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Millores a la línia 25KV al poble de l’Albiol,
per part de FECSA-ENDESA
El passat 28 de novembre, fruit de
les converses mantingudes entre
l’Ajuntament i els responsables de
Fecsa – Endesa, va quedar substituït un tram de línia aèria 25kv,
d’aproximadament 1,1 km. la qual
dóna subministrament elèctric al
poble de l’Albiol.
Aquesta és una altra inversió que
l’esmentada empresa porta a terme al nostre Municipi. Fa uns anys
va ser el soterrament del tram de
la línia aèria que transcorria pels
carrers Sant Joan Evangelista i
Plaça Sant Antoni, a Les Masies
Catalanes i, ara, a instàncies de
l’Ajuntament, han continuat amb

la substitució dels pals de fusta
per castellets metàl·lics, així com el
conductor antic de coure pel conductor d’alumini. En total han estat uns 1.100 metres d’actuació
amb un pressupost de més de
38.000 euros. Una actuació que
beneficia en gran mesura a Les
Masies Catalanes i al poble, donat
que les feines efectuades tenen
com a principal objectiu garantir el
servei elèctric d’aquests nuclis de
població.
Les intencions de l’Ajuntament,
segons apunta el consistori, són
les de seguir demanant a l’empresa que, gradualment, i durant
aquests propers anys, continuï
amb la substitució la línia aèria de

L’equip de govern considera
primordial seguir amb la
substitució de la línia aèria

M/T (obsoleta i en estat precari)
per conductor nou i castellets metàl·lics, amb la finalitat de garantir
la continuïtat del servei i evitar
incendis com els que, suposadament, van produir-se els anys
2000 i 2012 al nostre Municipi.
Una raó de pes per la qual l’equip
de govern considera primordial
que escoltin les demandes.

L’Ajuntament de l’Albiol s’ha adherit al projecte de creació
dels serveis funeraris comarcals
El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses
va informar favorablement sobre
la creació d’uns serveis funeraris
comarcals, els quals es realitzaran
mitjançant l’empresa pública municipal de Reus. Aquest acord, recolzat pels màxims responsables
municipals, va ser ratificat al Plenari del Consell Comarcal, celebrat
el passat dia 10 de desembre.
Arran d’aquest informe favorable
el Consell Comarcal signarà, amb
aquells Ajuntaments afectats que
ho desitgin, un conveni per regular
les condicions de la prestació d’aquest servei i garantir així uns serveis funeraris de qualitat als veïns
i veïnes del nostre Municipi.
La forma de gestió del servei es

durà a terme mitjançant concert, a
través de la societat Gestió de Serveis Funeraris Reus, S.A.
(GESFURSA), que és una societat
instrumental que té l’Ajuntament
de Reus per a la prestació, entre
altres activitats, dels serveis funeraris.
Per tal de desenvolupar la seva
tasca al Baix Camp, l’empresa
GESFURSA canviarà el seu nom
comercial per el de “Serveis Funeraris de Reus i Baix Camp”
Tots els serveis, tant els de Reus
com els de les poblacions del Baix
Camp adherides al conveni signat,
tindran la mateixa consideració,
per la qual cosa s’entendrà com si
es prestessin des de la pròpia població.
L’objectiu d’aquest projecte és el

de poder oferir a tota la ciutadania
de la comarca uns serveis funeraris públics, els mateixos preus i de
la mateixa qualitat que els rebuts
pels ciutadans de Reus. D’aquesta
manera poden optimitzar-se recursos i mancomunar-se serveis fentlos més rendibles i, alhora, més
eficients.

Serveis funeraris a tota la comarca als mateixos preus i
amb la mateixa qualitat
L’Ajuntament de l’Albiol es congratula de que aquesta iniciativa comarcal redundi també en el nostre
Municipi on tindrem, a partir d’ara,
un nou servei de qualitat a un preu
competitiu.

OPINIÓ

Inauguració de la variant
Per fonts alienes al nostre Ajuntament, sabem i aprofitem per informar-vos que el 9 de març a les 10 hores, està prevista la inauguració del vial entre Masies
Catalanes i la carretera de l’Albiol -polígon de La Selva. No sabem si l’alcalde i companyia editen aquest
butlletí per posar-se “medalles” del vial, pagat per la
Diputació. Lamentem no poder ser més concrets per
la nul·la comunicació que ens donen i la limitació
d’espai.
Pèrdua de valor de Masies Catalanes (II)
Com conseqüència de la denúncia pública que varem
fer en l’anterior butlletí, l’alcalde es va veure obligat a
convocar una reunió pública informativa sobre les
greus conseqüències de la sentència originada per la
denúncia d’ENDESA contra l’Ajuntament.
Bastants propietaris encara no són conscients que no
poden fer cap nova construcció ni ampliació de les
existents, amb la conseqüent pèrdua de valor del seu
patrimoni.
La solució política que reclama l’alcalde va per llarg i
els veïns pensen que potser obligaran a fer el clavegueram.
L’alcalde encara pensa amb “el suport interessat” de
La Cantera?.

Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local.
Sota d'aquest altisonant títol, s’amaga una pretesa
reforma de les administracions locals que es va aprovar a finals de l’any 2013 i que ha suscitat una clara i
contundent divisió d’opinions.
Analitzada aquesta Llei, es fa evident que suposa un
important retrocés per al món local i atempta contra
l’autonomia dels Ajuntaments. L’eliminació de competències als Ajuntaments deixa als Alcaldes sense capacitat de gestionar els serveis locals, i en mans d’administracions de segon grau, amb el conseqüent afebliment democràtic que això suposa.
Està clar que el govern local a Espanya necessita una
reforma constitucional, però no aquesta. Està clar que
el marc normatiu – institucional és caduc i està sens
dubte inadaptat per fer front als requeriments dels
governs locals actuals.
Però també està clar que la “reordenació de competències” que pretén la Llei, és un eufemisme que en
realitat amaga una limitació de les competències municipals i una pèrdua de capacitat de gestió
(autonomia) per al seu exercici. I això tindrà greus
conseqüències per als ciutadans.
Continuarem informant.

Reparació i millora de la pista poliesportiva
El novembre passat va quedar
arreglat un tram de la pista poliesportiva amb motiu de l’enfonsament d’una de les seves zones. El
seu mal estat, que suposava un
perill per als usuaris, ha estat un
arranjament que vindrà acompanyat d’algunes millores.
L’Empresa
D&D Rehabilitaciones y Construcciones va ser
l’encarregada de procedir a la demolició i substitució de 125m² de
formigó corresponents a la zona
de la pista esportiva que estava en
mal estat. El pressupost total de
l’obra va ser de 6.992,88 euros i
ha estat finançada en un 90% per
la Diputació de Tarragona.
Les millores, que es faran efectives al llarg d’aquest any 2014,
contemplen la remodelació de la
pista esportiva, amb la substitució
de las cistelles de bàsquet actuals
per unes enganxades al terra; la
pintada de les línies a la pista i la
col·locació d’una taula d’exterior

per poder jugar a tennis de taula.
Posteriorment, i si resulta concedida la subvenció demanada a la
Diputació de Tarragona, es substituirà tota la tela metàl·lica del perímetre de la pista per una de nova.
A més a més, a la plaça dels escacs del poble, on es fa cada any
la ballada de sardanes per la Festa Major, també està previst la

col·locació d’una taula exterior de
tennis de taula. Tal i com apunta
l’Alcalde:
“parlem de petites intervencions
necessàries que, tenint en compte
l’època de crisis que patim, són
perfectament assumibles per part
de l’Ajuntament”.

L’accés a Les Masies Catalanes ja està acabat
Amb la substitució de l’arbrat mort
a la vorera de la carretera TV7046b (accés a les Masies Catalanes), es dóna per finalitzada
aquesta important obra pel Municipi, finançada íntegrament per la
Diputació de Tarragona.
Farà ja prop d’un any que, en acabar les obres de millora de l'accés
a Les Masies Catalanes, la mateixa empresa va ser l’encarregada
de plantar els més de 80 arbres
que s’alçaven al llarg de la vorera.
Per alguna raó, però, només un

10% d’aquests arbres va sobreviure i la majoria dels que ho varen fer rebrotaven des de la seva
base, deixant al seu damunt
l’esquelet de les branques mortes.
Després de les reclamacions oportunes s’han reposat recentment
els arbres que estaven morts, o
malmesos, amb la qual cosa s’espera que aquest any arrelin amb
força. Amb aquesta última intervenció es donarà per finalitzada
una de les obres més concorregudes de Les Masies Catalanes.
Sense sortir de context, l’Ajunta-

ment aprofita el benentès per recordar, i demanar, que s’evitin els
actes vandàlics com els que es
varen poder observar, amb arbres
trencats per la meitat i intents de
desarrelament. El civisme i la convivència ja són raons de pes com
per estalviar-nos aquesta mala
imatge però, a aquells que ometen
aquests valors, cal recordar-los
que el mobiliari urbà és un bé de
tots i, per tant, una despesa que
paguem entre tots.

S’arxiva el projecte MAT (línia de Molt Alta Tensió)
El projecte de construcció d’una
línia MAT entre Escatrón i La Secuita va quedar arxivat el 19 de
setembre de l’any passat, però no
va ser fins el 17 de gener d’aquest
any que s’ha fet públic.
La nova línia elèctrica estava projectada sobre un total de 26 municipis. L’Albiol no estava afectat pel
recorregut de la línia, tot i així, tant
l’Ajuntament de l’Albiol com l’ADF
(Agrupació de Defensa Forestal)
van recolzar l’escrit elaborat per la
Plataforma del Camp en Defensa
de la Terra i el Territori, on es detallen els motius pels quals es rebutja el projecte. Els valedors del projecte ens amaguen els interessos
econòmics de les grans empreses
energètiques i no ens diuen
l’obstacle que representaria el projecte per a la valorització del pai-

● Per la greu afectació als municipis per on està projectat que transcorri la MAT, tant pel paisatge,
com pels parcs naturals i espais
naturals protegits, com per l’agricultura i els sectors econòmics
vinculats al desenvolupament rural.

satge i l’economia sostenible.
Al Camp de Tarragona ja existeixen
7 línies de molt alta tensió i són
precisament aquestes línies les
que generen el 75% de l’energia
elèctrica a Catalunya.
Després de la pressió exercida des
de la plataforma i el recolzament

Tant l’Ajuntament com l’ADF
han recolzat l’escrit de la Plataforma NO a la MAT
de partits polítics, ajuntaments i
altres institucions, es va fer pública, el passat 17 de gener, la resolució del Ministeri envers les reivindicacions d’aquest projecte fent
referència, concretament, a un
defecte de forma en l’informe
d’impacte ambiental.

● Es considera que el territori ja
suporta suficients grans infraestructures com són les 5 línies de
400KV procedents d’Ascó i Vandellòs i les 2 línies de 220 KV de Riba Roja i els Aubals; 3 centrals
nuclears, parcs eòlics, centrals
solars, centrals de cicle combinat,
de biomassa, hidroelèctriques, etc.

L’oposició a la MAT es basa en els
punts següents:
● Que no es considera necessària
la construcció de la MAT pel territori, ni per l’abastament de la població, ni de la industria, ja que
l’any 2012 va ser el novè any consecutiu que Espanya va exportar
energia elèctrica.
● No es considera necessari incrementar la potència instal·lada en
els grans centres productors.
● Per l’afectació i l’impacte que
pot tenir sobre la salut de les persones i sobre la riquesa paisatgística i agrària en l’elaboració de
productes de qualitat com el vi,
l’oli o l’avellana, entre d’altres.

L’Ajuntament subratlla que aquesta és una bona notícia i que, encara que l’Albiol no sigui un dels municipis afectats per l’estructura
projectada, els plau de compartirla amb tots vostès.

Acords del Plenari

Concert de Nadal a Villa Urrutia

Plenari del 8 d’octubre de 2013

El passat dissabte 28 de desembre
la coral “Voces de la tierra”, dirigida per Esteban Donadio, acomiadava l’any des dels encants que
decoren l’interior de la capella de
Villa Urrutia, oferint un concert de
Nadal on els assistents pogueren
escoltar un ampli repertori de cançons, totes elles, pertanyents a
diferents estils de música vinguts
d’arreu del globus: Europa, la Mediterrània, Amèrica i Àfrica. Un esdeveniment musical organitzat per
l’Ajuntament de l’Albiol a través de
la Regidoria de Cultura del Consistori.
La coral “Voces de la tierra” va néixer l’any 2002, a Reus, com una
iniciativa de cant coral formada per
persones llatinoamericanes que
havien vingut a viure a Catalunya.
Des d’aleshores, persones de diferents indrets de l’estat van anar-se
sumant a la coral que, fins al dia
de l’acte, s’ha anat ampliant progressivament.
Els assistents a la vetllada van
qualificar l’esdeveniment com un
acte enriquidor, on pogueren gaudir tant de la bona companyia, com
de la bona interpretació musical,
tot cantant temes sensibles a les
dates en que es trobaven: les festes Nadalenques. L’acte es va concloure amb un petit refrigeri preparat per l’Associació de Dones de
l’Albiol.

● S’aprova l’acta de la sessió anterior.
● Donar compte de les resolucions
de l’Alcaldia. Es donen compte de
diversos decrets de l’Alcaldia.
● Donar compte dels informes de
tresoreria/intervenció a què fa referència la llei 15/2012, de 5 de
juliol, referent al segon trimestre
de 2013. Informe al que es refereix la llei 15/2010, de 5 de juliol,
de mesures contra la morositat en
les intervencions municipals.
● S’aprova la proposta d’acord
d’imposició, ordenació i modificació de les ordenances fiscals per
l’exercici 2014. El criteri establer
es reduir en el possible la pressió
fiscal (es baixa l’IBI un 5% en la
practica el 6,7%),i altres ordenances no pujaran.
● S’aprova la proposta d’acord
d’aprovació de l’acord entre
l’Ajuntament de l’Albiol i el registrador titular del registre de la propietat de Valls a efectes de la comunicació prevista en l’Article
254.5 de la llei hipotecaria.
● S’aprova l’acord d’aprovació de
l’ordenança municipal reguladora
de la conservació, neteja i tancament de terrenys al municipi de
l’Albiol. Ordenança que vol fer que
tots els propietaris tinguin cura de
les seves propietats.
● S’aprova la modificació
de
l’ordenança de convivència ciutadana. Es vol facilitar i regular, si és
el cas, la venda ambulant al Municipi.

Els extractes dels acords dels
Plenaris es poden consultar
al web de l’Ajuntament de
l’Albiol www.albiol.cat

Actes vandàlics amb la
senyalització dels camins
Diverses senyals excursionistes
han estat víctimes d’actes vandàlics. Un d’aquests actes va anar
dirigit a l’antiga senyal de la creueta, que indicava la presència del
camí de St. Jaume amb un acabat
artesanal de metall. La senyalització va patir diversos intents
d ’arrencament fins que, finalment,
va desaparèixer.
L’Albiol és un municipi format principalment per zona boscosa de
muntanya, plena de camins que la
recorren i, mentre ho fan, recorren
també la seva història, la seva ri-

quesa natural i el seu valor paisatgístic. Això és, precisament, un tret
que defineix el poble. Però la manera com s’explota aquesta riquesa també és quelcom que el defineix. Una xarxa de camins excursionista és un els pilars a partir del
qual pot construir-se un desenvolupament econòmic respectuós amb
l’entorn i, alhora, amb la mateixa
identitat del poble. Un desenvolupament pel qual aposta l'Ajuntament i, en definitiva, un desenvolupament del qual en pot dependre
el futur del municipi.

L’ajuntament de l’Albiol presenta un pressupost per l’exercici
2014 de 598.246,98 euros
Els pressupostos per l’exercici
2014 varen ser aprovats pel Plenari Municipal celebrat el passat
20 de desembre, amb els vots a
favor de l’equip municipal. El grup
municipal de Convergència i Unió
(CiU) varen votar en contra.
L’equip de govern ha presentat la
proposta de pressupost per l’any

2014, seguint els objectius que
des del principi de mandat han
guiat la seva acció de govern: ser
conservador amb els ingressos (a
base d’una anàlisi acurada de les
previsions, segons els exercicis
anteriors) i curós amb la despesa.
Amb aquests objectius es segueixen prioritzant temes de manteniment i conservació de l’espai pú-

blic, atenció a les persones i mesures d’estalvi com poden ser en
l’enllumenat públic, i les despeses de funcionament ordinari de
l’Ajuntament.
A grans trets, el pressupost del
2014 queda resumit en els següents quadres:

INGRESSOS · 598.246,98 €
Capítol 1 .– Impostos directes (24,86%)
Aquest capítol inclou els impostos corresponents a
l’IBI, plus-vàlues i impost sobre vehicles.
En relació a l’IBI d’urbana cal comentar que s’ha abaixat el tipus i, per tant, és menor la pressió fiscal dels
ciutadans de l’Albiol però, tot i això, la partida corresponent s’ha vist incrementada atenent les altes
d’immobles amb motiu de la darrera revisió realitzada.

Capítol 2.- Impostos indirectes
(0,92%)
Aquest capítol inclou solament
l’impost sobre construccions. Es
preveu ingressar una quantitat semblant a la de l’any anterior.
La sentència del TSJC no afecta les obres de manteniment
que els particulars realitzin a
Les Masies Catalanes, ni la totalitat de les obres que es puguin
realitzar al poble o al terme municipal.

Capítol 3.- Taxes, preus públics i
altres ingressos
(21,39%)
Les principals partides d’aquest capítol fan referència
a la taxa de brossa i a la taxa corresponent al consum
d’aigua.

Capítol 4.- Transferències corrents
(35,35%)

Les principals partides d’aquest capítol fan referència
als següents punts:
● La participació als tributs de l’Estat (65.000 €).
● Els ingressos previstos per part de la Generalitat de Catalunya (75.200 €). Se’n destaquen els ingressos provinents del fons de cooperació local, per
import de 43.000 €, i la subvenció del PUOSC per
manteniment, per import de 19.500 €.
● Els ingressos previstos provinents de la Diputació de Tarragona, es preveuen per import de
71.000 €, dels quals en destaca la subvenció del PAM-manteniment per import de 42.000 €.

Capítol 5.- Ingressos patrimonials
(1,09%)
L’import d’aquest capítol és
de 6.500 €, els quals corresponen a interessos de dipòsits

Capítol 7.- Transferències
de capital
(16,4%)
Aquest capítol inclou els ingressos previstos de la Generalitat, provinents del PUOSC i destinats a inversió,
per import de 88.000 € destinats a la millora de la
xarxa d’aigua; i per import de 9.700 € destinats a la
Plaça Sant Antoni.
Solament els capítols 1, 2 i 3 corresponents a ingressos que provenen dels ciutadans (els quals inclouen les taxes per aigua, brossa...) representen en
total un 47,17%. La resta, la majoria, corresponen a
altres ingressos provinents d’altres administracions.

DESPESES · 598.246,98 €
Capítol 1.- Despeses de personal
(19,3%)
Amb el manteniment de la plantilla actual, el capítol
puja al mateix import que l’any anterior, atès que els
sous continuen restant congelats per imperatiu legal.

Capítol 2.- Despeses corrents de
béns i serveis (56,1 %)
Les despeses més importants fan referència als següents punts:
● Reparacions, manteniments i conservació, amb un
import de 41.000 €.
● Energia elèctrica, amb un import de 30.000 €.
● Aigua (CAT) amb un import de 38.000 €,
● Cànon de l’aigua: 28.000 €
● Festes populars: 15.000 €

Capítol 3.- Despeses financeres
(0,3%)
El capítol puja a un total de 2.000 €,
essent la partida més important la
corresponent als interessos d’un préstec, els quals estan
totalment subvencionats per la Diputació
de Tarragona.

Capítol 4.- Transferències
corrents (0,2%)
Aquest capítol, amb un total de 950 €,
fa referència a les quotes de l’ACM, FCM,
Localret i a una subvenció a l’associació de dones
de l’Albiol.

Capítol 6.- Inversions reals
(20,5%)
Aquest capítol inclou les inversions previstes a realitzar al municipi. Es tracta d’un capítol important, atès
que fa referència a obres de millora i inversions.

Per a l’any 2014 està previst bàsicament finalitzar
l’obra de millora de la xarxa d’aigua al poble, així com
realitzar obres de millora a la Plaça de Sant Antoni i
adquirir material esportiu per a la zona esportiva de
Les Masies Catalanes.
La totalitat de la inversió prevista puja a la quantitat
de 122.878 €.

Capítol 9.- Passius financers
(3,6%)
Aquest capítol, amb un import de 21.464 €, correspon
a l’amortització del préstec d’aquest Ajuntament.
Amb aquests pressupostos, que pugen un 8,6 % més
que l’any passat, l’equip de govern vol destacar la
bona situació en què es troben les finances municipals degut a la previsió d’anteriors exercicis i també
per l’esforç continuat que s’ha fet, des de l’inici de la
crisi, per evitar el dèficit, reduir l’endeutament i mantenir l’equilibri financer i pressupostari dels comptes.
En paraules de l’Alcalde:
“Aquests pressupostos asseguren la bona situació
financera de l’Ajuntament”.
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Notícies breus
B UTLLETÍ PER A TOTHOM
Si algun de vostès vol rebre el present Butlletí d’informació al ciutadà de l’Ajuntament
de l’Albiol, en llengua castellana, pot demanar-ho mitjançant el correu electrònic
ajuntament@albiol.cat o a través d’una trucada telefònica al telèfon 977 846 160

L ES TANQUES : UNA REPSONSABILITAT

N OU HIDRANT

L’Ajuntament de l’Albiol engegarà una campanya per
conscienciar als propietaris de Les Masies Catalanes
sobre l’imprescindible manteniment de les tanques
vegetals que envaeixen les voreres. Aquells propietaris que n’estiguin afectats rebran una carta de l’Ajuntament on se’ls indicarà la responsabilitat de retallar
la vegetació de les seves tanques fins al límit de la
seva propietat, d’acord amb l’ordenança municipal
aprovada recentment. Amb aquesta mesura es pretén
donar un aspecte general net i endreçat a la urbanització de Les Masies Catalanes.

A la confluència del carrer Avet amb el carrer Olivera, i
per complir la Llei vigent, s’ha instal·lat un nou hidrant
d’aigua, la finalitat del qual és la de permetre un espai adequat per lluitar contra un hipotètic incendi,
tant a Villa Urrutia, com a les rodalies.

DADES D’INTERÈS
O FICINES DE L’ AJUNTAMENT
L’Albiol - c/St. Miquel, 5
dilluns de 9h a 13h.
•

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

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

•

B AR-R ESTAURANT DE L’A LBIOL

Telèfon: 977 846 160
Fax: 977 767 055
Pàgina web — www.albiol.cat
Correu electrònic — ajuntament@albiol.cat
Compte Twitter - @ajunt_albiol

Tfn: 977 098 013 · 609 338 219
albiol.restaurant@hotmail.com
Obert tots els dies de la setmana
Descans setmanal: dilluns

