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        L’inici d’un camí cap a          les eines digitals 

Amb aquestes paraules és com el 
consistori els satisfà de presentar 
la nova i remodelada pàgina web, 
un nou portal per a tothom, acces-
sible per mòbils i tauletes. La in-
tenció és la d’actualitzar aquest 
mitjà de comunicació, imprescindi-
ble a dia d’avui, dotant-lo d’una 
navegació intuïtiva i una riquesa 
de continguts que permetin a tots 
els públics trobar el seu espai. 
La web s’estructura bàsica-
ment a partir de tres  àrees: 
Ajuntament, Cultura i turis-
me, i Tràmits i ser-
veis. Navegant 
per aquestes 
tres àrees els 
usuaris podran 
trobar tota mena 

 d ’ informa- ció: la 
situació de les ofi-
cines Munici- pals, con-
sultar els calendaris de paga-
ments, els butlletins d’atenció al 
ciutadà, eel portal de transparència, 
els actes dels plenaris, el període 
mig de pagament a proveïdors, 
reculls fotogràfics de les festes al 
Municipi, etc.  

Es tracta de connectar-se i endin-
sar-se dins els seus continguts, 
gaudint així d’una pàgina web feta 
i pensada per què tothom pugui 
estar assabentat del que passa al 
Municipi, ii en què es distribueixen 
els diners dels nostres impostos.  
A part de convidar a tothom a visi-
tar aquesta pàgina i familiaritzar-
s’hi, ll’Alcalde subratlla que pretén 
ser una eina oberta, on les aporta-
cions dels ciutadans permetin 

millorar el poble. És, per tant, un 
projecte participatiu, propi 

dels temps en que 
vivim, que s’ha 
anat covant durant 

mesos de treball i 
que ara, finalment, 
surt a la llum. 

El Butlletí d’informació al ciutadà compleix 10 números 

Un braç que obre la mà al ciu-
tadà per oferir-li informació de 
forma impresa (i ara també di-
gital, des de la nova web de 
l’Ajuntament). AAquesta és la 
missió que porta desenvolu-
pant ara fa tres anys, i al llarg 
de 10 números, el butlletí d’in-
formació al ciutadà. Un nom 
força llarg per a un butlletí però 
que, al mateix temps, és degu-
dament inclusiu. Aquest objec-
tiu de transparència i servei 
d’actualitat informativa, ggens 
habitual en municipis tan petits 
com el nostre, va ser un com-

promís del consistori que va 
engegar-se el mes de maig del 
2012 i que, des d’aleshores, ha 
anat creixent i madurant fins a 
dia d'avui. 
No es tracta, però, de cap re-
sultat acabat. LLa intenció de 
l’equip de govern és la de se-
guir apostant per aquests lla-
ços d’unió entre l’Ajuntament i 
els veïns i veïnes del municipi 
de manera que, amb concor-
dança amb la notícia anterior, 
puguin afegir-s’hi apartats de-
dicats a la participació, articles 
d’opinió, etc. 

En definitiva, una petita fita 
que arriba a la seva desena 
edició amb ganes de seguir 
creixent i millorant en temps on 
això, precisament, és el que 
més difícil es presenta. 

 

   : 
www.albiol.cat  
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AJUNTAMENT DE L’ALBIOL 



Proposta d’aprovació del pressu-
post municipal per l’exercici 2015”, el Sr DIDAC RODRI-
GUEZ GRAS, President del Grup Municipal de CiU a l’A-
juntament de l’Albiol, es va dirigir a la Regidora d’hisen-
da, la Sra. Ana Pareja Aceituno, amb les següents pa-
raules: 
“LI VA AMPLE EL CÀRREC .... ÉS UNA INCOMPETENT” 

l’ofec econòmic que posen les polítiques econòmiques 
de dretes (com és CiU) a petits municipis com l’Albiol. 
Sr. DIDAC RODRIGUEZ GRAS, 

informis i aprengui com es por-
ta una àrea tan complexa com la d’hisenda. 

aquest fet i que cadascú tregui 
les seves pròpies conclusions... 

Grup municipal de PSC-PM

 
IBI Urbana
S’acorda rebaixar per segon any 
consecutiu l’IBI urbà un 5%, pas-
sant d’un tipus 0,65% a  un 
0,6175%. 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS

AIGUA

TAXA D’ESCOMBRARIES

Per a la resta d’u-
suaris es manté la mateixa tarifa 
del 2014. 

TAXA REGULADORA PER UTILITZA-
CIO DE BÉNS i INSTAL-LACIONS 
MUNICIPALS

tant en l’actual butlletí com en 
els anteriors

Resum de quatre anys de 
govern del PSC a l’L’Albiol 

 
Des del Grup de CIU, en repetides ocasions, des del  
2012, em demanat en els Plens o a través d’aquest 
Butlletí, transparència en la gestió municipal. Els ciu-
tadans deuen conèixer la situació actual: 
-Pujada de l’IBI, quasibé 40% i un dèficit municipal de 
més de 200.000 €  
-Baixada dels valors del solars de Masies Catalanes per 
dos motius: 
Impossibilitat de construir i fer ampliacions . Sentència 
del TSJC contra l’Ajuntament. 
Càrrega registral, en funció de la superficie. Degut a la 
gestió del projecte urbanístic 
Altres coses:  
L’ampliació de la pedrera “La Ponderosa” i el POUM 
d’Alcover que l’empeny cap al nostre municipi resta 
sense resoldre. 
El refugi del poble està inacabat, fins quan?. 
La UEC encara existeix; quina funció té actualment? 
Servir al govern del PSC per fer i desfer sense cap con-
trol (la pàgina web diu el contrari, casualment ara refe-
ta). 
Per la nostra banda, un cop rebutjada la nostra 
col·laboració, hem fet una oposició gens fàcil i ingrata 
dins d’un context de manca absoluta de transparència 
per part de l’equip de govern.  
 

Comentari sobre l’últim 
plenari municipal 

 
Durant la celebració del Plenari Municipal, el passat 30 
de desembre, i dins el marc del debat del punt número 
4 de l’Ordre del dia “PProposta d’aprovació del pressu-
post municipal per l’exercici 2015”, el Sr DIDAC RODRI-
GUEZ GRAS, President del Grup Municipal de CiU a l’A-
juntament de l’Albiol, es va dirigir a la Regidora d’hisen-
da, la Sra. Ana Pareja Aceituno, amb les següents pa-
raules: 
“LI VA AMPLE EL CÀRREC .... ÉS UNA INCOMPETENT” 
Paraules buides que se li giren en contra quan: 
1er No és capaç d’argumentar on és la incompetència. 
2on Durant els 4 anys de legislatura, aquesta Regidora 
ha quadrat els pressupostos; amb el tràngol de superar 
l’ofec econòmic que posen les polítiques econòmiques 
de dretes (com és CiU) a petits municipis com l’Albiol. 
Sr. DIDAC RODRIGUEZ GRAS, abans d’utilitzar unes pa-
raules tan contundents, iinformis i aprengui com es por-
ta una àrea tan complexa com la d’hisenda. Després, 
amb raó de causa, faci  la seva valoració, però que tin-
gui una base per poder debatre’s. 
Des de l’Ajuntament volem comunicar als ciutadans i 
ciutadanes de l’Albiol aaquest fet i que cadascú tregui 
les seves pròpies conclusions... 
 
Grup municipal de PSC-PM  

OPINIÓ 

 

DELS GRUPS MUNICIPALS 

Ordenances municipals 

En el Plenari celebrat el passat 7 
d’octubre del 2014, es va acordar 
l’aprovació, ordenació i modifica-
ció de les Ordenances Fiscals per 
l’any 2015, que van quedar de la 
següent manera: 
 
IBI Urbana 
S’acorda rebaixar per segon any 
consecutiu l’IBI urbà un 5%, pas-
sant d’un tipus 0,65% a  un 
0,6175%. 
 
IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS 
Es modifica l’import mínim en el 
càlcul de la liquidació. La resta 
d’ordenança segueix igual. 

AIGUA 
Ordenança reguladora de la taxa 
de subministrament d’aigua pota-
ble: S’incrementa un 1,3 % de mit-
jana per indicacions de la Genera-
litat (Departament d’Empresa i 
Ocupació). 
 
TAXA D’ESCOMBRARIES 
Sols es modifica la tarifa dels Bars, 
Restaurants i altres establiments 
de restauració. PPer a la resta d’u-
suaris es manté la mateixa tarifa 
del 2014. 
 
 
 

TAXA REGULADORA PER UTILITZA-
CIO DE BÉNS i INSTAL-LACIONS 
MUNICIPALS 
Es regula el lloguer de béns muni-
cipals per part de persones que 
desitgin fer-ne ús. Les persones 
residents i empadronades al Muni-
cipi tenen una important bonifica-
ció. Totes les ordenances les po-
den visualitzar a la nostra renova-
da pàgina web: 

 www.albiol.cat 
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Degut a comentaris rebuts en butlletins anteriors us informem que: totes les opinions dels grups polítics, ttant 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. 



L’Ajuntament de l’Albiol ha 
aprovat un ppressupost munici-
pal de 512.801,50 euros per 
l’any 2015. Una xifra que repre-
senta una ddisminució del 
14,28% respecte els comptes 
inicials de l’any passat. 
 
Els pressupostos d’aquest any 
estan especialment ccentrats en 
la contenció de la despesa i el 
manteniment de les infraes-
tructures actuals. Contemplen 
petites inversions i rredueixen la 
pressió fiscal. També fraccio-
nen en tres vegades l’impost de 
l’IBI. 
La política de mesures d’estalvi 
segueix la tònica que l’Ajunta-
ment ha mantingut els darrers 
anys amb la racionalització de 
les despeses destinades al fun-
cionament general dels serveis, 
tot i que es procura que això 
afecti el menys possible als di-
versos serveis municipals, es-
pecialment aquells adreçats a 
les persones. En aquest sentit 
es ccontinuen esmerçant molts 
esforços per tenir uns serveis 
de qualitat a un preu assequi-
ble. 
 

 
Pel que fa als diferents capítols 
pressupostaris, s’ha apostat 
per una política de contenció i 
alhora s’ha realitzat un impor-
tant ttreball de desglossament 
de les partides per tal de poder 
fer un seguiment detallat de les 
despeses municipals. 
En el capítol dd’inversions per 
aquest any, es contempla l’ar-
ranjament del camí a la Mussa-
ra, la millora de l’asfalt i l’ar-
ranjament de zones malmeses 
als carrers de Les Masies Cata-
lanes, la compra de mobiliari 
urbà a la pista esportiva, l’ar-

ranjament dels rentadors i la 
millora de l’enllumenat públic 
al poble, entre d’altres. L’Ajun-
tament no descarta la realitza-
ció d’altres inversions durant el 
2015, per bé que aquestes 
hauran d’estar condicionades 

per l’obtenció de subvencions o 
la incorporació d’excedents per 
majors ingressos. Els pressu-
postos han estat aprovats amb 
els vots favorables de l’equip 
de govern. La oposició va votar 
en contra.  

 

Aprovats els pressupostos del 2015 

INGRESSOS: 512.801,50 €

DESPESES: 512.801,50 € 

 Capítol 1 - Impostos directes 
 Capítol 2 - Impostos indirectes 
 Capítol 3 - Taxes, preus públics i  

          altres ingressos 
 Capítol 4 - Transferències corrents 
 Capítol 5 - Ingressos patrimonials 

 Capítol 1 - Despeses de personal 
 Capítol 2 - Despeses corrents en béns 
                    i serveis 
 Capítol 3 - Despeses financeres 
 Capítol 4 - Transferències corrents 
 Capítol 6 - Inversions reals 
 Capítol 9 - Passius financers 

 152.500,00 € 
5.500,00 € 

 
132.958,34 € 
216.643,16 € 

5.200,00 € 

 108.782,76 € 
 

312.050,00 € 
1.139,32 € 

13.300,00 € 
56.064,70 € 
21.464,72 € 

La  Plaça  de  Sant  Antoni  
Amb aquesta actuació queden 
eliminats els escòrrecs que es 
produïen cada cop que venien 
dies de pluja.

amb la instal·lació d’una mar-
quesina que serveixi perquè els 
nens i nenes que esperen l’au-
tobús puguin estar protegits els 
dies de mal temps. 

El cost final 

16.778 euros

Estan avançant els treballs d’ar-
ranjament i millora de la pista 
esportiva per dotar al nostre po-
ble d’un espai on tothom pugui 
trobar-se a gust practicant esport. 
 

inversió total de 
14.341,10 euros

s’ha procedit a  la substi-
tució de tota la xarxa elèctrica 
que alimenta les lluminàries de la 
pista, ja que estaven en un estat 
perillós, així com totes les pea-
nyes de les lluminàries que no 
oferien un mínim de seguretat 
per ser de mida insuficient per 
l’esforç que han d’aguantar. 

procedirà al poli-
ment i posterior pintada de la 
pista esportiva, 

personal contractat a tra-
vés del SOC 

desenvolupant tasques de 
neteja, pintura i paleta bàsicament 
en tot el Municipi,

La persona de manteniment 
desenvolu-

pa tasques, de millora, 
condicionament i enjardinament de 
tot l’espai comunitari,

El canvi d’aspecte, a hores d’ara, ja 
és espectacular.
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Aquesta actuació permetrà reduir 
en més d'un 50% la despesa 
elèctrica mensual necessària per 
a l'enllumenat nocturn d’aquesta 
zona del poble. 

els nous 
fanals compten amb una vida 
estimada de 100.000 hores de 
llum.

És intenció de l’equip de govern

anar 
substituint amb aquest tipus de 
tecnologia totes les lluminàries 
existents al Municipi, 

Tecnologia LED per l’antic enllumenat públic del poble 

L’Ajuntament de l’Albiol ha iniciat 
els treballs de renovació dels 
punts de llum de l’antic enllume-
nat públic, al poble de l’Albiol, 
amb la instal·lació d'un total de 
14 lluminàries  amb tecnologia 
LED.  
 
Aquesta actuació permetrà reduir 
en més d'un 50% la despesa 
elèctrica mensual necessària per 
a l'enllumenat nocturn d’aquesta 
zona del poble. Els treballs tin-
dran un cost de 15.000 euros i 
l’encarregat de portar-ho a terme 
és l’Empresa Tallers Cogul, SL. 
La tecnologia lumínica LED ga-

ranteix un nivell d'il·luminació su-
perior al que donaven les làmpa-
des de vapor de mercuri tradicio-
nals, alhora que es genera estalvi 
d'energia i manteniment de la 
infraestructura, ja que eels nous 
fanals compten amb una vida 
estimada de 100.000 hores de 
llum. Amb aquest procés de reno-
vació de l'enllumenat l'Ajunta-
ment adapta la xarxa actual als 
paràmetres de la Llei sobre pro-
tecció de medi nocturn, d'una 
banda, i disminueix la despesa 
energètica i de manteniment de 
la xarxa, de l'altra, alhora que 
millora la qualitat de l'enllumenat 

nocturn amb una il·luminació més 
uniforme i homogènia als sectors 
intervinguts. 
És intenció de l’equip de govern 
de, paulatinament i sempre que 
la tresoreria ho permeti, aanar 
substituint amb aquest tipus de 
tecnologia totes les lluminàries 
existents al Municipi, tant al po-
ble com a Les Masies Catalanes. 
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Els almogàvers de l’AAMP ataquen de nou 

L’Associació d’Amics de les Muntanyes de Prades 
(AAMP) ens ha regalat, un any més, la 5a edició d’u-
na de les caminades de resistència més completes 
que podem trobar dins el calendari esportiu de la 
FEEC: l’Almogàver Muntanyes de Prades. La marxa, 
que va tenir lloc el passat dissabte  28 de febrer, va 
ser la primera cita de la 18ena Copa Catalana de 
Caminades de resistència, reunint més de 300 par-
ticipants disposats a sortir de Prades i recórrer els 
més de 60 quilòmetres i 5.442 metres de desnivell 
acumulat. Una prova inspirada en l’esperit de sacri-

fici dels antics guerrers catalans, els almogàvers, 
que desafia la fortalesa física i la determinació dels 
caminants en els durs però bells paisatges que ens 
envolten. L’Albiol, va ser parada d’avituallament on 
poder reposar forces per continuar. 
Aquest és un esdeveniment vist amb bons ulls des 
de l’Ajuntament, per la seva qualitat en valors i tu-
risme proper, que reforcen el model de respecte i 
gestió del medi natural. Per donar-hi suport, s’hi va 
col·laborar amb una dotació de recursos humans i 
logístics. 

Foto: Xavier Capdevila | Font: www.feec.cat 



 
Aquesta actuació permetrà reduir 
en més d'un 50% la despesa 
elèctrica mensual necessària per 
a l'enllumenat nocturn d’aquesta 
zona del poble. 

els nous 
fanals compten amb una vida 
estimada de 100.000 hores de 
llum.

És intenció de l’equip de govern

anar 
substituint amb aquest tipus de 
tecnologia totes les lluminàries 
existents al Municipi, 
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L’Albiol és el nom del nostre 
municipi. El seu nucli antic (s. 
XII/XIII) el tenim situat a dalt 
de tot de la muntanya, prop 
dels 850 metres d’altitud, i a 
uns 10 quilòmetres de Les Ma-
sies Catalanes. S’hi arriba se-
guint  una carretera s inuosa 
que, a mesura que anem pu-
jant, ens convida a gaudir d’u-
nes magnífiques vistes. Mentre 
anem contemplant-les arribem 

sense a donar-nos a un poble 
menut i recollit, acollidor, artís-
tic i amb un aire que dóna pau 
i tranquil·litat. 
En aquest article no us volem 
parlar de la seva història, això 
ja ho farem un altre dia. Us vo-
lem parlar del present, de l’ac-
tual poble, a vosaltres, veïns i 
veïnes de Les Masies Catala-
nes, d’aquest petit poble que 
és el vostre. Alguns de vosal-
tres no hi heu estat mai, d’al-
tres alguna o poques vegades. 
Sigui com sigui, us animem a 
que hi pugeu. Per fer-ho teniu a 
l’abast un ampli ventall d'excu-
ses: els que sou de missa, els 
diumenges a les 10:00 hores 
n’hi ha. Podreu aprofitar per 
gaudir d’una església tota de 
pedra, edificada el segle XVIII 
al damunt d’una antiga esglé-
sia romànica. Aquells que si-
gueu més agosarats podeu re-
corre qualsevol dels senders, 
corriols i camins que ben asse-
nyalats (tenim una guia/plànol 
que us pot ajudar), no us imagi-
naríeu mai que a 30 quilòme-
tres del mar, amb un clima Me-
diterrani que és més aviat sec i 

calorós, poguéssiu trobar un 
indret com el riu Albiol amb les 
seves fonts: Irla i Muntanyès. 
N’estem segur que, si  us ta-
pessin els ulls i us els desta-
pess in  a  la  vora del  r iu ,  us 
creuríeu que esteu a qualsevol 
indret  dels Pir ineus.  També, 
des del seu balcó, podeu gau-
dir d’unes vistes excepcionals i 
fins i tot visitar el Castell romà-
nic ple d’història. Hi teniu tam-
bé un Bar/restaurant molt aco-
l l idor  on  podeu gaud i r  de ls 
seus esmorzars i/o dinars. I a 
vint minuts del poble la gran 
Font Major, envoltada d’alzines 
i boixos que ens proporcionen 
una zona ombrívola i acollido-
ra. 
Com us hem dit ,  en propers 
articles ja us anirem explicant 
més coses del nostre poble, 
pe rquè  en  pugueu  pa r la r  a 
amics, familiars, companys... 
de com és i de les coses que 
podem fer dins el seu extens 
terme situat dins el futur “Parc 
Natural de les Muntanyes de 
Prades”. 
 

Us  animem a  descobrir-lo.  

Parlem de l’Albiol  

Foto: Mª Cinta Mesa



La  Plaça  de  Sant  Antoni  
Amb aquesta actuació queden 
eliminats els escòrrecs que es 
produïen cada cop que venien 
dies de pluja.

amb la instal·lació d’una mar-
quesina que serveixi perquè els 
nens i nenes que esperen l’au-
tobús puguin estar protegits els 
dies de mal temps. 

El cost final 

16.778 euros

Estan avançant els treballs d’ar-
ranjament i millora de la pista 
esportiva per dotar al nostre po-
ble d’un espai on tothom pugui 
trobar-se a gust practicant esport. 
 

inversió total de 
14.341,10 euros

s’ha procedit a  la substi-
tució de tota la xarxa elèctrica 
que alimenta les lluminàries de la 
pista, ja que estaven en un estat 
perillós, així com totes les pea-
nyes de les lluminàries que no 
oferien un mínim de seguretat 
per ser de mida insuficient per 
l’esforç que han d’aguantar. 

procedirà al poli-
ment i posterior pintada de la 
pista esportiva, 

personal contractat a tra-
vés del SOC 

desenvolupant tasques de 
neteja, pintura i paleta bàsicament 
en tot el Municipi,

La persona de manteniment 
desenvolu-

pa tasques, de millora, 
condicionament i enjardinament de 
tot l’espai comunitari,

El canvi d’aspecte, a hores d’ara, ja 
és espectacular.

 

Finalitzada la remodelació de la plaça de Sant Antoni 

La  Plaça  de  Sant  Antoni  ha 
vist transformada la seva imat-
ge desprès de que s’acabessin 

els treballs de remodelació de 
la mateixa, ara ja fa uns dies. 
L’objectiu de la reforma va ser 
posar formigó imprès a tota la 
superfície de la plaça i dotar  
les àrees de joc d’un material 
adequat a la normativa actual 
de consistència tova. 
 
Amb aquesta actuació queden 
eliminats els escòrrecs que es 
produïen cada cop que venien 
dies de pluja. També s’ha dotat 

de més seguretat les atraccions 
per a nens/es que estaven ins-
tal·lades a la plaça.   
Tota la remodelació ha acabat 
amb la instal·lació d’una mar-
quesina que serveixi perquè els 
nens i nenes que esperen l’au-
tobús puguin estar protegits els 
dies de mal temps. 
 
El cost final d’aquesta obra, 
finançada amb recursos propis, 
ha estat de 116.778 euros.  

Millores a la pista poliesportiva 

Estan avançant els treballs d’ar-
ranjament i millora de la pista 
esportiva per dotar al nostre po-
ble d’un espai on tothom pugui 
trobar-se a gust practicant esport. 
 
Amb una iinversió total de 
14.341,10 euros  procedents en 

un 40% de subvencions de la Di-
putació de Tarragona, s’han rea-
litzat obres consistents en la mi-
llora de tota la zona perimetral de 
la pista, substituint la tanca me-
tàl·lica existent, en molt mal es-
tat, per una altra tela metàl·lica 
de 3 metres d’alçada galvanitza-
da. 
També ss’ha procedit a  la substi-
tució de tota la xarxa elèctrica 
que alimenta les lluminàries de la 
pista, ja que estaven en un estat 
perillós, així com totes les pea-
nyes de les lluminàries que no 
oferien un mínim de seguretat 
per ser de mida insuficient per 
l’esforç que han d’aguantar. 
Properament es pprocedirà al poli-
ment i posterior pintada de la 
pista esportiva, que es podrà fer 
servir tant per jugar a futbol sala 
com a bàsquet. Las cistelles de 
bàsquet actuals es substituiran 
per unes altres que es podran 
desplaçar.  

Aprofitant la remodelació de la pista 
esportiva, ppersonal contractat a tra-
vés del SOC (Servei d’Ocupació de 
Catalunya), amb un conveni amb el 
Consell Comarcal del baix Camp, 
van estar ddesenvolupant tasques de 
neteja, pintura i paleta bàsicament 
en tot el Municipi, tan al poble com 
també a Les Masies Catalanes. 
La persona de manteniment que 
actualment tenim també ddesenvolu-
pa tasques, entre altres, dde millora, 
condicionament i enjardinament de 
tot l’espai comunitari,  on tenim la 
pista  esportiva  i les oficines de 
l’Ajuntament a Les Masies Catala-
nes. 
 
El canvi d’aspecte, a hores d’ara, ja 
és espectacular. Amb l’arribada de 
la primavera i la floració esperem 
que encara ho serà més. 
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Continua 
l’arranjament de la 
zona comunitària a 

Les Masies Catalanes 



COTXES MAL APARCATS 

Per tal d’evitar que cotxes mal aparcats dificultin 
la mobilitat dels altres vehicles, entre ells l’auto-
bús que porta els nens i nenes a l’escola, perso-
nal de manteniment ha procedit a col·locar als 
parabrises dels cotxes un avís perquè s’aparqui  
correctament. L’Ajuntament agraeix la 
col·laboració de tots el veïns i veïnes.  

BRETOLADES QUE ES REPETEIXEN 

A finals del mes passat hhan aparegut diferents 
arbres arrancats a la vorera de la carretera TV 
7046b, que va des de Les Masies Catalanes fins 
al polígon del Municipi veí.  
Una bretolada que ha estat denunciada al mos-
sos d’esquadra i qque perjudica a tots el veïns del 
nostre poble per dos motius: lla substitució de 
l’arbrat va a càrrec de l’Ajuntament de l’Albiol; 
també perquè, amb aaquestes bretolades, trans-
metem una sensació de deixadesa i de no saber 
cuidar el que és de tothom.  

QUEIXA PEL MAL SERVEI ADSL 

L’Ajuntament de l’Albiol ha fet arribar, al subde-
legat del govern central, una carta de queixa que 
fa referència a la deixadesa de les instal·lacions 
de telefonia i al mal servei d’ADSL que ens dóna 
Movistar. És una vergonya que aquest servei, 
que ara és del tot imprescindible per moltes ges-
tions, sigui tan dolent i amb un retard tecnològic 
important.  Els mantindrem informats. 

PERÍODE MIG DE PAGAMENT 

L’Ajuntament de l’Albiol iinforma sobre el seu 
període mig de pagament a proveïdors, el qual 
es troba dins l’estàndard que marca la llei. El 
3er trimestre del 2014 va ser de  21,6 dies, 
mentre  que el  4rt  trimestre  del  2014  va  ser  
de (-9,93) dies. Aquesta xifra es calcula prenent 
com a referència el dia a partir del qual és obli-
gatori realitzar el pagament corresponent, amb 
un retard màxim de 29 dies. En aquest cas, 
doncs, (-9,93) significa que l’Ajuntament ha rea-
litzat, de mitjana, els pagaments 9,93 dies 
abans de la data obligatòria. 

 

BUTLLETÍ PER A TOTHOM 
 

Si algun de vostès vol rebre el present Butlletí 
d’informació al ciutadà de l’Ajuntament de l’Albi-
ol, en llengua castellana, pot demanar-ho mitjan-
çant el correu electrònic ajuntament@albiol.cat o 
a través d’una trucada telefònica al telèfon 977 
846 160. 

VIGILEM QUI ENS VISITA 

L’Ajuntament, repetint la notícia de butlle-
tins anteriors, vol insistir amb les visites de 
persones desconegudes. Tal com s’apunta-
va en les passades edicions, s’ha pogut 
apreciar un augment de venedors ambu-
lants, presents sobre tot a Les Masies Cata-
lanes, oferint serveis diversos (recollida de 
ferralla, venda de fruita i verdura, etc.) L’a-
juntament adverteix que aquests serveis no 
estan de cap manera autoritzats. Per això, i 
per la seguretat dels veïns, es recomana 
l’abstenció a participar o col·laborar amb 
aquesta mena d’activitats, de caràcter co-
mercial, que no estan contemplades legal-
ment. AA més a més, a totes aquelles perso-
nes que se’ns adrecen a casa amb la inten-
ció de fer una lectura o consulta de qualse-
vol tipus, és molt recomanable demanar l’a-
creditació oficial i fer, si és necessari, una 
trucada de confirmació a l’empresa per la 
qual presumptament treballen.  Que serveixi 
la notícia, doncs, per donar un toc d’alerta 
davant de situacions d’aquest tipus. 

NETEJA  LA FRANJA DE SEGURETAT 

En raó a la ccampanya de prevenció d’incendis 
forestals d’aquest any, l’Ajuntament posarà en 
marxa la neteja que periòdicament es fa de la 
franja que envolta Les Masies Catalanes. 
Aquesta franja, que té un total de 3,1 hectàre-
es, 25 metres d’amplada i més d’un quilòmetre 
de llargada, constitueix una zona d’especial 
rellevància, doncs ja va veure, en un dels úl-
tims incendis del municipi, com passaven les 
flames fins arribar a la urbanització. EEls tre-
balls està previst que s'iniciïn entre els mesos 
de març i abril. 

Proposta d’aprovació del pressu-
post municipal per l’exercici 2015”, el Sr DIDAC RODRI-
GUEZ GRAS, President del Grup Municipal de CiU a l’A-
juntament de l’Albiol, es va dirigir a la Regidora d’hisen-
da, la Sra. Ana Pareja Aceituno, amb les següents pa-
raules: 
“LI VA AMPLE EL CÀRREC .... ÉS UNA INCOMPETENT” 

l’ofec econòmic que posen les polítiques econòmiques 
de dretes (com és CiU) a petits municipis com l’Albiol. 
Sr. DIDAC RODRIGUEZ GRAS, 

informis i aprengui com es por-
ta una àrea tan complexa com la d’hisenda. 

aquest fet i que cadascú tregui 
les seves pròpies conclusions... 

Grup municipal de PSC-PM

 
IBI Urbana
S’acorda rebaixar per segon any 
consecutiu l’IBI urbà un 5%, pas-
sant d’un tipus 0,65% a  un 
0,6175%. 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS

AIGUA

TAXA D’ESCOMBRARIES

Per a la resta d’u-
suaris es manté la mateixa tarifa 
del 2014. 

TAXA REGULADORA PER UTILITZA-
CIO DE BÉNS i INSTAL-LACIONS 
MUNICIPALS
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NOTICIES BREUS 

tant en l’actual butlletí com en 
els anteriors



 

   : 
www.albiol.cat  
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FOTO HIVERNAL 

DADES D’INTERÈS 

OFICINES DE L’AJUNTAMENT 
L’Albiol - Plaça Sant 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. 

• 
Telèfon: 977 846 160    Fax:: 977 767 055 

www.albiol.cat  
Correu:  ajuntament@albiol.cat  

Twitter: @ajunt_albiol 

BAR-RESTAURANT DE L’ALBIOL 

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

RESTAURANT MAS GIBERT 

Crtra. De l’Albiol Km. 10 
43479 L’Albiol 

Tfn. 977 845 153 

TELÈFONS ÚTILS 

Emergències: 112 
Emergències mèdiques: 061 

CAP La Selva del Camp: 977 845 717 

Foto: Sergi López de Arce 


