pobles de la Conca de Barberà. A la vegada es feu una exposició de 
programes de cinema, així com del primer projector de la sala cinema.  
 
51.- Amb motiu dels 10 anys del Racó del Càntir del Pep i la Rosita, s’ha donat a conèixer que la col·lecció es 
a tocar els 2.000 càntirs, i durant tots aquests anys han estat comptabilitzats 9.700 visitants. 
 
52.- Durant l’any 2018 han estat comptabilitzades prop d’un miler de persones que han visitat el castell i 
l’entramat urbà. 
 
53.- Al llarg de l’any 2018 han estat ateses 190 persones que han demanat la visita guiada a Solivella. 
 
54.- El 16 juliol 2019, a la sala d’actes de La Societat, tingué lloc la retransmissió de l’opera Manon Lescaut 
de Puccini, dins de la programació de Liceu a la Fresca. 
 
55.- Al llarg del mes de juliol i agost 2018 ha estat realitzat un curs per aprendre a ballar sardanes. 
 
56.- Edició del conte “la veu dels carrers de Solivella”, de Júlia Domingo Coral, Laura Iglesias Corsa i Clara 
Jordana Cendra; presentació feta el dia 9 de setembre 2018. 
 
57.- El 17 de desembre de 2017, l’artista solivellenc SansArt, juntament amb la brigada municipal va 
traslladar des de Barcelona a Solivella, un conjunt d’obres d’art, de la seva col·lecció pictòrica de producció 
pròpia, per fer-ne cessió al poble de Solivella. Feta la catalogació i inventari del fons, ha estat signat el 
respectiu document de cessió a data 9 de maig de 2019, pel qual és determina que cinc-cents quadres  i cinc 
murals, es cedeixen a l’ajuntament de Solivella per un termini de 20 anys prorrogables. La presentació pública 
de la cessió tingué lloc el diumenge 9 de juny. 
 
58.- Publicació del llibre “Aquells anys de l’olor de naftalina. Dels 50 als 70”, de Jordi Travé Travé. L’acte 
tingué lloc a la sala del Sindicat el dissabte 25 de maig 2019. 
 
59.- Primavera d’actes culturals, celebrada el 9 de juny 2019, on fou presentada la digitalització del llibres de 
la Recanació de Solivella de 1818 a càrrec del director de l’Arxiu Comarcal Josep M. Porta; acció patrocinada 
per la directora d’Artyplan Sra. Rosa M. Sans i Travé.  També fou presentada la cessió d’obres d’art de 
l’artista Antoni Sans Masalias, SansArt, i finalment es donà a conèixer la publicació d’un treball en quan a 
l’Escola pública de Solivella en els segles XVIII i XIX (1731-1902), de M. Assumpció Salla Tarragó. 
 
60.- El dia 4 de juny 2019, un grup de 104 solivellencs foren rebuts al Palau de la Generalitat pel MHP Quim 
Torra, el qual feu lliurament del reconeixement institucional de la festa del Vot de poble en honor al Sagrat 
Cor – d’antic, dit privilegi-, amb actuació de l’esbart dansaire Sant Isidre, al Pati dels Tarongers i plaça de 
Sant Jaume. 
 
61.- Col·laboració amb Estrellas de Camboya. Fou organitzat un sopar solidari el 2 de desembre 2017, i cada 
any es deixen taules i cadires gratuïtament per aconseguir diners per ser destinats a aquesta ONG, amb la 
finalitat d’atendre necessitats d’escolarització, higiene i alimentació. 
 
62.- Edició i presentació del llibre “La Festa del Sagrat de Jesús de Solivella”, de Josep Maria Sans i Travé. 
 
63.- Acolliment al nostre poble de les V Jornades cinematogràfiques organitzades per l’Arxiu Comarcal de la 
Conca de Barberà, amb projecció d’unes imatges del cicle festiu solivellenc entre els anys 1976 i 2006. 
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64.- Des de l’ajuntament es feu una crida a quantes persones desitgessin fer teatre o col·laborar en la logística 
per la representació d’una obra. El resultat fou satisfactori, ha estat feta una representació amb molt d’èxit, i 
s’esperen noves edicions. 
 
 
 

2.- EQUIPAMENTS MUNICIPALS I MILLORA URBANA 
 
1.- Amb data 28 de de gener es ratifica el conveni de col·laboració entre l’organisme autònom de 
desenvolupament de la Conca de Barberà i l’ajuntament de Solivella, que regula l’aportació econòmica de 
l’ajuntament per a la gestió i desenvolupament del servei de millora i embelliment dels espais i edificis 
públics del municipi, amb la brigada procedent del SOC. 
 
2.- Actuacions diverses de la brigada del Soc comarcal en quan a treballs de pintura, obres menors i 
jardineria, en l’àmbit del castell, vies urbanes, escola, parc infantil i voreres de la carretera amb eliminació de 
barreres arquitectòniques en diverses fases. 
 
3.- Petició feta davant el Servei de Carreteres de la Diputació per millorar la seguretat urbana de la TV 
procedent de Blancafort. Havent-se construït uns reductors de velocitat.  
 
4.- Aprovació del programa de participació ciutadana, del Pla d’ordenació Urbanística Municipal (POUM). 
 
5.- Durant el primer trimestre de 2017 tenen lloc diverses reunions amb el Servei de Carreteres de la 
Diputació, per demanar la continuïtat dels encintats de formigó fins el casc urbà amb l’objecte de millorar la 
seguretat de les persones. Acció contemplada per l’exercici de 2019. Es posa en estudi el desviament de la 
TV-2336 abans d’entrar al casc urbà amb construcció de rotonda amb la C-14. 
 
6.- Redacció documentació tècnica per la modificació puntual del text refós de les Normes Subsidiàries de 
planejament municipal, per esmenar els usos de l’àmbit de les claus 1 i 2 del municipi. 
 
7.- Durant el mes de febrer de 2017 es mantenen reunions amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per 
millorar la seguretat de la C-14. És en estudi la instal·lació de radar de tram dins el casc urbà. Per altra part 
s’aconsegueix la redacció d’un projecte executiu per millorar la connexió entre el casc urbà, nucli principal i 
la urbanització Montserrat. Acció pendent de contractació per un import de 122.332,98 euros. 
 
8.- El 27 de juliol de 2017 tingué lloc l’acta de recepció de l’obra del tancament de la pista polivalent 
municipal, que esdevé un pavelló, que cal anar completant en diverses fases. 
 
9.- Acord signat entre Agrícola de la Conca i l’ajuntament, en quan a la cessió d’ús de l’edifici del Sindicat 
per un període de 50 anys prorrogables, i destinar les instal·lacions a activitats o actes socials i culturals a 
favor del poble, així com l’ajuntament protegirà, conservarà i dinamitzarà aquest equipament del Patrimoni 
Cultural Català. 
 
10.- Camp de treball amb el projecte Nomad’s. Un grup de 17 joves majors d’edat procedents de diversos 
països de la Unió Europea, han fet una actuació de rehabilitació i recuperació d’una part de l’edifici conegut 
com el Sindicat, construït entre els anys 1931-1933. L’estada dels joves fou del 23 de juliol al 3 d’agost 2018. 
 
11.- Amb data 11 de gener 2018 ha estat aprovat el projecte bàsic i executiu per l’ampliació i millora del 
pavelló municipal amb un pressupost d’execució material de 127.662 euros, essent feta l’adjudicació de l’obra 
a la mercantil Edificacions i Reparacions Tarraco, S.L., consistents en tancament zona escenari, construcció 
de magatzems auxiliars a la pista principal, serveis i escalinata per connectar la zona del pavelló amb el carrer 
Joan Vives, i les respectives instal·lacions de llum, aigua i clavegueram. 
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12.- El 10 de juny 2018 fou rebuda a Casa de la Vila, la nova coordinadora del CAP Dra. Raquel Girona Real, 
on foren tractats diversos temes en quan al funcionament del consultori local depenent del Cap de Montblanc. 
En quan als mitjans materials, d’acord amb les instruccions donades des del Servei Territorial de Salut, és de 
la seva competència exclusiva atendre les necessitats que es puguin plantejar. 
 
13.- El dia 9 d’agost 2019, tingué lloc un acte institucional davant l’edifici del Sindicat, formalitzant-se la 
cessió d’ús de l’edifici patrimonial a favor de l’ajuntament per un termini de 50 anys prorrogables. Segui un 
tast de vins i caves. 
 
14.- El dia 30 d’octubre 2019 en una reunió celebrada davant el SSTT de Territori, amb el director General de 
Carreteres i l’ajuntament, i d’acord amb les diverses peticions fetes pel consistori solivellenc, es participà de 
l’execució de la renovació del ferm de la travessera de Solivella, així com de les lluminàries al llarg d’aquest 
tram, per d’altres de tecnologia Led, inversió assumida íntegrament pel Servei de Carreteres. A més de 
millorar el tram urbà de carretera, s’aconseguirà un estalvi important en el rebut de la llum. 
 
15.- A finals de novembre de 2019, el tècnic municipal ha fet un primer estudi inicial per ampliar un espai ja 
construït en el cementiri municipal, i destinar-ho a sala de vetlla, tot considerant que també podria ubicar-se 
en zona urbana. 
 
16.- Ha estat feta una millora al parc infantil, amb eliminació de barreres arquitectòniques des de l’accés de la 
carretera, col·locació de nou mobiliari, ampliació lluminàries, renovació del terra, entre d’altres. 
 
17.- Millora de l’acústica del pavelló municipal amb una inversió de 57.142,23 euros. Des de l’inici de la 
construcció d’aquest equipament l’octubre de 2009, fins a dia d’avui, els costos de les diverses fases importen 
la quantitat total de 672.374,81 euros. 
 
18.- Consecució del programa de l’1,5% cultural del Ministeri de Foment per urbanitzar el lloc conegut com 
“Hort de l’Esperança”, a tocar la plaça del Fossat del Castell i la primera muralla del seu perímetre. El 
pressupost de l’actuació és de 78.523,02 euros, i el Ministeri de Foment aporta el 70% del total.  
 
19.- Reforma i millora de l’entrada al passeig Dr. Balaguer des de la C-14, amb la col·locació d’unes lletres 
metàl·liques amb el nom de Solivella, i la recol·locació d’un portal de pedra, procedent del que fou magatzem 
de la Societat Agrícola. 
 
20.-Ha estat redactat pel Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona, un estudi de mobilitat 
urbana de Solivella, que reguli la circulació de vehicles, i afavoreixi la seguretat de les persones i llurs bens. 
 
21.- Campanya per una nova promoció per la construcció de nous nínxols al cementiri municipal, zona orient. 
 
 
 

3.- ESCOLA 
 
 
1.- A l’estiu de 2015, es procedí a la millora del pati de l’escola, amb construcció d’una xarxa de recollida de 
les aigües superficials amb connexió a la xarxa general de clavegueram. Pavimentació i formació de vorera 
perimetral de protecció de la façana oest, amb una superfície total pavimentada de 110,00 m2. Obres fetes per 
la mercantil Invertec amb un cos de 17.232,41 euros. Actuació finançada íntegrament pel Departament 
d’Ensenyament. 
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2.- La tardor de 2015, es formalitza un conveni de col·laboració entre l’ajuntament i la Universitat de Huelva, 
perquè els estudiants que ho demanem puguin fer practiques en el nostre municipi. En resultà un treball. 
 
3.- El 31 de gener de 2016 es col·laborà amb el Cros Comarcal Escolar que es feu al Maset del Cara. 
 
4.- Posada en funcionament la llar d’infants, amb aprovació del Pla experimental del primer cicle d’educació 
infantil en escoles rurals amb l’objecte d’atendre l’escolarització dels infants entre 1 i 3 anys d’edat. Els 
costos de funcionament i personal son a càrrec de l’ajuntament, amb aplicació de 36.849,09 euros del 
pressupost municipal, exercici de 2018. 
 
5.- L’abril de 2018, l’ajuntament disposà un autocar perquè els alumnes de l’escola es desplacin a Montblanc 
durant el dia de Sant Jordi, amb visita a l’arxiu comarcal per treballar el coneixement del nostre castell. 
 
6.- Participació i acolliment a Solivella de la XXXIII Mostra de Teatre de les escoles de la comarca, i 
presentació del projecte Georeferenciem la Conca de Barberà, Fent Teatre. Els alumnes de Solivella feren de 
guies turístics a les escoles visitants, tot explicant el patrimoni solivellenc. 
 
7.- Ha estat pavimentada la zona d’accés de la façana principal de l’escola, per afavorir la seva neteja i evitar 
la inundabilitat en dies de pluja. 
 
8.- Construcció d’un nou accés a l’escola per la part del parc infantil, amb l’objecte de garantir millor 
seguretat als alumnes i llurs acompanyats. 
 
9.- Participació en l’equipament de mobiliari del pati escolar. 
 
10.- Col·laboració en sortides escolars, festa final de curs, i altres ja siguin procedents de l’escola, Ampa i 
ZER. 
 
 

4.- GOVERNACIO, HISENDA I PATRIMONI 
 
 
1.- Aprovada Moció de suport al president Mas, l’exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de 
la seva imputació per l’organització del 9N. 
 
2.- Aprovada Moció en relació al servei d’ambulàncies a la Comarca de la Conca de Barberà. 
 
3.- Aprovada Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
mediterrània. 
 
4.- Designació de l’alcalde de Solivella en representació de l’Associació Catalana de Municipis per ocupar 
una plaça davant la Comissió de Govern Local de Catalunya, la qual tracta de temes d’àmbit municipal de 
Catalunya, els dictamina i son posats a disposició del Govern de la Generalitat o davant les respectives 
comissions del Parlament de Catalunya. 
 
5.- A l’octubre de 2015, son treballades i presentades unes esmenes davant el projecte de Pressupostos 
Generals de l’Estat per 2016, amb indicació de les actuacions: Cobriment barranc davant local social: 
280.924,49 euros; Tancament pista, dinamització sociocultural: 394.538,12 euros; i construcció vials accés 
celler agrícola: 300.651,12 euros. Tot i la memòria tècnica presentada, i justificada la seva necessitat, aquestes 
esmenes i totes les del territori català foren rebutjades. 
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6.- Assistència el dia 15 d’octubre de 2015, a la manifestació d’alcaldes davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya per donar suport als imputats pel 9N. 
 
7.- Dotació d’un aparell desfibril·lador extern automàtic, situat a la plaça Major, i altre de portàtil d’acord 
amb les necessitats i actes que s’organitzin a diversos indrets del poble. Curs previ de formació per les 
persones que demanaren ser formades per la utilització de l’aparell, sota la direcció del Dr. Jaume Bergada, 
Instructor del Consell Català de Resucitasció (C.C.R.). 
 
8.- Compareixença davant el Registre de la Propietat de Montblanc el 23 de desembre 2016 per donar 
conformitat municipal en quan als llindars i demés paràmetres de la finca resultant, feta l’agrupació 
parcel·laria de la finca del Mas del Cara, amb motiu de la construcció del nou celler cooperatiu. 
 
9.- L’any 2016, quedà sense efecte el registre local de parelles estables, atenent a la creació del Registre 
general aprovat pel Parlament de Catalunya, fent-se els tràmits escaients per deixar sense efecte el registre 
local. 
 
10.- Ha estat coordinada la regularització cadastral feta per la Gerència del Cadastre, havent-se instruït 26 
expedient en quan a construccions en sol rústic i 89 expedient de finques urbanes. La no regularització 
comportava una sanció als titulars de les finques per part de la Gerència. 
 
11.- El setembre de 2016, es disposa per conveni ampliar la delegació de recaptació en període executiu a 
favor de la Diputació de Tarragona – BASE, dels següents conceptes. Contribucions especials, multes i 
sancions i execucions subsidiàries. 
 
12.- El 7 de setembre de 2016 es procedeix a la retirada dels tractaments honorífics concedits per aquest 
ajuntament, de la distinció d’alcalde honorari i perpetu de Solivella a Francisco Franco Bahamonde. 
 
13.- Conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Solivella i Sorea, per la creació d’un Fons de Solidaritat 
adreçat al col·lectiu de persones en risc d’exclusió social, amb una dotació de 500 euros. 
 
14.- Conveni de col·laboració entre l’ajuntament i Sorea per establir un protocol regulador de mesures contra 
la vulnerabilitat econòmica. 
 
15.- Visita del MHP Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, el dia 2 d’agost de 2016 
per inaugurar el nou celler construït per l’Agrícola de la Conca i Secció de crèdit, i la nova plaça del Fossat 
del Castell, davant la muralla i porta d’entrada al recinte emmurallat d’aquest monument. 
 
16.- Prèvia petició a la Diputació, han estat cedits uns mobles destinats a les oficines municipals. 
 
17.- Reclamació de la Constructora d’Aro, dels interessos en quan a les certificacions d’obra de l’edifici de La 
Societat, per la demora en el cobrament. El Servei del SAM de la Diputació representà l’ajuntament davant la 
jurisdicció contenciosa-administrativa per afrontar la reclamació considerada excessiva, sobtant la seva 
demanda tot i el temps transcorregut. 
 
18.- Signatura d’un conveni social entre l’ajuntament i l’Obra Social La Caixa per la realització d’accions que 
afavoreixen les persones d’edat. (barreres arquitectònics, coneixement del territori,...). 
 
19.- El dia 26 d’octubre de 2016 es participà en un acte municipalista al Palau de la Generalitat, amb una 
concentració d’alcaldes per tal de reivindicat el traspàs íntegre de rodalies al Govern de Catalunya. 
 
20.- Ampliació de les Ordenances Municipals, a partir de l’exercici 2017, previ estudi tècnic, i que actualment 
son d’aplicació al municipi: Reglament Especial de suggeriments i reclamacions; Ordenança reguladora del 
preu públic per la celebració de bodes civils; ordenança reguladora de l’ús públic de la piscina municipal;  
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ordenança reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipals mitjançant 
treballs en benefici de la comunitat; Addenda a l’ordenança de Guals i ordenança de civisme. 
 
21.- Aprovació de noves ordenances municipals amb aplicació a partir de l’exercici 2018: Ordenança 
reguladora sobre l’ús i conservació de camins municipals; Ordenança reguladora per la utilització de l’escut, 
logotip i altres símbols de Solivella; Reglament del registre municipal d’entitats de Solivella; Reglament per 
la concessió d’ajuts a entitats i persones que realitzin activitats d’interès públic local; i ordenança reguladora 
pels serveis prestats per la brigada municipal a particulars. 
 
22.- Aprovada Moció de suport a les oficines liquidadores per evitar el tancament de l’oficina de Montblanc i 
evitar desplaçaments a Valls o Reus. 
 
23.- Modificació del Reglament Municipal de voluntariat i aprovació del programa de voluntariat de 
l’ajuntament de Solivella. 
 
24.- Préstec ampliatori per inversions subscrit el 2010 amb un import total de 300.000 euros. Al mes de juny 
de 2019, el pendent d’amortització és de 150.000 euros, i finalitza el 30 de setembre de 2025.  
 
25.- Pòlissa concertada amb Caixabanc per dos anys, de 70.000 euros 
 
26.- Consolidació del patrimoni municipal a 31 de desembre de 2018: terrenys, construccions, 
infraestructures, béns del patrimoni històric i altre immobilitzat material, aquest assoleix un import total de 
5.490.435,51 euros. 
 
27.- L’ajuntament participa a les Jornades de Debat de Governs Locals a Poblet el 19 de gener de 2017. Es 
defensa la continuïtat dels governs locals i l’agrupació de l’administració publica. 
 
28.- El 27 de gener 2017, l’ajuntament fou distingit amb un premi dels “Govern Digital 2018”, en la segona 
edició del congrés de Govern Digital, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
 
29.- Elecció en el Ple de l’ajuntament celebrat el 8 de juny 2017 dels nous càrrecs de la Justícia local, essent 
elegida per unanimitat la jutgessa titular Gemma Castro Rallo, i la jutgessa suplent, Rosa Iglesias Obrado. 
 
30.- Presentació d’esmenes al Pressupostos Generals de l’Estat exercici de 2017, amb la proposta de: 
Protecció muralla castell i el seu entorn, 150.000 euros; Millora espai polivalent de dinamització (pavelló), 
394.538 euros; i cobertura riera urbana, davant la Societat, 280.924 euros. Una vegada defensades, novament 
aquestes esmenes i la resta presentades pels representants de les diverses formacions polítiques de Catalunya, 
foren rebutjades. 
 
31.- Es posa  a la venda un immoble del carrer del Mig, amb un preu de licitació de 6.135 euros, havent-se 
presentat una oferta de 6.350 euros, formalitzant-se escriptura davant notari el 16 de juny 2017 a favor de 
Lluís roca i Pilar Sales. 
 
32.- Es procedeix a la instrucció per l’adquisició de la finca coneguda com a “Hort de l’Esperança”, i que 
forma part del conjunt arqueològic del castell. D’acord amb les pautes del Ministeri d’Hisenda,  es tanca un 
acord d’adquisició per l’import de 9.082 euros, procedint-se a l’acta d’ocupació de la finca el 30 de maig 
2017. 
 
33.- Visita de treball al nostre ajuntament de la consellera de Governació, Meritxell Borràs el 25 de maig 
2017. Es tractaren temes de millora del casc antic del poble; de l’actuació a realitzar en un tram de barranc al 
descobert, davant La societat; situació jurídica de la simbologia franquista a Solivella; petició de millora de la 
seguretat a la C-14; i continuïtat del Pla d’Obres i Serveis, en quan a manteniment dels serveis, i previsió del 
programa inversor. 
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34.- El 25 d’octubre 2017, l’ajuntament aprova una moció per aturar la suspensió de l’autonomia de 
Catalunya. 
 
35.- Signatura de conveni amb el Consell Comarcal per l’assistència de serveis tècnics al nostre municipi. A 
partir del dia 1 de març de 2018 els serveis urbanístics son atesos per l’aparellador del Consell Comarcal Sr. 
Josep Monné, el qual assistirà dos dies al mes de 10 a 14 hores. Amb la integració de Solivella al servei 
mancomunat comarcal s’assoleix el 95% de municipis mancomunats en el servei. 
 
36.- Amb data 26 de juliol de 2018, a requeriment del Departament de Governació, els ajuntaments de 
Barberà de la Conca i de Solivella han aprovat els estatuts de l’agrupació dels respectius municipis per al 
manteniment en comú del lloc de treball de la secretaria intervenció, amb aprovació inicial de la modificació 
de la plantilla i relació de llocs de treball de cada ajuntament. 
 
37.- Concessió del títol de Mèrits de Serveis Prestats a favor de Solivella, amb motiu de la jubilació de la 
mestra de primària M. Rosa Miret Benet, el juny de 2018. 
 
38.- Concessió del títol de Filles Adoptives de Solivella a favor de les mestres de primària que exerciren al 
nostre poble: Josefina Solé Rosell (27 anys); M. Rosa Mir Garcés (36 anys); i Rosa M. Miret Benet (43 anys). 
 
39.- El 8 de novembre 2018 l’ajuntament aprovà l’adhesió al Pla Comarcal d’Igualtat. Una eina bàsica pel 
desplegament d’accions d’igualtat de gènere en l’àmbit municipal i col·laborar en l’execució de programes en 
l’àmbit de competències del Consell Comarcal. 
 
40.- Aprovació de Moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre. 
 
41.- Aprovació Moció a favor de l’absolució dels presos polítics 
 
42.- Aprovació del tràmit per donar nom a la plaça que hi ha entre la carretera de Montblanc i el carrer 
Muralla, que portarà el nom de “Plaça de l’1 d’octubre”. La dedicació de l’espai tingué lloc el 12 de febrer 
2019. 
 
43.- Celebració d’un Consell d’Alcaldes el 12 de novembre, en el marc de la sala d’actes de La Societat. Els 
alcaldes gaudiren d’una visita guiada al Museu del Castell. 
 
44.- El 21 de març 2019 fou aprovada una nova denominació urbana. Es tracta de l’espai existent entre la 
primera muralla del castell i l’accés colindant amb la segona muralla, lloc conegut com a hort de l’Esperança, 
que una vegada urbanitzat, rebrà el nom de Placeta dels Diables. 
 
45.- Ha estat actualitzada la borsa habitatge, havent-se notificat a diversos titulars d’habitatges la 
disponibilitat d’un espai per anunciar, si així ho consideren, la possibilitat de llogar la seva vivenda. 
 
46.- Coordinació amb la resta d’ajuntaments per l’efectivitat del Pacte d’Estat en quan a la violència de 
gènere. El nostre municipi ha rebut un import de 799,52 euros del Ministeri de la Presidència, quantitat 
destinada a la realització d’un plafó informatiu i edició de material de sensibilització. 
 
47.- Visita del delegat del Govern a Tarragona. El 28 de febrer 2019, al qual li fou exposada la preocupació 
per l’augment del trànsit pesat per la C-14 al seu pas per Solivella,  la velocitat i la instal·lació d’un radar de 
tram; l’execució del projecte per la millora de la connexió entre el tram urbà i la urbanització Montserrat; la 
reparació dels camins del terme afectats per les pluges de la passada tardor; i finalment poder alliberar el 
mòdul de l’escola amb la construcció de dues aules. 
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48.- La Fundació Residom, feu la presentació dels seus serveis pel benestar de les persones, ja sigui de forma 
comunitària o individual. Segons el servei a donar, es farà una avaluació de costos. 
 
49.- Inici de l’expedient per la licitació d’un nou contracte d’arrendament per la concessió de l’explotació del 
servei de bar i local cívic i sociocultural La Societat. El contracte actual finalitza el 13 de juny 2019, quedant 
prorrogat fins a la resolució de la nova licitació. 
 
50.- Aprovació Moció de suport als presos polítics en vaga de fam. 
 
51.- Amb data 13 de desembre 2018, fou signada escriptura davant Notari, per la qual, la promotora de la 
urbanització Xipella, fa cessió de vials. zones verdes i instal·lacions de domini públic. A dia d’avui, el 
Registre de la Propietat no ha reconegut la representació de la part cessionària, atenent que des de l’inici, el 
conjunt de la urbanització està constituïda en règim de propietat horitzontal, i en conseqüència son els 
propietaris dels habitatges que tenen de fer llur cessió, d’acord amb els respectius títols de propietat subscrits 
en el moment de l’adquisició de les propietats. 
 
 
 

5.- MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
1.- Celebrada una jornada de treball amb personal tècnic de la secció d’Economia Cooperativa i Treball 
Autònom, el dia 5 d’agost de 2015, per tractar entre ajuntament i directius de l’Agrícola de la Conca, del 
desenvolupament industrial del nou celler agrícola i els terrenys que tenen d’acollir la seva ubicació i 
posterior construcció. 
 
2.- Camp de Treball 2017 i 2018, Recuperació dels safaretjos, dels horts i les estructures de pedra seca del 
sender darrere camí Tallat, o camí dels horts, amb intervenció de diversos camps de treball, per joves de 14 a 
17 anys, procedents de la Fundació Escolta Josep Carol de Barcelona. Adquisició de materials, i organització 
de tallers: parla Xipella, sabó de casa, orelletis, anada al Tallat, visita guiada al poble i sopar amb les 
associacions i voluntaris col·laboradors. 
 
3.- Entre el mes de gener i l’octubre de 2016, és feu una captura de 142 coloms per una empresa del sector, 
acció subvencionada per la Diputació de Tarragona. 
 
4.- Periodicitat al llarg de l’any de la maquina escombradora per la neteja d’espai públic entre el mes de març 
i octubre. 
 
5.- Servei de deixalleria mòbil, amb una concurrència al llarg de l’any de 3 o 4 vegades. 
 
6.- Han estat organitzats dos tallers d’activitat física per la promoció de la salut pública, per tal d’afavorir 
hàbits saludables. Activitat promocionada per la Diputació de Tarragona i realitzada per tècnic titulat al parc 
saludable del passeig Dr. Balaguer, amb una participació de 15 persones cadascun. 
 
7.- El juliol de 2016, es aprovat el Pla d’acció d’Energia Sostenible (PAES) per afavorir l’estalvi energètic i 
les energies renovables al municipi, i així substituir la totalitat de l’enllumenat públic per tecnologia LED. 
 
8.- Aprovació del compromís de l’ajuntament amb la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà i la 
realització d’una jornada tècnica a Solivella per copsar les necessitats i els punts febles del nostre terme 
municipal, havent-se exposat entre d’altres circumstàncies la protecció i promoció del patrimoni de les 
construccions de pedra seca que tenim arreu del terme. 
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9.- Participació en els programes PEXI i PAES per la consecució de finançament i executar en diverses fases i 
exercicis la millora de l’enllumenat públic per un estalvi energètic i la no contaminació lumínica. 
Pexi aprovat 2017: 8.267,61 euros per la millora enllumenat carrer Diumenges i Joan Vives. Pexi aprovat 
2018: 8.249 euros per la construcció de la claveguera del pavelló municipal i la seva connexió a la xarxa 
general. 
 
10.- El Departament de Governació anuncià una convocatòria per la millora de camins amb serveis bàsics 
municipals. Així fou presentat per la seva millora el camí del cementiri amb un pressupost de 49.999,92 
euros, i una subvenció atorgada de 47.499,92 euros. 
 
11.- Signatura d’un conveni entre l’ajuntament, Agrícola de la Conca i Sorea, per al subministrament d’aigua 
no apta pel consum humà; protocol subscrit el 16 de gener de 2017. 
 
12.- Redacció del projecte per la renovació total de lluminàries al poble i adhesió entre diversos ajuntaments a 
la convocatòria del IDECAE. La proposta feta davant del Ministerio de Energia, en quan al municipi de 
Solivella, resulta un cost de renovació total de l’enllumenat en 100.296,77 euros, amb sis anys d’amortització 
de la inversió.  
La despesa anual de l’enllumenat públic a març de 2018 és de 23.282,06 euros. Amb l’enllumenat reformat 
seria de 8.131,60 euros l’any, amb un estalvi anual de 15.150,46 euros (65%). No tenim resolució. 
 
13.- D’acord amb les normes del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació de Tarragona han estat 
reparats un vials i sega de camins segons catalogació, amb un import total de 24.277,40 euros, del qual 
l’ajuntament n’ha satisfet 8.497,09 euros. Els vials afectats per la millora son. Camí de Pira, Pla de Paradís-
Font de Lleó, camí de les Eres, camí darrere Montserrat, camí darrere Hortetes, Camí Cementiri C-14/J. 
Vives, Antic Camí de Montblanc. Actuació aprovada el 2 de març 2018. 
 
14.- El 26 de maig 2018, 26 veïns/es desplaçaren a les instal·lacions del CAT a l’ampolla, on foren rebut pel 
Gerent, el qual va mostrar les instal·lacions i funcionament de la planta, la qual impulsa l’aigua de l’Ebre fins 
al nostre poble. 
 
15.- S’interessa a l’Agència Catalana de l’Aigua, una actuació en la millora de les rieres urbanes per tal 
d’aconseguir major seguretat en els bens i les persones. 
 
16.- Tramitació i aprovació de la modificació de l’art. 80 de les normes subsidiàries, pel qual es regula la 
construcció de magatzems agrícoles, casetes de tros i cabanes d’eines. 
 
17- Ha estat feta una crida perquè els propietaris de finques rústiques, protegeixin els pous, basses i cisternes, 
per evitar possibles accidents. 
 
18.- Ha estat presentada una petició davant el Departament de Presidència de la Generalitat, amb l’objecte 
d’aconseguir una dotació econòmica destinada a la reparació de camins afectats per la pluja del darrer 
trimestre de 2018. Els danys han estat avaluats en 59.603,22 euros, havent-se demanat el 100% del total. 
 
19.- És en estudi la presentació d’una petició davant la Diputació de Tarragona, per aconseguir d’acord amb 
les bases publicades, una dotació econòmica destinada als camins malmesos per efectes climatològics, 
actuació finançada amb un 95% i una dotació màxima de 50.000 euros. 
 
20.- El 29 de maig 2019, ha estat donat un nou Taller de la Llum, per tal que els veïns obtinguin informació 
sobre la factura de la llum, i així poder reduir el seu cost. 
 
21.- Millora del camí que puja al Coster de les Forques, amb accés al mirador damunt el casc urbà, i 
canalització aigües pluvials per evitar la seva entrada a la carretera, amb aplicació d’un programa 
extraordinari de la Diputació. Actuació amb una despesa de 32.095,25 euros, i un ajut de 30.000 euros. 
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21.- Aprovat un ajut extraordinari de la Diputació de Tarragona per la construcció de claveguera, Raval de 
Blancafort, amb un import de 7.114,65 euros. 
 
22.- Reunió de treball celebrada el 24 de gener, entre ajuntament, Agrícola de la Conca, Societat de caçadors i 
veïns per estudiar la situació actual dels camins del terme. Es donà compte dels possibles ajuts a rebre, així 
com demanar al Consell Comarca l’actualització de l’inventari dels camins i l’estudi per l’aplicació d’una 
taxa per la seva conservació d’acord amb les ordenances municipals. 
 
 
 

EN ESTUDI, TRÀMIT, PENDENT D’EXECUCIÓ JUNY 
2019 

 
 

1.-CULTURA, FESTES, TURISME, ASSOCIACIONISME I 
COMMEMORACIONS 
 
 
1.- El Servei de Turisme del Consell, inicia estudi per impulsar la dinamització del celler i agrobotiga, 
conjuntament amb la ruta turística del poble. 
 
2.- Cloenda del 275è aniversari del Vot de poble. 
 
3.- Senyalització del GR-175.6, dins el casc urbà, amb rajoles artístiques. 
 
4.- Convocatòria a les xarxes i altres mitjans de comunicació del III Concurs de Pintura Ràpida SansArt. 
 
5.- Restauració d’uns tapissos que reprodueixen els que d’antic podien haver lluït a les estances del castell, i 
la seva presentació al museu del Castell. 
 
6.- Acolliment de l’exposició de la família Travé de Cubelles, i la seva relació amb el poble i el castell. 
 
7.- Estudi per incloure la sala de lectura dins el mapa de lectura pública de Catalunya. 
 
8.- Estructuració i nova dinamització de les visites guiades al patrimoni solivellenc. 
 
9.- Redacció del nou Pla Local de Joventut, i nova convocatòria del Fòrum de Joves. 
 
 

2.- EQUIPAMENTS MUNICIPALS I MILLORA URBANA 
 
 
1.- Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbana 
 
2.- Acabament de l’expedient per la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del planejament 
municipal urbanístic. 
 
3.- Edifici del Sindicat: col·locació de noves persianes als balcons i finestres de la façana de la carretera; 
construcció de nou sostre a la dependència que era destinada a cuina i fer-la habitable; repintat i sanejament 
de la sala cinema. 
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4.- Determinació de noves mesures pel control de velocitat dins el casc urbà 
 
5.- Execució construcció vial entre el nucli principal del casc urbà i la urbanització Montserrat, projecte 
executiu aprovat per import de 122.332,98 euros. 
 
6.- Inici de l’execució de la millora acústica del pavelló municipal, per import de 57.142,23 euros. 
 
7.- Connexió de les escales entre el pavelló i carrer Joan Vives, amb urbanització de la vorera, i consolidació 
d’una zona de descans damunt l’espai dels magatzems del pavelló. Encintat de formigó al voltant de l’edifici 
per fer l’espai més practicable. 
 
8.- Determinació en quan a l’estudi inicial realitzat pel tècnic municipal per construir una sala de vetlla al 
cementiri, o dins el casc urbà. 
 
9.- Continuació en la millora de les voreres de la carretera per eliminar les barreres arquitectòniques. 
 
10.- Acabament del parc infantil amb instal·lació de bancs i taules, i ampliació enllumenat. 
 
11.- Inici de les obres per urbanitzar l’espai conegut per “Hort de l’Esperança”, amb inversió de 78.523,02 
euros. 
 
12.- Acabament millora entrada al passeig Dr. Balaguer: lluminàries, mobiliari i endreça elements en pedra. 
 
13.- Posada en funcionament de la sala de lectura i punt TIC. Acabament classificació i equipament de taules i 
cadires. 
 
14.- Aplicació gradual de l’estudi de mobilitat urbana i solucionar els punts conflictius de trànsit en diversos 
carrers i places. 
 
15.- Col·locació de pilones en diversos llocs de la via pública per millorar la circulació de vehicles. 
 
16.- Iniciar expedient de contractació per la construcció de nou nínxols a la zona de ponent, amb una demanda 
actual de set sepultures.   
 
17.- Construcció de barana protectora al sector migdia i orient del cementiri, per evitar caigudes des de la 
plataforma de les capelles. 
 
 
 

3.- ESCOLA 
 
 
1.- Acabament nou accés a l’edifici escolar per la part del parc infantil. 
 
2.- Trobada de directors dels Centres de Recursos Pedagògics de les comarques tarragonines a Solivella, el 
dia 15 de juliol, amb visita guiada al castell, museu i centre d’interpretació. 
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4.- GOVERNACIO , HISENDA I PATRIMONI 
 
 
1.- Aplicació de l’ordenança de Guals. 
 
2.- Dedicació de la placeta dels Diables. 
 
3.- Aprovació i publicació plec de clàusules per la licitació d’un nou contracte d’arrendament del bar de La 
Societat. 
 
4.- Fer efectius els espais urbans no consolidats. 
 
 
 

5.- MEDI AMBIENT I TERRITORI 
 
 
1.- Camp de Treball 2019, millora espai castell i casc antic, amb joves de la Fundació Escolta Josep Carol de 
Barcelona, del 26 de juny al 10 de juliol. 
 
2.-Execució del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES), millora enllumenat públic, dotació econòmica 
2018 i 2019, amb 15.000 euros cadascun. 
 
3.- Neteja de les rieres urbanes d’acord amb l’ACA i possibilitat de cobriment de la zona urbana davant La 
Societat. 
 
4.- Acabament expedient modificació normes subsidiàries regulació magatzems agrícoles, casetes de tros i 
cabanes d’eines. 
 
5.- Tràmit pendent de resolució davant presidència de la Generalitat, ajut per la millora de camins malmesos 
per l’aigua. 
 
6.- Presentació documentació davant Diputació per la dotació econòmica d’un ajut destinat a la millora de 
camins malmesos per efectes climatològics. 
 
7.- Executar les obres per la construcció de claveguera Raval de Sarral, ajut extraordinari de la Diputació de 
Tarragona. 
 
8.- Aplicació d’una taxa i compliment de la respectiva ordenança per la millora dels camins del terme.  
 
9.- Executar els expedients que siguin aprovats per la millora de camins, siguin de presidència de la 
Generalitat, com també de la Diputació de Tarragona. 
 

 

 

 

 
Edita: AJUNTAMENT DE SOLIVELLA  Tel.: 977892101 
Pl. Major, 1      Fax: 977892378 
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