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L’Ajuntament aplicarà una pressió fiscal negativa el 2014
En el Plenari celebrat el passat dia
8 d’octubre, l’equip de govern de
l’Albiol va proposar una modificació de les ordenances fiscals per al
2014. Aquest punt de l’ordre del
dia va ser aprovat per majoria absoluta, amb els vots favorables de
tots els membres de l’equip de
govern. L’equip de govern va plantejar una reducció del tipus de l’IBI
urbà (Impost de bens immobles)
d’un 5% per al proper 2014. De
fet, com que no s’aplicarà l’IPC
català (1,7% d’agost 2012 a agost
2013) equivaldria a una rebaixa
del tipus d’un 6,7% a aplicar.
Es congelaran els següents Impostos: Impost sobre construccions,
Instal·lacions i obres, taxa del cementiri local, taxa per l’ocupació
de terrenys d’ús públic local, taxa
per ocupacions del subsòl, sòl i
volada de la via pública, taxa pel
clavegueram, taxa per llicències
urbanístiques, taxa per la conservació i la millora dels camins, taxa

per la retirada de vehicles abandonats, taxa per la tramitació i atorgament de llicències, taxa per la
tinença d’animals de companyia,
taxa reguladora de contribucions
especials, taxa reguladora per
l’aprofitament del domini públic,
taxa per concessió de llicències i
control de la publicitat, i la taxa
sobre administració de documents
expedits.
Les taxes pel subministrament
d’aigua està regulada pel que disposi la Comissió de preus de Catalunya, i a la taxa de recollida d’escombreries s’incrementarà l’IPC.
L’Alcalde ha recordat que es manté ferm amb el seu compromís de
baixar impostos, sempre que l’economia municipal ho permeti. Així
ho va manifestar en el Plenari del
dimarts dia 8. El compromís de
l’equip de govern amb els ciutadans de l’Albiol és continuar disminuint la pressió fiscal fins a límits
assumibles pel Consistori. Això

passarà quan es facin efectius els
diners que les administracions
superiors ens deuen.
Com ja es va explicar en el seu
moment, l’augment de l’IBI en
l’exercici del 2012 va ser produït
per dos motius basics. La font més
important d’ingressos són els impostos directes del ciutadà; el segon, treballs subvencionats, fets i
pagats pel Consistori, que no tenen ordre de pagament de les administracions superiors. Aquest
dos motius anaven a produir l’ofegament econòmic del nostre ajuntament i l’equip de govern es va
veure obligat per les circumstàncies a aplicar una pujada d’impostos. Cal recordar que el nostre coeficient de l’IBI és un dels més baixos en comparació amb els pobles
de l’entorn.
Us informem també, que per tal de
facilitar el pagament de l’IBI, el
rebut es fraccionarà en 3 terminis.

Avís a Les Masies L’Ajuntament de l’Albiol s’incorpora a la
xarxa social Twitter
Catalanes
Properament, en dia i hora que
està encara per determinar, i pendent de les últimes gestions, l’equip de govern convocarà a tota la
població de Les Masies Catalanes
per explicar un tema del màxim
interès per tots nosaltres. L’avís
del dia i l’hora es farà mitjançant
una convocatòria escrita de forma
individualitzada, col·locada també
als taulells d’anuncis.

L'Ajuntament de l’Albiol ha decidit
formar part de la xarxa social Twitter. Des de ja fa uns dies el consistori albiolenc disposa d'aquesta
eina 2.0 amb l'objectiu de comuni-

car als veïns i veïnes l'activitat diària de l'Ajuntament Els usuaris de
Twitter poden seguir el compte oficial del consistori albiolenc a través
de l'usuari @ajunt_albiol. Actualment, una desena de persones ja
segueixen l'usuari oficial de la xarxa
Twitter de l'Ajuntament de l’Albiol,
que farà el seguiment de l'activitat
municipal i el repàs a les notícies
més destacades del nostre poble.

51 faroles per il·luminar la ctra. TV 7046b d’accés a
Les Masies Catalanes

Després que els tècnics de la Diputació i l’empresa subministradora
ENDESA donessin el vist i plau a la
instal·lació, el passat dia 21 de
juliol va posar-se en marxa l’enllumenat del tram que connecta la
carretera TV 7046b amb la urbanització. Una vella reivindicació de
tots els veïns de Les Masies Catalanes que a portat a terme la Diputació de Tarragona a cost zero per
tots nosaltres.

Són un total de 51 faroles les que,
distribuïdes per tota la vorera i fins
al municipi veí, s’encarregaran de
proveir llum al llarg de tot el recorregut fins a Les Masies Catalanes.
El conjunt de l’enllumenat compta
amb reductors de flux en capçalera, podent-se regular la seva intensitat i programar-ne l’encesa, cosa
que permetrà reduir considerablement el consum elèctric total. A
més a més, la instal·lació segueix

un disseny pensat per minimitzar
l’impacte visual en quant a tipus i
direcció del focus de llum.
Tot plegat són decisions que redueixen la contaminació lumínica,
entesa com el malbaratament de
la llum que no es projecta sobre
els carrers i el paviment, reduintne al mateix temps les despeses,
però sense prescindir d’un segur i
agradable passeig nocturn.

OPINIÓ

Pèrdua de valor de les
parcel·les de Masies
Catalanes, l’Albiol
Fa pocs dies un veí ens ha comunicat que l’ajuntament li
denega el permís de construcció d’habitatge a la seva parcel·la. Aprofitant el ple del 8 d’octubre vam preguntar a
l’alcalde i la informació va ser mínima. Una sentència del
2012 del Tribunal Superior de Justícia català, per demanda
d’ENDESA contra l’Ajuntament ha produït aquests perversos resultats que afecten la totalitat de parcel·les sense
construir, amb la conseqüent pèrdua de valor. No sabem si
la resta en poden estar més o menys afectades, i si afegim
la càrrega registral que té cada parcel·la per les “futures”
obres d’urbanització, estem servits! L’equip del PSC respon que “ això requereix una solució política”. Pensem que
si és així, tenim problema per temps. Li vam demanar a
l’alcalde que organitzi urgentment una reunió informativa
amb tots els veïns. Diu que la farà quan pertoqui. Esperem
que almenys aprofiti aquest mateix butlletí per començar a
informar del problema. Aquest escrit l’hem fet arribar per la
seva publicació en data 11/10/2013.

Contra la demagògia:
informació
Es sabut per tots nosaltres que un dels principals problemes que tenim els ajuntaments grans i petits es el deute
que la Generalitat te amb els ajuntaments. En el nostre cas
tenim un deute per cobrar de 189.248 euros que son diners avançats per la corporació per obres executades i que
no em cobrar. Ara, fa uns dies, que la Vicepresidenta Sra.
Ortega va fer unes declaracions dient que abans de final
d’any la Generalitat liquidarà la totalitat del deute amb els
Ajuntaments.
Però, els analistes comencen a perfilar que el deute reconegut de la Generalitat es de 600 milions d’euros i el deute real supera els 1.200 milions d’euros, una diferencia
que no esta consignada en els pressupostos de la Generalitat i que afecta a partides de despeses ja fetes, pendents
de cobrar, que es el nostre cas. Tots els ajuntaments reclamem un finançament local just i suficient en la que ha de
ser la futura Llei d’Hisendes Locals Catalana en contra de
la Llei local espanyola que lamina greument l’autonomia
municipal. Continuarem parlant d’aquest interessant tema.

Treballs d’enjardinament i manteniment al municipi
L’ajuntament de l’Albiol està portant a terme, amb personal de
manteniment propi ja des d’aquest
estiu, treballs d’enjardinament a la
zona annexa a les oficines municipals de Les Masies Catalanes. Els
treballs consisteixen en l’elaboració de marges de pedra, plantació d’arbres, arbusts i espècies
adequades per la contenció de
talussos, poda d’arbres, instal·lació
de reg automàtic per degoteig, etc.
La finalitat dels treballs és la d’habilitar un entorn verd que no sigui
exigent ni amb el cost del reg, ni
amb el del seu manteniment.
Els treballs executats al poble corresponen a l’arranjament de la
plaça dels escacs (espai on es fa
la ballada de sardanes a la Festa
Major), el repàs dels paviments en
mal estat (als voltant de l’església,
el Bar-restaurant i l’Ajuntament),
així com la neteja general dels carrers del poble i l’aplicació d’una
capa de pintura al mobiliari urbà.

En últim lloc, i amb la col·laboració
de l’Agrupació de Defensa Forestal, va finalitzar també la construcció d’una coberta per als contenidors de la brossa. Aquest tancat
de fusta pretén minimitzar l’impacte visual que provocaven els contenidors a l’entrada mateixa del poble i evitar, d’una vegada per totes, els petits grans viatges que

aquests feien amb l’ajuda de les
fortes ventades, amb el conseqüent escampall de deixalles fora
del recipient. L’Ajuntament conclou, d’aquesta manera, un dels
punts demanats pels ciutadans
durant la passada jornada de participació ciutadana.

Desinfectada una parcel·la per una plaga de paparres
Després de rebre una sèrie de
queixes sobre la presència d’una
plaga de paparres (Rhipicephalus
sanguineus) l’Ajuntament va contractar els serveis de desinfecció a
través de l’empresa SEDESA, S.L.
la qual va portar a cap el tractament de xoc contra insectes rastrers a les zones del jardí del xalet
afectat i les parcel·les que completaven el seu perímetre al carrer

olivera, el dia 24 de setembre. Segons resa l’informe tècnic de l’empresa, l’origen del problema van
semblar ser les males condicions
d’una parcel·la deshabitada
(parcel·la on no s’ha pogut efectuar el tractament), on s’hi podien
veure restes de deixalles orgàniques, de naturalesa diversa, així
com una considerable alçada de
les males herbes al seu interior.

Totes aquestes, recomanen els
tècnics, són condicions que afavoreixen l’aparició d’aquest tipus de
plaga, i per aquesta raó cal mantenir-les a ratlla cada any, doncs són
molt possibles els rebrots en zones on hi ha hagut focus amb anterioritat, o on no s’ha pogut tractar l’arrel del problema.

Festa de la Mare de Déu de les Virtuts
“Els pares fan conèixer als seus fills gales i amb tot el terra ple d’herbes
aromàtiques, convidava a assistir a
la nostra fidelitat” (Is. 38,19b)
la Missa que, com sempre, a dos
Així començava la invitació del nos- quarts de deu de la nit, es va celetre Rector Joan Curieses Garcia al brar amb tota solemnitat. Després
programa de festes de Les Virtuts de la Missa, la processó de torxes
2013. Com cada any, el primer dis- per la carretera fins a la primera
sabte de juliol va animar a tots els corba i al voltant de la nostra Esgléalbiolencs i albiolenques a comen- sia, la benedicció del terme i el
çar l’estiu amb aquesta festa cente- besamans a la Verge de les Virtuts
nària. L’Església, amb les millors posava punt i final amb aquesta

festa religiosa, tant tradicional. Un
orgull del nostre poble. Molts dels
participants, que no varen ser pocs,
van arrodonir la festa amb un sopar
de germanor com a ultima parada
gastronòmica del dia, al BarRestaurant del poble.
Quedaren doncs encetades les primeres festes amb les portes de l’estiu obertes de bat a bat.

Festa major a Les Masies Catalanes

Durant el primer cap de setmana
del mes d’agost Les Masies Catalanes van omplir-se de música, espectacle, concursos, jocs i entreteniments. Activitats que, dia rere dia,
es van desgranant en els actes programats per la Regidoria de Cultura
i Festes de l’Ajuntament de l’Albiol,
oferint un ampli ventall d’oportunitats per tal de que tothom, sigui de
l’edat que sigui, trobi un dia, un espai o una hora on poder gaudir d’un
acte que de ben segur els agradarà.
Aquestes festes compten amb una
particular barreja de tradició i mo-

dernitat, i un dels actes que s’emporta més gent a la pista esportiva,
participin o no, és el concurs de
pastissos (gentilesa de l’Associació
de Dones de l’Albiol). Un concurs
que cada any guanya més adeptes i
posa cada cop més dificultats al
jurat per trobar el pastís guanyador
entre el gran nombre, i la gran qualitat, dels pastissos participants.
Quan s’acaba el tast i el jurat dóna
els pastissos guanyadors, arriba
l’hora dels premis (hi han premis
per a tots els participants) fins que
finalment els pastissos es fan a

trossets, doncs arriba l’hora d’assaborir aquests meravellosos dolços
fets, cadascun d’ells, amb tot l’afecte del concursant.

La festa de divendres s’anava a dormir després d’un sopar a la fresca,
el vall i un karaoke pels més atrevits per despertar al dia següent i
omplir la jornada de xerinola, lluita
d’escuma, un vermut popular i els
jocs i entreteniments de tarda.
Aquest any va fer la seva primera
aparició el “toro mecánico” que va
tindre molta acceptació. Especialment per als més joves.

Per acabar el programa es va oferir
una xocolatada amb melindros i
coca (també gentilesa de l’Associació de dones de l’Albiol), un sopar
gentilesa de l’Entitat Urbanística, un
gran espectacle protagonitzat pel
Manel El mag i el punt i final amb
“Dance”, un duet que va amenitzar
el ball fins força entrada la nit.

Festa major de l’Albiol
El mes de setembre es celebra tradicionalment, des de ja fa molts
anys, la Festa Major de Sant Miquel, patró de l’Albiol. Són dies en
que les nits comencen a refrescar i
el temps de la tardor ens fa aixecar
molt sovint la vista al cel per allò de
“a veure quin temps farà” Però no,
un any més Sant Miquel ens ajuda i
també aquest any el temps ens va
acompanyar. El dissabte 28 de se-

tembre va començar la nostra Festa
Major amb una xerrada ben
il·lustrada sobre les plantes remeieres a l’Albiol, organitzada per l’ADF,
que va servir d’introducció i d’excusa per, tot seguit, sortir a caminar i
donar un volt pel camí de les escaletes i la font de casa mentre els
participants enriquien el seu coneixement sobre les plantes. Acabada
l’excursió s’oferia un vermut popu-

Els actes van anar succeint durant
la tarda amb l’actuació de les havaneres, a càrrec del Grup Veus de
Reus, que van fer sortir el sol amb
un variat i interessant repertori musical. La tarda del dissabte quedava
endolcida amb la xocolatada popular, oferta per l’Associació de Dones
de l’Albiol, un tast per fer una pausa
i preparar-nos per l’espectacle de la
nit: Cabaret i Circ familiar M. Orient.
El dia de Sant Miquel, desprès de la
Missa solemne en honor al nostre
patró, el quartet Lluna Plena regalava un toc de música clàssica dins

la magnífica sonoritat que ofereix
l’església. En sortir esperava al públic la ballada de sardanes, amb la
Cobla ressò del Penedès, que ens
va tindre ocupats tot el mati fins
l’hora de la gran paellada popular,
que va ser un èxit total. Durant la
tarda del mateix diumenge un grup
d’entreteniment va ser l’encarregat
de fer passar la tarda d’allò més
divertida.
El balanç de la Festa Major, que es
consolida any rere any amb molt
públic participatiu, és del tot positiu.
Els esperem el proper any 2014.

lar sota la carpa, amb la exquisida
col·laboració de les Dones de l’Albiol. Més tard, el dinar de germanor
per a la Gent Gran, un acte entranyable que acull a totes les persones més grans de 65 anys en un
dinar de que té com a colofó un obsequi, aquest any, personalitzat segons si eres dona o home.

L’Albiol i tots els ajuntaments del Baix Camp es posicionen
contra la MAT (línia de Molt Alta Tensió)
ques.
El principal argument defensat des
del Consell reunit a la Febró qüestiona la necessitat real de construir una línia de transport elèctric
quan ja en són 7 les línies de molt
alta tensió existents, procedents
d’Ascó, Vandellós, Riba Roja i els
Aubals.
A la fotografia, el símbol que vestia
la xerrada informativa organitzada
pel GELS (Grup d’Emprenedors del
municipi de La Secuita) el passat
29 de juny.

El consell d’alcaldes i alcaldesses
del Baix Camp, reunits a La Febró
aquest passat 10 de juliol, va acordar la elaboració d’una declaració
contra el projecte de construcció
de la línia de molt alta tensió
(MAT) projectada entre Escatron i
La Secuita. Els municipis de la comarca que en quedarien més directament afectats són:
Duesaigües, Riudecols, Alforja,
l’Aleixar, Almoster i La Selva del
Camp. Sis dels 26 municipis totals
que pertanyen a les comarques
afectades des de Calaceit, fins la
Secuita, amb un total de 6 comar-

Els Mossos d’Esquadra alerten
d’un fet delictiu
Des del cos de seguretat de la Generalitat - Mossos d’esquadra, i en
extensió des d’aquest butlletí, es
vol posar èmfasi sobre les estafes
de les quals s’està tenint recentment més constància. En aquest
cas, la policia ens alerta sobre les
revisions dels comptadors d’aigua,
llum i gas. Aquestes revisions, que
haurien de portar-se a terme pel
personal autoritzat per la companyia amb la seva corresponent
identificació, poden ser la porta

d’entrada de persones alienes al
servei, les quals utilitzen el pretext
d’operaris per poder entrar al nostre domicili. Un cop a dins, els autors aprofiten la ocasió per cometre furts d’objectes de valor.

Sobre la clau de la
deixalleria
Des de l’Ajuntament de l’Albiol es
demana a tots els veïns d’aquest
municipi que s’abstinguin de prestar la clau de la Mini-deixalleria a
persones alienes a la urbanització.
Les deixalles de persones alienes
que es dipositen als nostres contenidors comporten un abonament
econòmic extra que hem d’afrontar tots els ciutadans, estiguin o no
estiguin d’acord amb aquest suposat favor. Per això es prega seguir
estrictament amb les normes d’ús.

Comencen les obres de millora de la xarxa d’abastament
d’aigua al dipòsit municipal
L’ajuntament de l’Albiol ha començat les obres de substitució de
canonades molt antigues per tal
de millorar les instal·lacions d'abastament d’aigua al nucli de
l’Albiol.
Aquestes obres estan previstes i
autoritzades en el marc de les subvencions que contempla el PUOSC
(pla únic d’obres i serveis de Catalunya) del període 2008-2012. El
pressupost de l’obra és de
155.060,25 euros. El procés licitatori que es va desenvolupar el va
guanyar l’empresa GEANECAME
S.L.

Són obres estrictament necessàries per dotar d’unes infraestructures actualitzades al poble i consistiran, bàsicament, en el desmantellament de les instal·lacions de la
caseta existent on es recull l’aigua
del brollador, la instal·lació d’un
nou dipòsit receptor de 10 m3 exterior, deixant tots els equips de
cloració i de maniobra elèctrica a
l’interior de la caseta existent, que
s’haurà condicionat prèviament.
Es substituirà la canonada actual
fins al dipòsit nº 1 i s’adequarà la
xarxa perquè el sobrant d’aigua
dels dipòsits (del dipòsit 1 i també

del dipòsit 2) vagin a la bassa contra-incendis.
La bassa contra-incendis es tancarà amb un reixat metàl·lic perimetral, per tal de dotar-la de seguretat. Aquestes obres tindran una
duració aproximada de 90 dies.
Amb aquestes obres es millorarà
tota la xarxa d’aigua del poble i
també millorarem la seguretat dels
operaris que efectuen la cloració
que passarà de ser manual a estar
totalment automatitzada. Una obra
que l’Ajuntament ja tenia prevista
en la legislatura passada i que ara
es realitzarà.

Frau detectat en el consum d’aigua potable al municipi
Durant una revisió rutinària de lectura i control dels comptadors
d’aigua a Les Masies Catalanes,
un operari de SECOMSA AIGÜES va
poder comprovar la presència d’un
objecte introduït al comptador
amb la finalitat d’aturar-lo, no
comptabilitzant així el consum real
d’aigua que el client generava.
Després d’aixecar l’acta de frau
corresponent, l’empresa va haver

de procedir al canvi de comptador
per un de nou, així com el càlcul
dels metres cúbics d’aigua furtats
d’acord amb el que està establert
al Reglament d’aigües del nostre
Municipi. Posteriorment es va precintar tota la instal·lació i la denúncia davant els Mossos d’esquadra
del fet.
Les conseqüències de tot plegat
es tradueixen amb un increment

dels controls i el precintament de
les instal·lacions, per tal de lluitar
contra els possibles fraus i aconseguir que així cadascú sigui responsable del seu propi consum.
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Notícies breus
I NSTAL · LAT UN SAI D’ ÚLTIMA GENERACIÓ

T RACTAMENT DE LA PROCESSIONÀRIA

Per tal de assegurar-nos que els ordinadors no perdin informació en les pujades o talls de electricitat,
l’Ajuntament ha instal·lat un nou SAI general per tal
de que protegeixi de les pujades i baixades de llum
(tan perjudicial per aquest tipus de maquinaria) i, en
cas de caiguda de la xarxa elèctrica, permetre als
ordinadors continuar treballant durant uns minuts,
temps suficient per poder-los desconnectar correctament i poder guardar la informació.

Ara és l’hora de fer el tractament de la processionària del
pi per evitar que aquest lepidòpter es converteixi en eruga i
envaeixi els nostres parcs i espais particulars. Sovint és
aconsellable fer un tractament preventiu, o procedir a la
lluita directa destruint les bosses. L’Ajuntament ha enllestit
el protocol d’actuació per destruir l’insecte en qüestió en
tots els espais públics de la urbanització. Recomanaríem
que totes les persones que es troben anualment amb
aquesta situació facin el tractament adequat per tal de
protegir la seva propietat i també la dels seus veïns.

N O ENS CANSAREM DE DIR- HO: RECICLAR ÉS EL MILLOR
El millor residu és el que no es genera. Amb aquesta
màxima, que conté un missatge clar i directe, volem
traslladar la idea que és imprescindible, sigui per
egoisme o per convicció, reciclar les nostres deixalles.
La recollida selectiva és el millor destí que podem
donar als nostres residus una vegada que no els
hem pogut evitar. Aquesta proposta de gestió té dos
objectius fonamentals: separar les diferents parts de
la brossa per reduir el volum de deixalles que

enviem a l’abocador o a la incineradora i recuperar
els materials valuosos per tal de reciclar-los i aprofitar-los posteriorment en el que s’anomena segona
vida.
Albiolencs i albiolenques, el missatge és clar. Hem
de reciclar el màxim possible per tal que el medi ambient no se’n ressenteixi i també perquè baixarem el
pes de recollida, i això és sinònim de que les nostres
butxaques no se’n ressentiran menys.

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

•

Les Masies Catalanes - c/Dràgo, 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
Compte Twitter: @ajunt_albiol

B AR-R ESTAURANT DE L’A LBIOL
Tfn: 977 098 013 · 609 338 219
albiol.restaurant@hotmail.com
Obert tots els dies de la setmana
Descans setmanal: dilluns

