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Reciclar és estalviar
Tal i com es va apuntar de forma breu en el darrer butlletí,
hi ha maneres senzilles per evitar taxes innecessàries. Taxes que es paguen de totes les butxaques i que, tan sols
fent les coses com déu mana, representarien un estalvi
important al cap de l’any. Moltes vegades es passen per alt
aquestes quantitats econòmiques pel fet de presentar-se
fragmentades en quantitats més petites, per una manca
d’informació o per una falta de sensibilització envers els
altres (és important saber que, quan un veí diposita les
restes de poda en un contenidor verd de rebuig, son tots
els veïns els qui ho acaben pagant). Per tal d’aclarir aquest

assumpte i aconseguir, entre tots els veïns, una recollida
selectiva de brossa correcte, l’ajuntament presenta a continuació les taxes corresponents a la recollida de la brossa.

Es calcula que el volum mitjà de brossa que passa pel contenidor genèric en un any, aproximadament, és de 220
tones quan en realitat, obrant tots de manera correcte, no
hi hauria d’haver cap residu dipositat en aquest contenidor.
Les taxes d’impostos són 17 vegades superiors a les d’un

contenidor de brossa selectiva i, aquesta gran diferència fa
que, entre tots, es tinguin que pagar uns 28.000 € més,
cada any. Mobles, electrodomèstics, restes de poda... Tots
aquests són residus que cal dipositar a la deixalleria municipal.

● Contenidor verd de rebuig:

129,28 €/tona

● Contenidor blau (paper):

6,59 €/tona

● Contenidor groc (envasos):

7,22€/tona

● Contenidor verd (vidre):

Comença l’escola!
Grans i petits alumnes van començar el passat 12 de setembre el curs escolar 2012 – 2013. La bicicleta, la platja
i les vacances s’acomiaden un cop més per donar la benvinguda als llibres, al pati i als companys. Per a un grapat
de petits albiolencs tota aquesta moguda els ha tingut ben
despistats, doncs han començat P3 i s’han posat la bata
per primera vegada. Un altre aspecte a valorar és la parada d’autobús que, després de les millores efectuades durant aquest estiu de condicionament i senyalització, compleix amb les expectatives en quant a disseny, funcionalitat i concurrència. Esperem que, tot plegat, faci que l’educació dels nostres infants vagi sobre rodes.

7,22 €/tona

Treballs de manteniment de FECSA - ENDESA
A resultes de les converses mantingudes amb FECSA-ENDESA per part de
l’equip de govern, i en el que es va
exposar la necessitat de fer un manteniment preventiu de les línies elèctriques, FECSA-ENDESA va engegar
aquest mes d’octubre la substitució
del conductor, l’aïllament i els suports
que estan en mal estat de la derivació
de la línia elèctrica amb inici a la zona
del Mas Blanc, al km 4 de la carretera
de l’Albiol. Una zona de vital importància, doncs ja en són 4 els incendis que
hi han tingut aquí el seu punt d’ignició.

Obres de manteniment al
voltant de l’esglèsia
Durant aquest passat mes de setembre els carrers del poble i els voltants de l’església han tingut un rentat de cara.
El personal de manteniment de l’ajuntament, els Srs. Tim i
Josep, han estat els encarregats de fer un repàs a l’antic

carrer empedrat del poble, arranjant també els accessos i
els carrers que circumden l’església. Un altre repàs ha estat el que ja feia temps que necessitava la font del poble,
que posseïa dues fonts fora de servei. A partir d’ara, aquestes dues fonts, tornaran a rajar, i tant els veïns del poble
com els visitants que passen durant els caps de setmana
(excursionistes i ciclistes) podran fer ús d’aquesta aigua
tan refrescant.

OPINIONS

L’alcalde Sr. Carrasco ens va enviar un mail demanant-nos
un escrit pel proper butlletí municipal. Temps límit 9-11-12,
màxim 150 paraules.
No deixa de ser curiós que no sigui fins ara, en el tercer
butlletí, que ens permet disposar d’un espai. La llei diu que
tots els grups municipals tindran lloc en els mitjans de comunicació d’un Ajuntament. En el darrer ple, va caldre fer
una denúncia pública per què corregís l’error.
Sembla evident que si dóna aquest termini és per què en
els propers 8-10 dies en faci difusió. Que no sap que estem
en campanya electoral per les eleccions autonòmiques.
Llevat d’extrema urgència, no és permès la difusió de cap
mitjà de comunicació fet amb fons públics, per evitar que
es pugui utilitzar com publicitat partidista. Nosaltres no
entrem en aquest joc. Aquests dies, amb diners de tots no
correspon dir res més.
Vostès jutgin! (hem disposat de 150 paraules).

No fa molts dies “La Vanguardia” parlava dels municipis de
menys de 500 habitants, com el nostre, i de com aquests
reivindiquen més protagonisme. No ens falta raó: Entre tots
representem el 36,7% dels municipis de Catalunya, ocupem el 39,4% de tot el territori i, la majoria, tenim les finances totalment sanejades.
Hi han rumors que volen que desapareixem per annexionar
-nos a municipis més grans, molts d’ells amb problemes
(només cal llegir els diaris per veure que passa amb els
nostres grans pobles de la comarca) per tant, reivindiquem
la nostra existència per les següents raons:
Optimitzem la gestió dels recursos públics.
Donem una atenció més propera al veïnatge.
Alcaldes i regidors treballem de forma altruista, donant un
caire familiar al municipi.
Gràcies a les noves tecnologies la gent jove, de mica en
mica, s’acosta als petits i acollidors municipis per poder
desenvolupar els seus petits projecte

Menú de Festa Major a l’Albiol
Màgia, música, dansa i espectacle
han vingut a visitar l’Albiol aquest estiu durant les festes majors del municipi. Una ració doble que veu recompensat el seu esforç amb una àmplia
participació. Pot ser que tota la diver-

sitat d’activitats i l’ampli ventall d’edats a les quals van destinades sigui
la recepta ideal per a que tothom hi
participi però, com en tota bona cuina,
la organització treu a la llum el seu
ingredient estrella: l’Associació de

Dones de l’Albiol. El mateix ingredient
de cada any. Gràcies a la seva implicació i el treball colze a colze amb la
regidoria de cultura i festes, tots ells
es donen per satisfets amb les festes
que, un any més, han estat tot un èxit.

El plat fort va començar a l’estiu, amb
guarniments de festa durant els dies
2, 3 i 4 d’agost. Una de les cites obligatòries va ser el sopar a la fresca,
que, com ja és costum, va reunir als
veïns per envair la pista esportiva amb
taules i cadires sota la carpa. La màgia i l’espectacle, més tard, van ser
els convidats per acompanyar la digestió amb una bona dosis de riure i

il·lusionisme. Gairebé dos mesos més
tard arribava el segon plat, amb un
cap de setmana ben condimentat. Les
previsions meteorològiques pronosticaven mal temps però, tot i això, els
actes programats van veure satisfets
com la gana d’espectacles superava
les expectatives d’assistència. El vol
dels rapinyaires (acte promogut per
l’Agrupació de Defensa Forestal) ence-

tava les festes de Sant Miquel per
continuar amb tot un repertori d’espectacles que ja s’han convertit en
una tradició: el dinar de la gent gran,
els inflables, la paella, la missa i el
concert. Com actuació estrella, grup
ANTARES que va ser l’encarregat de
sorprendre al públic amb una emocionant mescla de malabarisme, dansa,
màgia i contorsionisme.

Com que tot plegat es va presentar
acompanyat amb les exquisideses
d’una gran cuinera, i la tradicional
xocolatada que com sempre ens ofereix l’Associació de Dones de l’Albiol

com avituallament, el resultat va acabar sent un esplèndid menú de festa
major, on tots els que hi van participar
van poder fer un bon tast de riure i
alegria.

L’Albiol, parada de l’Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada
Van ser 90 km de recorregut i
5.000 m de desnivell positiu acumulats els culpables de convertir
el poble de l’Albiol en un alè de
forces per als corredors de la primera edició de la cursa Ultra Trail
Muntanyes Costa Daurada. Una
de les curses d’ultraresistència
més dures segons alguns dels
corredors que anaven passant per
l’avituallament.
Va ser a Prades on es va donar el
tret de sortida. Eren les 9 del matí, hora en que s’iniciava aquesta
cursa i les seves 3 germanes, de
caràcter més suau. En total van
ser prop de 250 corredors els que
es varen posar el seu millor calçat

per atrevir-se a desafiar les proves que les Muntanyes de Prades
els tenia reservades. La duresa i
l’exigència dels seus camins van
fer que Adolf Aguiló, el primer participant en arribar a meta, trigués
ni més ni menys que 11 hores i
15 minuts per superar els 90 quilòmetres. La resta que, com ell,
tenia 24 hores de límit per completar tot el recorregut, va haver
de dosificar l’aigua i el menjar tan
bé com va saber, doncs la forta
calor del migdia i la nit, que va
caure-li a sobre a la majoria, van
ser alguns dels factors que més
van castigar, i que no tothom va
poder superar. Tal com va apuntar

la secció de notícies de la FEEC
“el tram més dur de la cursa va
ser la coincidència amb la forta
calor i haver de baixar a Vilaplana
pel Camí de Garrigots, pujar a la
Mussara pel Camí de Campanilles
i tornar a baixar pel Camí de Les
Tosques, per arribar fins l’Albiol.”
Sens dubte aquest esport converteix als seus practicants en autèntics herois només pel fet d’haver
participat doncs, arribin o no arribin a meta, tots ells s’aventuren a
portar al límit les seves capacitats.

Els esforços de la organització, formada per l’Agrupació Cultural de Vilaseca, la ja coneguda NaturTime
events i un recull de voluntaris locals,
varen fer possible aquest esdeveniment esportiu sense precedents a les
Muntanyes de Prades, enllaçant les
poblacions de La Febró, Albarca, Cor-

nudella, Siurana, Vilaplana, La Mussara, L’Albiol, Mont-ral i Capafonts. Cada
poble va convertir-se en avituallament
d’una cursa que pretén consolidar-se
com a cita obligatòria pels amants
d’aquest esport ja que, a més de tancar una de les més dures competicions catalanes de curses de muntanya

(la 1era Copa FEEC-Lafuma de Curses
d’Ultraresistència) va ser una cursa
puntuable per als aspirants a participar a la UTMB, l’ultratrail du Mont
Blanc, el Trail de renom internacional
que té lloc als Alps francesos.

L’esport, i la salut, ben a prop de casa
Com tots ja sabem, fer esport és l’equivalent a fer salut.
L’exercici recompensa de manera notable a tot aquell qui
el practica millorant el benestar físic i mental, alhora que
ens ajuda a portar una vida més activa, més social i més
equilibrada en tots els sentits.
Per tal de facilitar aquest nivell de vida tan necessàriament
saludable l’ajuntament de l’Albiol ha signat un conveni amb
l’ajuntament de La Selva del Camp el qual, a partir d’ara,
oferirà als ciutadans del nostre municipi la possibilitat de
fer ús de les seves instal·lacions esportives amb els mateixos avantatges econòmics que gaudeixen els residents
d’aquesta població. Aquest instal·lacions, ubicades al carrer
d’Horta nº 39, compten amb piscina coberta, descoberta,
pavelló poliesportiu, zona d’SPA, gimnàs, massatges...

Els veïns de l’Albiol que vulguin treure profit d’aquesta
oportunitat no hauran de fer cap tràmit administratiu, tan
sols hauran d’acreditar el seu domicili a través del seu document d’identitat o, en cas de que no hi consti l’Albiol, del
volant d’empadronament o d’una certificació autoritzada
per l’ajuntament. D’altra banda, pel que fa als actuals usuaris de les instal·lacions, el mateix pavelló d’esports els
informarà de la bonificació que se’ls hi s’aplicarà a la tarifa.
L’ampli ventall de cursos, equipaments i tractaments que
ofereix el pavelló esportiu fa que pràcticament tothom en
pugui gaudir, i esperem que la seva variada taula d’horaris
i tarifes faci de l’esport, i la salut, un benefici més a prop
de tothom.

Més informació a www.laselvadelcamp.com

Es reprenen les obres d’accés a Les Masies Catalanes
Una empresa de Lleida, Àrids Romà, serà l’encarregada de
reprendre les obres d’accés a Les Masies Catalanes que
van quedar aturades, tal i com es va anunciar en l’anterior
butlletí. Els treballs tenen prevista la seva durada d’entre
dos i tres mesos, durant els quals s’enllestiran les voreres,
la il·luminació, l’arbrat i l’últim tram de la carretera. Aquest
volum de feina representa el 68% de l’obra total i la seva
finalització, permetrà que l’accés a la urbanització pugui
efectuar-se d’una forma més segura.

Ordenances fiscals i taxes per l’any 2013
Tot i l’escabrós panorama que ens envolta (manca de recursos externs, reducció de les aportacions destinades a
l’Ajuntament per part de la Generalitat
i de l’Estat Espanyol, deute pendent de
cobrar de la Generalitat, encara no
s’ha ingressat, etc.) els ajuntaments
han de seguir fent els deures per complir amb un mínim d’obligacions.
En primer lloc cal reduir les despeses
internes (un treball que l’ajuntament
de l’Albiol ja ha enllestit) i, en segon
lloc, incrementar els impostos i les
taxes que depenen directament dels
ajuntaments.
Per cobrir aquest dèficit, l’equip de
govern va presentar, per la seva aprovació al Plenari del passat 9 d’octubre,
la modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici 2013, les quals varen ser debatudes i aprovades per
majoria.
La present notícia facilita un resum
d’aquests impostos i taxes. Les ordenances municipals, com és habitual,
restaran a disposició d’aquell qui vulgui consultar-les dins la web de l’ajuntament.
Es poden consultar a les oficines de
l’Ajuntament de l’Albiol o bé a la pàgina
web:
www.albiol.cat

IMPOSTOS
1.

Impost sobres bens immobles. L’IBI d’urbana no es modifica. L’IBI
de rústega s’incrementarà l’IPC.

2.

Impost de vehicles de tracció mecànica: S’incrementarà l’IPC, i es
bonificaran en un 50% els vehicles totalment elèctrics.

3.

Impost sobre la pujada de valors de terrenys de naturalesa urbana: S’incrementarà l’IPC.

4.

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: No variaran els
imports dels mòduls. S’incrementarà l’IPC.

TAXES
1.

Taxa pel subministrament d’aigua. S’incrementarà el 3% aprovat
per la Comissió de preus de Catalunya. L’any 2013 s’aplicarà la
pujada que aprovarà per l’exercici 2013 la Comissió de preus de
Catalunya.

2.

Taxa sobre l’administració de documents que expedeixin o entenguin: S’incrementarà l’IPC

3.

Taxa per l’ocupació de terrenys d’us públic local amb mercaderies:
Es redueix el valor de 5 euros a 1,5 euros/metre lineal.

4.

Taxa per ocupació del subsòl, sol i volada de la via pública: Increment de l’IPC

5.

Taxa de clavegueram: Increment de l’IPC

6.

Taxa per la recollida d’escombraries: Habitatge al nucli del poble
sense increment. Habitatge a Les Masies Catalanes, passa a
175euros/any fraccionat com fins ara.

7.

Taxa per llicències urbanístiques: s’incrementa l’IPC.

8.

Taxa sobre conservació i millora de camins: s’incrementa l’IPC

9.

Taxa per la retirada de vehicles abandonats: s’incrementa l’IPC

10.

Tinença d’animals de companyia: s’incrementa l’IPC.

11.

Reguladora de contribucions especials: No es modifica.

12.

Taxa per la concessió de llicències i control de la publicitat dinàmica i estàtica: s’incrementa l’IPC.
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Notícies breus
E L PROBLEMA DE LES PARCEL· LES BRUTES

N ORMALITZACIÓ DE LES ASSEGURANCES

Tot i que ja s’han netejat quatre parcel·les, gràcies a la feina de la Regidoria de Medi Ambient, encara queden parcel·les per netejar. És per això que l’ajuntament insisteix en
la importància de portar al dia aquest afer. Cal tenir present que el moment és ARA, abans no arribi el risc d’incendi (ja n’hem tingut un al febrer), i que cap pròrroga pot considerar-se una solució. L’actitud de descuit i despreocupació envers la seguretat dels veïns que formen part del municipi fa necessari l’ús de la llei, engegant un procés sancionador per aquells qui encara no ho hagin començat.

Després dels tràmits administratius corresponents, a la
Regidoria d’Hisenda, li plau comunicar que s’ha dut a terme un procés de normalització de les assegurances.
Aquesta normalització, amb el suport de l’ACM (Associació
Catalana de Municipis), ha unificat l’assegurança de responsabilitat civil, edificacions de continent i contingut i automòbils en un sola companyia. Un tràmit que permetrà
cobrir el 100% del capital i estalviar, al mateix temps, un
total aproximat de 2.800 € l’any. Quantitat que l’ajuntament valora molt positivament.

U N GOS , UNA RESPONSABILITAT
Són molts els veïns que es beneficien de la companyia d’un amic tan incondicional, com és el gos, o per la
sensació de seguretat que aquest representa dins la seva parcel·la. És important tindre en compte, però, que
existeix una gran responsabilitat en vers l’animal, el municipi y la resta de veïns amb els que convivim. Siguem conscients de que el millor amic d’un home pot ser, alhora, un perill per a la resta de persones, i que
cada amo s’ha de fer càrrec de les conseqüències que comporta el seu amic. Així doncs, cal plantejar-se bé
la tinença d’aquest animal i, un cop tinguem clar el que tenim o el que volem tindre, com en tot afer, és necessari procedir de forma correcta: Inscriure l’animal al cens de l’ajuntament, procurar-li uns mínims de nivell de vida, tindre un control de la seva salut i, sobretot, controlar els límits de la seva parcel·la, per la seva
pròpia seguretat, i per la de tots.

DADES D’INTERÈS
O FICINES DE L’ AJUNTAMENT

T ELÈFONS ÚTILS

L’Albiol - c/St. Miquel, 5
dilluns i dijous de 9 a 13 h.

Emergències: 112
Emergències mèdiques: 061
CAP La Selva del Camp: 977 845 717

•

Masies Catalanes - c/Dragó, 15
dilluns a divendres de 9 a 13 h.
dimarts i divendres de 16 a 20 h.
•

Tfn: 977 846 160 · Fax: 977 767 055
www.albiol.cat · ajuntament@albiol.cat

B AR-R ESTAURANT DE L’A LBIOL
Tfn: 977 098 013 · 609 338 219
albiol.restaurant@hotmail.com

