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Sentencia favorable a l’Ajuntament
La sentencia del TSJC revoca la del Jutjat del contenciós
administratiu de Tarragona amb data 16 de maig del 2012
El dia 6 de febrer de 2013 el TSJC (Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya) dona la raó a l’Ajuntament en un
judici interposat, en primera instancia, per una veïna de la
Urbanització Les Masies Catalanes contra l’Ajuntament de
l’Albiol per uns suposats sorolls a Villa Urrutia. La sentencia
d’aquest tribunal és molt clara i la reproduïm íntegrament a
continuació. Diu així:
FALLAMOS

protección de los derechos fundamentales de la persona
contra la inactividad del Ayuntamiento de l’Albiol.
Podem treure, com a conclusió, que l’Ajuntament de l’Albiol
va actuar sempre d’acord amb la Llei i, la veïna en qüestió,
no va disposar mai de cap prova que acredités, de forma
fefaent, la suposada “pol·lució acústica” entesa la mateixa
com vulneradora dels drets fonamentals de la persona contra la inactivitat de l’Ajuntament.
Aquesta sentencia és ferma i no es pot interposar cap recurs.

1º Estimar el recurso de apelación formulado por el Ayuntamiento de l’Albiol, contra la sentencia de 16 de mayo de
2012 del juzgado contencioso administrativo nº 1 de Tarragona que REVOCAMOS, en los términos expuestos.
2º Declarar la INADMISION del recurso interpuesto por Dª
Gisela Cañadell Ledesma, en el procedimiento especial de

Convocatoria del PUOSC 2012—2016
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava, el
passat 28 de novembre del 2012, el Decret mitjançant el
qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del PUOSC (Pla d’Obres i Serveis de Catalunya), contemplant els
períodes compresos entre el 2012 i el 2016.
Aquestes subvencions, de les quals l’Albiol se n’ha beneficiat durant els darrers anys, esdevenen una eina principal
molt beneficiosa pel desenvolupament i la competitivitat
del municipi. És per aquesta raó que l’Ajuntament ja està
preparant les obres que demanarà per accedir a la convocatòria. No es tracta d’obres de molta envergadura però,
tot i així, seran obres molt importants per adequar la realitat del dia a dia a les necessitats contrastades del nostre
municipi.

Entre les obres previstes per demanar es troben: l’adequació final de la Plaça de Sant Antoni (amb la senyalització
vertical que li correspon al seu entorn), l’adequació de les
fonts del poble, els treballs de manteniment dels antics
rentadors i l’arranjament de l’enllumenat públic més antic
del poble, entre altres.
No són obres definitives, però son actuacions que porten
anys pendents de realitzar i que està previst demanar quan
la Generalitat confirmi el muntant econòmic que li correspon a l’Albiol.

PUOSC 2013-2016

Concert per la Marató de TV3
participar es troben els conservatoris
de música, els centres d’educació
especial, l’Escola d’Art i Disseny i el
Servei Pedagògic del Museu d’Art Modern, tots ells centres d’educació de la
Diputació de Tarragona.
Entre el gran nombre de ciutadans
que van acudir a aquest acte solidari
varen assistir-hi membres de l’Ajuntament i ciutadans de l’Albiol convidats
a aquest acte i que, com no podia ser
d’una altra manera, van col·laborar a
que aquest esdeveniment fos un èxit.

El passat dissabte 1 de desembre la
Tàrraco Arena Plaça de la Diputació
de Tarragona va obrir les portes per
oferir un acte en benefici de la Marató
de TV3 que, en aquesta darrera edició, va anar dedicada a la investigació
del càncer. L’esdeveniment va comptar amb una gran assistència per part
de la ciutadania i amb una oferta de
música, art i expressió audiovisual i
sensorial encarregats d’omplir les
aproximadament 5 hores d’espectacle. Entre els organismes que hi van

OPINIONS

Desprès del POUM d’Alcover Perquè el Govern del PP cavindrà el POUM de l’Albiol da divendres mira quin una
afavorint també a la pedre- n’ha de fer?
ra?
Davant la recent aprovació definitiva del POUM d’Alcover
limitant l’ampliació de la pedrera al seu terme municipal i
conduint l’expansió de la mateixa cap al terme veí de L’Albiol, ens preguntem, si l’equip de govern socialista de
l‘Ajuntament desempolsarà l’Avanç de Projecte del POUM
de L’Albiol.
Si així és, i com element de planejament clau del municipi,
volem deixar clar que el nostre grup de CiU s’oposarà a que
el pla definitiu contempli el desig dels propietaris de la pedrera i l’Ajuntament d’Alcover de centrifugar l’activitat cap
al nostre terme. Per les al·legacions presentades, sembla
que l’actual equip de govern, vol afavorir l’entrada de l’explotació de la pedrera al nostre terme. El grup de CiU està
en contra de la pedrera a L’Albiol. Per tant, ens oposem i
oposarem a convertir part del nostre terme en un cau pel
benefici d’una empresa.

Els seus consells de ministre sempre pensant com legislar
“millor” pel poble, la Llei laboral, retallades a l’educació,
sanitat, justícia.... totes pel “benestar” dels ciutadans. El
divendres, 15 de febrer, se’n recorden dels pobles petits,
però no per finançar-los millor, potenciar-los, ajudar-los...
no, per suprimir-los, per criminalitzar-los pels deutes.
L’Ajuntament és l’òrgan polític més proper al ciutadà, el
que coneix i veu el dia a dia dels problemes, l’ajuntament
es la portalada del costat de casa. A Catalunya el 93% dels
947 pobles son més petits de 20.000 habitants, per petits
que siguin tots tenen la seva història. Ara els Srs. Del PP,
volen fer desaparèixer molts d’ells, fusionant-los, o que els
administrin des de les Diputacions. A Això li diem centralització. Les competències municipals de caire social i educatiu, o son rendibles, o han de desaparèixer. Volen privatitzar el benestar!

Tractament de la processionària del pi
Una de les tasques que cal dur a terme durant la tardor, i que requereix
un seguiment anual tant a nivell d’ajuntament com particular, és el tractament de la processionària del pi, sobretot en urbanitzacions com Les Masies Catalanes on els terrenys, els
parcs i els jardins ens acosten de forma particular aquests insectes.
Els lepidòpters en qüestió, que viuen
resguardats del fred hivernal dins les
bosses blanques de seda (de ben segur les haurem observat al capdamunt d’un pi) poden provocar molèsties urticàries, al·lèrgies i algunes afeccions perilloses a aquelles persones o
animals de companyia que en són
propenses. La causa rau en el seu
sistema natural de defensa el qual, en
percebre una amenaça, dispara una
substància repel·lent a una distància
prou considerable.
L’eruga tan sols s’alimenta de les espècies de pins i cedres que, per contra, tan comuns són en parcs i jardins
públics, així com en terrenys particulars. Aquesta desagradable presència
pot veure’s augmentada en alguns
casos de forma incontrolada degut a

la proliferació de boscos secundaris
de pi i a la manca d’enemics naturals
com són la rata cellarda, els ratpenats i molts dels ocells insectívors
com les mallerengues. El nostre municipi no es troba en aquesta situació
però, tot i així, és important fer un
seguiment i un control per tal de garantir la salut de les persones i dels
arbres presents en nuclis urbans com
el nostre, essent aconsellable emprendre accions de lluita directa com
ara:

Tala i destrucció de les bosses

Tractaments químics dirigits a
erugues joves, quan es puguin
detectar les colònies d’erugues
o la formació de bosses, durant

els mesos d’octubre i novembre.
El Servei de Protecció dels Vegetals de
la Generalitat de Catalunya, des del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
recomana la utilització de productes
químics on el component actiu
(l’element nociu per a l’insecte) estigui autoritzat per a usos públics i no
afecti a la resta de fauna. Així és com
l’Ajuntament ha enllestit els deures
durant el novembre d’aquest últim
any, tractant aquest insecte en tots
aquells espais públics de la urbanització.

Un altre veí indesitjat: el morrut de les palmeres
Si la presència de l’eruga del pi és
quelcom natural, podent-se descontrolar o no la seva població, els danys
poden ser majors si del que parlem és
d’una espècie invasora s’instal·la a
casa nostra. Quan això succeeix, moltes vegades, és degut a alguna avantatge biològica com la manca de depredadors o el buit ecològic que hi ha
en un entorn. Factors com aquests
porten com a conseqüència el creixement del nombre d’individus i els
danys de forma desmesurada. El mor-

Foto per Antoni Garcia Llorca (by-nc-sa)

rut de les palmeres n’és un clar exemple.
Aquest coleòpter barrinador, Rhynchophorus ferrugineus Olivier, originari del
sud-est asiàtic i la polinèsia, s’ha propagat per tots els països del litoral
mediterrani provocant la mort de milers de palmeres. El seu cicle complet
té una durada de 3 a 4 mesos, i en
una mateixa palmera s’hi desenvolupen varies generacions fins a matarla. Quan això passa, els adults surten
volant per colonitzar noves palmeres.
Triaran aquelles que més dèbils estiguin, o que més ferides tinguin ocasionades accidentalment o per la mateixa poda. Els aproximadament 400
ous que la femella pot arribar a posar
a les ferides de la palmera o el teixit
tendre de la seva corona ens dóna
una idea de com aquesta espècie ha
arribat a ser un problema també dins
el nostre municipi ja que, segons el

pla d’acció del Departament contra
aquesta plaga, tots els municipis del
Baix Camp es troben dins la zona
afectada pel morrut.

Larva del morrut

Els mitjans de lluita contra aquesta plaga passen, principalment, per la ràpida detecció dels focus infectats. La destrucció de l’exemplar atacat, així com la informació sobre
quines són les zones afectades per la plaga, són eines imprescindibles per evitar, de forma eficaç, la dispersió d’aquesta plaga.

ho cal observar atentament la seva copa. Les palmeres
afectades presenten una copa desestructurada, amb asimetries o irregularitats en forma de clarianes i fulles abatudes.
No cal oblidar que aquests insectes, tan el morrut com la
processionària del pi, no entenen de tanques o propietats

Diferenciar l’insecte és una tasca relativament fàcil: L’adult
mesura de 2 a 4,5 cm, és de color vermellós i està dotat
d’un morro allargat característic. Els èlitres són del mateix
color i presenten línies estriades de color negre.
Identificar una palmera afectada pel seu atac, però, és més
complicat, sobretot si ens trobem a l’inici de l’atac. Per fer-

particulars. Com tantes vegades passa amb els problemes
de tots, la millor manera d’afrontar-los és, també, entre
tots. Podeu trobar més informació contactant amb el Servei
de Sanitat Vegetal per telèfon (977 25 04 21) o a l’adreça:
www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal/

Sortida al bosc per collir bolets
Ja va sent tradició el fet de començar les excursions davant
les portes de l’Ajuntament. Els quatre carrers del poble
defugen de confusions i malentesos però, quan una tendència es torna costum, juga a favor d’aquells qui la gaudeixen. Això és el que va fer un grup de veïns i aficionats al
bolet el diumenge 11 de novembre, carregats amb un cistell i un entrepà. Durant tota la sortida es va comptar amb
el recolzament tècnic de l’ADF, assessorant i difonent els
consells que sempre és bo recordar. La organització, a

més, va tindre en compte el desplaçament amb vehicle per
tal de superar el màxim grau de dificultat de l’excursió que,
tenint en compte la orografia del nostre terreny, tard o
d’hora es fa present.
Els pronòstics anunciats durant l’estiu etiquetaven el 2012
com un altre mal any per al bolet, però això no va servir
d’excusa per al grup d’excursionistes que, malgrat tot, va
sortir a provar sort. Jutgin vostès mateixos si, finalment, la
varen trobar.

Aprovats els pressupostos pel 2013
El ple va aprovar, per majoria dels
regidors de govern, els pressupostos de l’any 2013 reduïts un
30,6% respecte l’any anterior.
Concretament s’ha passat dels
788.200 € de l’any 2012 als
546.480,24 € d’aquest any.
Aquests pressupostos, en paraules de l’Alcalde, són pressupostos
de supervivència, i uns dels més
restrictius dels últims anys però,
davant la realitat que vivim i els
ingressos previstos, són els més
adequats.
Es tracta de pressupostos austers
rigorosament ajustats per garantir
els serveis públics que donem
actualment a la ciutadania, compensant així la davallada d’ingressos que hem patit, ja sigui des del
Govern central i la Generalitat,
com dels ingressos directes per
llicència d’obres, plusvàlues, etc.
Dins aquesta necessària austeritat s’han prioritzat els recursos
davant de tot, exprimint al màxim
les nostres capacitats i estructura
interna. Gràcies a això mantindrem vius els serveis bàsics. Tot
seguit es mostren, mitjançant graelles i gràfics, les quantitats previstes en els pressupostos 2013,
capítol per capítol.

INGRESSOS

DESPESES

INGRESSOS
Capítol 1 – Impostos directes
Capítol 2 – Impostos indirectes
Capítol 3 – Taxes, preus públics
Capítol 4 ‐ Transferències corrents
Capítol 5 – Ingressos patrimonials
Capítol 7 – Transferències capital
TOTAL INGRESSOS

2013
129.200,00 €
5.000,00 €
134.350,44 €
169.429,80 €
8.500,00 €
100.000,00 €
546.480,24 €

2012
148.500,00 €
12.000,00 €
96.800,00 €
128.800,00 €
10.000,00 €
392.100,00 €
788.200,00 €

Variació

DESPESES
Capítol 1 – Despeses personal
Capítol 2 ‐ Desp. bens corrents i serveis

2013
115.326,66 €
291.844,52 €

2012
94.800,00 €
224.200,00 €

Variació

Capítol 3 ‐ Despeses financeres
Capítol 4 ‐ Transferències corrents
Capítol 6 – Inversions reals
Capítol 9 – Passius financers
TOTAL DESPESES

2.087,23 €
4.100,00 €
111.657,11 €
21.464,72 €
546.480,24 €

500,00 €
71.200,00 €
377.500,00 €
20.000,00 €
788.200,00 €

‐ 30,66 %

‐30,66 %
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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

