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Finalitzades les obres de millora de la
xarxa d’abastament d’aigua als dipòsits
municipals del nucli urbà de l’Albiol
Les obres donen el punt i final
per a millorar la seguretat i la
qualitat del servei, amb un
20% de finançament propi.
Com ja ho vàrem anunciar en
el butlletí número 6, on les futures obres es consideraven
com “obres estrictament necessàries per dotar d’unes in-

fraestructures actualitzades al
poble”, aquests darrers mesos
s’han dut a terme les tasques
de millora de la xarxa d’a
bastament d’aigua als dipòsits
municipals del poble.
Unes actuacions finalitzades
que han consistit, principalment, en condicionar la captació de l’aigua del brollador,
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instal·lar un dipòsit regulador
de 10.000 litres i substituir un
tram de canonada en alta fins
als dipòsits existents, els quals
s’han netejat i condicionat tot
reparant les anomalies produïdes pel pas del temps.
També, com a part important,
s’ha instal·lat un clorador automàtic per l’aigua subministrada als veïns del poble. Aquest
aparell analitza l’aigua constantment i subministra a la
xarxa la quantitat de clor justa
i necessària d’acord amb els
estàndards que marca la Llei.
A més a més, els dipòsits
s’han condicionat de tal manera que poden funcionar individualment, sense que la distribució d’aigua quedi, en cap
cas, afectada.
En definitiva, una important
obra
perseguida ja des de
l’anterior legislatura que recentment ha pogut veure la
llum. L’obra ha estat finançada
amb un 80 % pel PUOSC (Pla
d’Obres i Serveis de Catalunya)
de la convocatòria 2008-2012
i un 20% restant per l’Ajuntament, amb els seus propis recursos.

ara
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Pàgina 7
· El jovent, per una

Reparat l’antic desperfecte a l’enllumenat públic (C. Avet)
Com a conseqüència d’una de les
ventades que hem patit aquesta
temporada, el quadre de l’enllumenat públic, existent al començament del carrer Avet, va quedar
afectat en la seva base i, posteriorment, va caure a la vorera del car-

rer Avet. Des de l’Ajuntament, i a
través d’un professional extern, es
va reparar entre el dia 30 i 31 de
juliol. La reparació va consistir en
desconnectar tots els cables i refer
la base de formigó on s’assenta el
quadre de l’enllumenat públic.

Per realitzar aquesta reparació va
ser necessari deixar, momentàniament, sense enllumenat a la zona
afectada, per la qual cosa, els
veïns i veïnes afectats varen ser
convenientment informats de la
incidència.

OPINIÓ

El grup de CIU, en el termini La bona salut econòmica del
establert, no ha enviat el seu
nostre Ajuntament
escrit per adjuntar al butlletí
La present legislatura està a les acaballes i ara toca
fer un balanç de la feina feta.
Una de les parts més importants dels ajuntaments,
són l’estat de la finances municipals. Nosaltres
veníem d’una situació òptima, malgrat que alguns
estaven desitjant que no fos així i en aquest sentit ho
varen estar pregonant. El temps dona la raó a qui la
té i deixa en ridícul a qui practica la demagògia.
El grup municipal PSC-PM hem fet bé la nostra feina,
administrant de manera eficient els nostres recursos
i, malgrat la situació econòmica, hem mantingut els
serveis als ciutadans, que és la nostra prioritat. Hem
sabut fer una contenció de la despesa i fer les coses
sense, com diu el refrany “no estirar mes el braç que
la màniga”.
Tot així, i degut als incompliments de pagaments reconeguts que tenim amb la Generalitat, es varen haver de prendre decisions necessàries i impopulars,
com la pujada de l’IBI.
S’ha demostrat que les decisions preses en l’actual
legislatura i en les anteriors, van ser decisions encertades que han permès que aquesta legislatura mantinguem el compromís de sempre.
Grup Municipal PSC-PM
Degut a comentaris rebuts en el butlletí anterior us informem que: totes les opinions dels grups polítics, tant en l’actual butlletí com en
els anteriors, es transcriuen de forma literal i sense afegir cap mena de modificació, ni ortogràfica ni gramaticalment parlant.
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Acords del Plenari
2013
Plenari del 20 de desembre
x S’aprova l’acta de la sessió anterior

postària i el foment de la competitivitat.

x Es donen compte de diversos Decrets de l’Alcaldia.

x S’aprova la proposta d’acord d’aprovació del con-

veni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Baix Camp i l’Ajuntament de l’Albiol que regula
l’encàrrec a favor de la comarca de les funcions
atribuïdes al municipi en matèria de serveis funeraris i l’autoritza per la seva prestació en regiment
de concurrència.

x Es donen compte als Regidors i regidores de la

Corporació de l’informe relatiu a la morositat en
les operacions comercials corresponent al 3er trimestre de 2013.

x S’aprova el pressupost Municipal per a l’exercici

de 2014

x S’aprova l’addenda de regularització econòmica

x S’aprova la modificació de crèdits al pressupost de

del conveni entre l’Ajuntament de l’Albiol i el Consell Comarcal del Baix Camp en matèria de Serveis
Socials.

l’exercici 2013.

x S’aprova l’acord de reconeixement de la part pro-

x S’aprova

l’acord
d’adhesió
al
conveni
d’interoperabilitat de sistemes d’informació entre
administracions públiques.

porcional de la paga extraordinària del mes de
desembre de l’any 2012, corresponent als serveis
prestats durant el període de meritament previ a
l’entrada en vigor del RDL 20/2012, de 13 de
juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressu-

x Mocions, precs i preguntes.

2014
Plenari del 10 de Març

x Aprovació dels dies festius locals per l’any 2015.
x Proposta d’acord d’aprovació del compte general

x Aprovació de l’acta de la sessió anterior

de 2013.

x Donar compte de les resolucions d’alcaldia

x Proposta d’acord d’aprovació del conveni d’adhe-

sió de l’Ajuntament de l’Albiol a la central de contractació del Consell Comarcal.

x Donar compte de la resolució de l’alcaldia per la

qual s’aprova la liquidacio del pressupost de
2013.

x Proposta d’acord d’aprovació de les al·legacions

adreçades al Departament d’agricultura, ramaderia, pesca alimentació i medi natural en relació al
programa Leader 2014-2020.

x Coneixement de l’informe relatiu a la morositat en

les operacions comercials, corresponent al 4rt trimestre de 2014

x Mocions, precs i preguntes.

x Aprovació de la formalització del conflicte en de-

fensa de l’autonomia local contra la llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalizacion Y sostenabilidad de la administración local.

Plenari extraordinari del 29 de setembre

x Mocions, precs i preguntes.

x Moció “Suport del món local a la convocatòria de

consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9
de novembre de 2014”

Plenari de l’1 de juliol
x Aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Els extractes dels acords dels
Plenaris Municipals es poden
consultar en la seva totalitat,
a la web de l’Ajuntament

x Donar compte de les resolucions d’alcaldia
x Donar compte dels informes de tresoreria/

intervenció a que fa referència la llei 15/2012, de
5 de juliol, referent al primer trimestre de 2014.

x Aprovació de la massa salarial del personal laboral

www.albiol.cat

per a l’exercici 2014.
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Un any més de festes a Les Masies Catalanes

Encara que el temps no va
acompanyar-nos gaire, va ser
més que suficient la companyia
de tots aquells veïns i veïnes que
van voler participar per poder
assaborir un any més el concurs
de pastissos dolços i salats. Un
concurs que, dolçament organitzat per l’Associació de Dones de
l’Albiol, va donar el tret de sortida a la Festa Major de l’Albiol a
Les Masies Catalanes, la primera de les dues grans cites del
nostre municipi. Aquest any es
va celebrar entre el 31 de Juliol i

el 2 d’Agost.
D u r a n t
aquests tres
dies
els albiolencs i
albiolenques vam poder gaudir
de tot un ventall d’actes diversos
a la pista esportiva, com sempre, dirigit a totes les edats, perquè ningú tingui excusa per no
passar-s’ho bé.
Atraccions per als més petits de
la casa, inflables, “toro mecànic”, xocolatada..., tots ells van
ser actes que no van faltar a la
cita estiuenca per omplir el pro-
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grama de festes
del divendres 1 d’agost. A l‘endemà, una
cullerada més de festa que convertia la pista esportiva en la ja
mítica lluita d’escuma i el vermut
popular.
Com a colofó de les festes, un
agradable sopar (gentilesa de
l’EUC) amb l’espectacle afegit
del Mag Xema i el ball de festa
major amenitzat pel duet
“Elegance”, que va concloure
aquests 3 dies de la nostra Festa Major.

Festa Major a l’Albiol amb novetats històriques

Ja són molts els anys i moltes
les festes que s’han desenvolupat sense incidències meteorològiques, tot i haver de conviure
amb arriscats pronòstics de mal
temps. Aquest any, a Les Masies
Catalanes, el temps va acompanyar, però a l’Albiol la pluja no
va perdonar. Sortosament, i no
com en tots els anys anteriors,
hem pogut comptar amb un espai a l'aixopluc de les carpes
que ha permès contemplar la
pluja amb bon humor i seguir

fent el que toca: gaudir de les
festes de l’Albiol.
El 27 de setembre ja es pot dir
que iniciaven les festes els de
sempre: l’agrupació de defensa
forestal, amb el seu esforç en
aconseguir una consciència de
l’entorn mitjançant excursions
temàtiques que converteixen
una passejada en una muntanya de preguntes i respostes.
Amb la col·laboració, aquesta
vegada, de dos ponents veïns
de l’Albiol i membres de
l’escola de natura Medicago,

es varen rastrejar els mamífers
habitants del bosc que ens envolta.
Més tard, abans del dinar de la
gent gran, un acte històric tocava el cel de l’Albiol amb la
mà alçada d’un enxaneta. Les
colles castelleres d’Alcover i de
Cambrils van ser les encarregades de construir, per primera
vegada, aquesta fita cultural
tant característica de la nostra
terra sobre la plaça dels escacs. Un encontre que, entre
gralles i tambors, ens recorda
tot allò que es pot aconseguir
quan s’uneixen els esforços.
La segona part del dia va estar
dedicada a la xocolatada popular (gràcies a l’associació de
dones de l’Albiol), seguida de
la bona cuina del barRestaurant i un espectacle de
malabarismes que mai ens deixa indiferents.

nir-nos sota la carpa. Tot i que la pluja no va
descansar fins ben entrada la tarda, no va ser
pas excusa pels més de 200 estómacs que esperaven impacients un bon plat de paella, tal i
com havia promès el programa d’actes. I així va
ser. La paellada popular, essent l’últim dels actes de la festa major, sempre acaba culminantse amb una participació plena. Un acte gastronòmic que, com no podia ser d’una altra manera, aconsegueix reunir-nos a tots per assaborir,
per conversar, conviure i, en definitiva, per compartir aquest temps i fer-lo especial d’entre la
resta. I per molts anys!

Diumenge, el segon dia de la festa gran, va tocar llevar-se d’hora per assistir a la missa, a
l'església de Sant Miquel, on les parets de pedra ofereixen una sonoritat musical excel·lent,
perfecte per què la música del quartet “La lluna
plena” pugui arribar a tots els sentits dels assistents. En sortir, l’agrupació de Sardanistes del
Penedès va encarregar-se, com en anys anteriors, d’animar a tot aquell qui volgués o qui vingués a lligar-se les espardenyes i seguir les passes d’un recull exquisit de sardanes, ben guarnides amb jocs i premis per amenitzar la trobada. I amb tant de ball, van animar-se les gotes
que, caient a bon ritme, obligaren a tots a reu-
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Remodelació de la plaça de Sant Antoni
L’Ajuntament de l’Albiol començarà en breu les obres de remodelació de la Plaça de Sant Antoni, a
Les Masies Catalanes. Aquestes
obres, que inicialment estava previst incloure-les dins la subvenció
del PUOSC de la Generalitat,
s’hauran de finançar amb recursos
propis, donat que la Generalitat no

dota econòmicament aquest projecte, però el consistori s’hi havia
compromès.
Amb la remodelació de la Plaça es
millorarà el problema dels escòrrecs que generen les pluges, es
col·locarà una marquesina pels
sopluig dels nens i nenes que agafen el Bus escolar i s’adaptaran els

voltants dels gronxadors i tobogans, incloent-hi algun element
més per als més petits.
L’objectiu de la remodelació és
crear un espai obert, agradable i
urbanísticament dinàmic, que actuï com a punt d’atracció per a tots
els nens i nenes que agafen el
transport escolar.

Parlem del pla d’ocupació de la Diputació de Tarragona
La Diputació de Tarragona,
amb la col·laboració del Consell
Comarcal del Baix Camp i els
diversos Ajuntaments de la comarca, entre els quals hi estava present l’Albiol, va iniciar, a
principis d’aquest any, el Pla de
Foment de l’Ocupació 2014.
L’acord, que tenia prevista la
contractació de 5 persones aturades de llarga durada, venia
marcat amb l’objectiu d’actuar
en entorns naturals i/o urbans,
i estava dotat amb un pressupost de 54.971 euros.
Fruit d’aquesta col·laboració,
cinc persones aturades, habitants de les nostres comarques, han estat treballant al
nostre Municipi durant quinze
dies, tant a Les Masies Catalanes com al poble de l’Albiol.
Gràcies a això, durant aquest
temps s’han anat desenvolupant tasques pròpies de manteniment d’espais, zones verdes,

actuacions de millora de la via
pública, neteja de vials, desbrossament d’espais comunitaris, etc.
Aquesta iniciativa, que ajuda
als Municipis com el nostre a
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mantenir els espais municipals
en bon estat, no va tenir cap
cost per l’Albiol, i ens va permetre fer un bon repàs als espais
comuns que, en definitiva, són
els espais de tots.

Una vida sense fum
“No et deixis dominar”, aquest va ser l’eslògan
que acompanyava el dibuix d e la Judith, la Joana
i l’Enric per participar al 13è Concurs Creatiu “El
jovent per una vida sense fum”. Tant el dibuix com
l’eslògan van ser una aposta encertada, doncs va
ser finalment l’obra guanyadora del repte, tot coincidint amb la passada XII Setmana Sense Fum, que
va tenir lloc entre el dies 26 i 31 de maig d’aquest
any.
El concurs, organitzat per l’Àrea Bàsica de Salut de
la Selva del Camp, i amb la col·laboració dels Ajuntaments de l’Albiol i la Selva del Camp, va acollir
totes les obres de dibuix que els joves artistes de
l’IES Puig i Ferrater van fer arribar amb propostes
ben enginyoses. Totes les obres van ser exposades
a la sala d’espera del Centre organitzador per tal
que el jurat, format per membres del centre educatiu, el centre de salut i els dos Ajuntaments
col·laboradors, poguessin deliberar sobre quin seria
el pòster finalista.
Com acostuma a passar amb la temàtica del cartell
(el fum), el premi a l’abstenció no és un premi exclusiu, el compartim tots. Així va ser també amb el
premi, doncs tots els participants van poder gaudir
d’un piscolabis final ofert per tal de celebrar
l’esdeveniment.

Notícies breus
V IGILEM QUI ENS VISITA

E L BUTLLETÍ PER A TOTHOM

Últimament s’ha pogut apreciar un augment de venedors ambulants, presents sobre tot a Les Masies Catalanes, oferint serveis diversos (recollida de ferralla,
venda de fruita i verdura, etc.) L’ajuntament adverteix
que aquests serveis no estan de cap manera autoritzats. Per això, i per la seguretat dels veins, es recomana l’abstenció a participar o col·laborar amb aquesta
mena d’activitats, de caràcter comercial, que no estan contemplades legalment.

Si algú 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

U N GOS , UNA RESPONSABILITAT
rill per a altres persones. I en
tercer lloc, envers el municipi,
on a ningú li agrada veure,
ensumar o trepitjar els pastissets que van escampant.
Amos i mestresses, si us
plau, no deixeu senyal, feu-vos responsables del
vostre gos i de les seves deixalles com si fossin les
vostres.

Són molts els veïns que es beneficien de la companyia d’un amic tan incondicional com és el gos. Ara
bé, és important entendre que la tinença ve acompanyada d’una sèrie de responsabilitats.
En primer lloc, envers l’animal, a qui cal inscriure al
cens de l’ajuntament, procurar-li uns mínims de nivell de vida i tenir un control sobre la seva salut. En
segon lloc, envers els veïns. Siguem conscients
que el millor amic d’un home pot ser, alhora, un pe-
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Una imatge històrica per l’Albiol

DADES D’INTERÈS
O FICINES DE L’ AJUNTAMENT

B AR-R ESTAURANT DE L’A LBIOL

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

Tfn. 977 098 013 · 609 338 219
albiol.restaurant@hotmail.com
Obert tots els dies excepte dilluns

•

R ESTAURANT M AS G IBERT

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

Crtra. De l’Albiol Km. 10
43479 L’Albiol
Tfn. 977 845 153

•

T ELÈFONS ÚTILS

Telèfon: 977 846 160 Fax:: 977 767 055
www.albiol.cat
Correu: ajuntament@albiol.cat
Twitter: @ajunt_albiol

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

8

