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Avancen a bon ritme les obres de millora
de la TV 7046b, accés a Les Masies Catalanes
Un dels projectes més desitjats per
l’equip de govern municipal, el condicionament de la carretera TV 7046b,
ha començat el seu procés d’execució.
El govern municipal va sol·licitar el
projecte fa un parell d’anys. Després
de l’adjudicació definitiva d’aquest
per part de la Diputació de Tarragona
i d’haver-se resolt favorablement tots
els tràmits previs, han començat les
obres d’aquesta via a l’alçada de Les
Masies Catalanes des del Polígon Silva, ubicat a La Selva del Camp. Una
obra molt important per als ciutadans/
es del nostre municipi.
Un cop finalitzades les obres, la previsió és que finalitzin a finals del mes de
juny, l’accés a Les Masies Catalanes
estarà dotat d’uns carrils de major amplada que facilitaran el trànsit dels vehicles així com també amb una vorera
lateral dotada d’arbres i enllumenant
públic que permetran la circulació de
vianants sense cap tipus de perill.

Tram de les obres de la TV 7046b

Durant el transcurs de les obres,
l’accés s’haurà de fer per un alternatiu
adequadament senyalitzat per panells
informatius.
El pressupost de les obres és de

989.790,70 euros. Tot i la greu situació econòmica actual, i els límits
d’inversions en el territori, aquesta inversió assenyala el grau d’implicació
de la Diputació amb l’Albiol.

Incendi
forestal a
l’Albiol
El passat 4 de febrer es va declarar un
incendi forestal que va cremar 70 hectàrees. Tal i com ja es va informar als
veïns en la reunió posterior al succés, és
molt important remarcar que els propietaris han de netejar voluntàriament les
seves respectives parcel·les per prevenir que els incendis no es repeteixin. El
no compliment d’aquesta obligació pot
ocasionar la presa de les mesures legals
oportunes al respecte.
El govern municipal està treballant perquè els propietaris afectats compleixin

L’incendi del passat mes de febrer

amb aquesta mesura. A més, ja s’ha
reunit amb el Delegat del Govern de la

Generalitat per sol·licitar la repoblació de
les 70 hectàrees devastades pel foc.
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L’Ajuntament de l’Albiol,
un dels més sanejats de Catalunya i d’Espanya

Molts ajuntaments en el seu moment no van saber realitzar
una gestió adequada, fet que va desembocar en un dèficit
desmesurat que ha provocat que ara no puguin fer front als
deutes concrets amb els seus proveïdors.
Per pal·liar aquesta situació, l’Estat Espanyol en el Reial Decret Llei 7/2012 ha creat un fons amb l’objectiu de que els
governs municipals puguin saldar els comptes. Per tal de fer
ús d’aquest fons, els ajuntaments haurien de demanar un
crèdit que s’hauria de retornar amb els seus corresponents
interessos. No és el cas de l’ajuntament de l’Albiol.

Imatge de la vila

Durant la darrera campanya electoral, es va apuntar un
deute de 300.000 euros de l’equip de govern municipal
però la realitat és que la gestió municipal va ser adient,
acurada i precisa com demostra el fet que el de l’Albiol
és un dels pocs ajuntaments, no només de Catalunya
sino de tot l’Estat, que no té deutes pendents; de manera que no té cap obligació de facilitar els seus comptes
a l’Estat ni d’acollir-se a aquest nou mecanisme de finançament.

Aprovació inicial
del projecte de
reparcel·lació de
Les Masies Catalanes
Una de les fites principals de l’actual govern municipal ha
estat i és la millora constant i el desenvolupament de Les Masies Catalanes.
L’any 2009 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei
3/2009 on es regularitzen i milloren les urbanitzacions amb
dèficits urbanístics, i a l’Ordre PTO/364/2009 es feia pública
la convocatòria per a l’atorgament de subvencions previstes en
el Fons per a la regularització d’urbanitzacions. Amb l’objectiu
de poder dotar-se dels instruments necessaris per continuar
millorant la qualitat de vida a la urbanització, l’Ajuntament es
va acollir a la convocatòria i després d’una prèvia i complexa
tramitació procedimental, el passat 13 de gener es va dur a
terme l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació econòmica de Les Masies Catalanes com a instrument urbanístic
resultant del procés i que té per objectiu definir la distribució
dels beneficis i les càrregues urbanístiques previstes en les
actuacions futures a realitzar en la urbanització.
El govern municipal ha facilitat una comunicació oficial als
veïns afectats amb les fitxes corresponents de cada finca. Do-

Entrada de Villa Urrutia

cumentació que ha de ser comprovada i verificada pels seus
titulars.
Donada la importància del projecte, en cas de que qualsevol
veí tingui algun dubte o qüestió pot adreçar-se a l’Ajuntament
(telèfon 977 846 160) on seran atesos de manera immediata, directa i fluïda. Igualment, una altra via de comunicació,
facilitada per l’Ajuntament al servei dels veïns, és adreçar-se
a l’advocada sr. Anna Paixà (telèfon 977 770 695) qui també
resta a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o qüestió que pugui sorgir.
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Pressupost
de l’exercici
2012

L’Ajuntament de l’Albiol ha
aprovat en sessió plenària el
pressupost municipal corresponent a l’exercici del present
2012. En la seva intervenció,
l’alcalde ha definit aquests
pressupostos, que han estat
aprovats amb els vots favorables de l’equip de govern, com
uns pressupostos de crisis,
austers i realistes tal com correspon a la realitat econòmica actual, amb una marcada
tendència a la contenció de la
despesa.

El pressupost del present
exercici és de 788.200 euros,
un 17,49 % inferior al de
l’exercici de 2011, i només incorpora les inversions necessàries. La modificació de la
ruta del bus escolar amb parada a la plaça de Sant Antoni, on
s’instal·larà una marquesina a
més d’una nova senyalització
a la zona, amb finançament de
l’Entitat Urbanística de Cooperació (EUC), l’adequació de la
captació d’aigua al municipi i
la cinquena fase del projecte
de l’alberg de muntanya.

Prevenció d’incendis:
neteja de la franja de seguretat

La franja de seguretat abans de l’actuació

El Departament de Medi Ambient del
govern municipal, continuant amb la
seva política de prevenció d’incendis
forestals i la protecció de les zones de
risc, com Les Masies Catalanes, ha
realitzat una acció a la Franja de Se-

La franja de seguretat després de l’actuació

guretat ubicada al nord-oest de la urbanització.
L’actuació, subvencionada en part per
la Diputació de Tarragona, ha permès
la neteja d’aquesta zona d’uns 1.250
metres de longitud i 25 d’amplada que

comprèn una superfície de 3,1 hectàrees. Aquesta actuació s’ha realitzat
d’acord amb les directrius assenyalades per Medi Ambient així com també
pels agents rurals i sempre dins de la
regularitat dictada per la llei.

La Diputació de Tarragona presenta
el Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres
Aquest Pla Zonal ha estat presentat
als diversos municipis i és el primer
d’aquestes característiques que es realitza a Catalunya. El seu objectiu és dotar
les carreteres locals d’una planificació específica ja que nombrosos camins i pistes
de titularitat municipal desenvolupen la
funció de carretera. Els criteris que disposa aquest pla per incorporar camins a la
xarxa local són bàsicament la seva funció
d’unió de nuclis de població, que permetin el tancament d’itineraris o que comuniquin els nuclis de població amb la xarxa
de carreteres, entre d’altres.
En el cas de l’Albiol, el camí que uneix
el municipi amb la T-704 direcció a Vilaplana és susceptible d’incorporar-se
al Pla Zonal ja que, com altres camins
també ubicats al Camp de Tarragona,
compleixen més d’un dels requisits assenyalats en el Decret. Per això requereix
d’una inversió reduïda, destinada a la
seva senyalització, protecció i revisió del
paviment, en relació a la seva utilitat social i econòmica.

Camí existent de l’Albiol a la carretera de Vilaplana

TELÈFONS D’INTERÉS

Ajuntament
de l’Albiol
Telèfon 977 846160
Fax 977 767 055
www.albiol.cat
ajuntament@albiol.cat
Hora visita
del Secretari
a concertar
Hora de visita
Alcalde i Regidors
a concertar

Oficines de l’Ajuntament
de l’Albiol a Les Masies Catalanes
Carrer Dragó, 15

Horaris: de dilluns a divendres de 9 a 13 h
i els dimarts i divendres també de 16 a 20 h.

Altres números d’interès
Bombers i emergències - 112
Mossos d’esquadra - 112
Guardia Civil - 062
Emergències mediques - 061
Bar de l’Albiol - 977.098.013 – 609.338.219
albiol.restaurant@hotmail.com
Cap de La Selva del Camp: 977 845 717
Horari oficina al poble: els dilluns i dijous de 9 a 13 h.

