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L’Ajuntament de l’Albiol interposa recurs contenciós
administratiu contra l’aprovació del POUM d’Alcover
Després de l’aprovació definitiva del Planejament Urbanístic d’Alcover (POUM) per part de la Comissió d’Urbanisme
de Tarragona, el passat 23 de gener de 2013, l’Ajuntament
de l’Albiol interposa un contenciós administratiu davant el
Tribunal Contenciós Administratiu del Tribunal de Justícia
de Catalunya en defensa dels interessos de la població de
l’Albiol i, en particular, dels veïns i veïnes que viuen a Les
Masies Catalanes. Aquest recurs s’interposa el 28 de febrer d’aquest 2013 dins el termini legal per fer-ho.
El POUM aprovat obre la porta a autoritzar una nova zona
d’extracció per la pedrera “CANTERAS LA PONDEROSA” que
te l’àrea, on ha desenvolupat la seva activitat extractiva,
des de fa anys esgotada completament.
La reactivació d’aquesta nova zona comportarà que l’activitat de la pedrera es situï en un espai a tan sols 400/600
metres del nucli de població de Les Masies Catalanes.

L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Albiol va decidir interposar aquest recurs, esgotats tots els períodes
d’al·legacions presentats en la tramitació del POUM d’Alcover, donat que les al·legacions presentades varen ser totes
meticulosament desestimades per l’Ajuntament d’Alcover.
Tinguem en compte que aquesta nova ordenació del territori, per part de l’Ajuntament d’Alcover, lesionarà greument
els interessos dels propietaris de Les Masies Catalanes,
tant pels possibles episodis de sorolls i pols com pel trasllat de la planta de matxuqueig, actualment situada lluny
del nostre terme municipal però que, segons el nou plantejament, es situarà a tocar de la urbanització.
L’Ajuntament de l’Albiol farà tot el que estigui a las seves
mans per pal·liar aquest disbarat orquestrat des de l’Ajuntament d’Alcover.
Els mantindrem informats.

Nomenament dels nous jutges de pau

Amb motiu d’haver quedat vacants els càrrecs de jutge de
pau titular i jutge de pau substitut d’aquest municipi, l’Ajuntament va obrir una convocatòria anunciada al Butlletí Oficial de la Província (a 20 de novembre de 2012) i a la cartellera municipal. Dins el termini i n la forma escaient, el Sr.
Carlos Gutiérrez Vecino va manifestar per escrit la voluntat
de concórrer a la convocatòria com a jutge de pau titular.
Així com la Sra. Alícia Pardal Peinado per la plaça de jutge
de pau substitut.
El Ple de la corporació (a 28 de desembre de 2012) va elegir el Sr. Carlos Gutiérrez com a jutge de pau i la Sra. Alícia
Pardal, com a jutgessa de pau substituta; trametent l’acord
i la documentació escaient al TSJC (Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya).
El TSJC va nomenar-los en sessió de 12 de febrer de 2013
publicant-ho al BOPT del 23 de febrer de 2013. Amb data 7
de març el Sr. Gutiérrez i la Sra. Pardal van realitzar jurament davant el Degà del Jutjat de Reus i el 8 de març van
prendre possessió del seu càrrec.
Actualment el municipi de l’Albiol compta amb un nou jutge
de pau titular i jutgessa de pau substituta, càrrecs que ocuparan durant el període de 4 anys, el qual podrà ser ampliat amb un acord previ pel Ple de la Corporació.
Aquest Ajuntament vol traslladar al Sr. Carlos Gutiérrez i a
la Sra. Alicia Pardal la més sincera felicitació pel nou càrrec.

Salvem el Col·legi Gil Cristià i Arbós
Sembla ser que els plans que la Generalitat contempla
envers el Col·legi Gil Cristià i Arbós, tot i havent-se aprovat
una de les dues esmenes presentades al Parlament, són
els de la supressió del centre escolar, doncs l’administració
no ha mogut ni un dit per a que els alumnes de P3 es poguessin preinscriure. Aquesta inactivitat, doncs, és una
eina més per poder suprimir el centre.
Per tal de seguir lluitant a favor del que creiem que és un
centre educatiu necessari, de caire públic, que faci possible l’accés i la proximitat de l’educació als nostres actuals i
futurs infants, s'han recollit signatures per reclamar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el
restabliment de les condicions que, fins al curs anterior, hi
havien en els centres educatius públics de Catalunya. Una
iniciativa recolzada per la Regidoria d’Ensenyament de l’Al-

biol, que ha col·laborat amb la Regidoria de La Selva del
Camp i la plataforma creada per unir forces i salvar aquest
col·legi.

Vigilem qui ens visita

ta i verdura, etc.). L’ajuntament adverteix que aquests serveis no estan de cap manera autoritzats. Per això, i per la
seva seguretat, es recomana l’abstenció a participar o
col·laborar amb aquesta mena d’activitats, de caràcter comercial, que no estan contemplades legalment.

Al segon butlletí de l’ajuntament s’hi va incloure una notícia
breu que feia un incís especial en la importància d’estar
atents a les activitats no autoritzades que, cada cop més,
freqüenten al nostre municipi:
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 frui-

Aquestes activitats fraudulentes no tan sols constitueixen
una amenaça per aquelles activitats que sí que compleixen
amb la normativa sinó que, a més, els controls de sanitat i
seguretat són desconeguts i, per tant, representen també
un risc per la nostra salut.

OPINIONS

Transcrivim la nota rebuda el Estem en un moment econò27 de juny del grup socialis- mic dolent i molt dur.
ta del nostre Ajuntament:
“Tindria de fer-nos arribar un escrit de la seva formació
política per incloure’l al butlletí d’informació ciutadana que
elabora l’Ajuntament de l’Albiol. Aquest escrit tindrà una
extensió de 156 paraules, estil de lletra FRANKLIN GOTHIC
BOOK i mida 10. La presentació de l’escrit, amb format
WORD, serà com a màxim el dimecres 3 de juliol de 2013 a
les 12:00 h”.
En els primers butlletins no vam participar, malgrat ho estableix la llei, no ens deixen espai. Vam reclamar-ho en un
Ple Municipal.
La nota (igual que les 2 anteriors) rebuda abans de la publicació del butlletí pagat pels ciutadans, transmet clarament
l’esperit de “diàleg” i “participació” de l’equip de Govern i l’
alcalde. Portem més de 2 anys de legislatura i aquest és el
tracte continu rebut. El to i l’autoritarisme que destil·la la
nota recorda altres èpoques.

Una situació que no hem provocat nosaltres, els treballadors, i que sí ens ho fan pagar: Augment d’impostos, eliminació dels drets laborals, desnonaments, atur, fam.
Sí, molta gent viu gràcies a la caritat i l’ajuda dels altres,
aquest estiu més de 1000 nens poden passar gana a Catalunya. Nens que el seu únic àpat era el dinar de l’escola.
Mentrestant, el que ens deixen veure els nostres polítics
és: Corrupció, ambició, crèdits electorals a qualsevol preu,
desigualtat en la justícia,
I el Govern, la única “solució” que troba per sortir-ne és
mitjançant impostos i retallades. Actualment estem perdent un socialisme democràtic. Ens fan falta Polítics que
pensin més en el seus conciutadans que en sí mateixos.

L’esport a l’Albiol Gestió forestal sostenible per a finques
de titularitat pública

Tres han estat els esdeveniments esportius que han trepitjat els carrers
del poble aquesta primavera, un punt
clau des del qual els participants han
pogut agafar forces de la font de casa,
descansar la vista i respirar una última alenada d’aire pur abans de tornar
a suar de nou la samarreta.
El 23 de Març va iniciar-se la Marxa
de la Selva del Camp Muntanyes de
Prades, una caminada amb més de
60 quilòmetres i 2.450 metres de
desnivell que travessava per partida
doble el cor del massís.
Quinze dies més tard s’organitzava la
2ona edició de la Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada, on l’Ajuntament i
l’ADF de l’Albiol van col·laborar amb
l’avituallament d’aquesta cursa, una
cita molt ben rebuda pels amants de
l’alta resistència.
Finalment, el 4 de maig va tindre lloc
la Marxa dels Almogàvers on es trepitjaven ni més ni menys que 74 quilòmetres amb un desnivell acumulat de
6.400 metres. L’assequible preu de
participació, juntament amb una eficient xarxa de punts de control, van
deixar molt clar quins eren els primers
mereixedors del trofeu: la organització.

Aquest mes de maig varen començar els treballs de millora de vials per als vehicles d’extinció d’incendis. Aquests treballs, que s’han efectuat en dues pistes
forestals del municipi, són fruit de la concessió de l’ajut que l’ADF va sol·licitar al
Departament del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya, i
que va ser concedit amb un total de 3.150,00 €.
Les pistes forestals, que sumen un total de 3,5 km, són:
● El camí del barranc del Salt (CS14)
que transcorre des del camí asfaltat
de l'Albiol a la T-704 fins al barranc del
Salt, tot passant pel mas de l'Esporgat
i el punt d'aigua contra incendis PH01.

● El camí del mas Blanc, que comença a la carretera TV-7046 fins a la bassa dels Corrals, on es troba el punt
d'aigua contra incendis P14.

Prevenció local d’incendis forestals
L’Agrupació de Defensa Forestal de
l’Albiol va acollir-se, el passat 2012, a
la convocatòria de subvencions per al
finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals, tot sol·licitant
la subvenció que tenia com a finalitat
la reducció de càrrega de combustible
vegetal dels boscos situats al voltant
del poble. Boscos que, pel seu estat i
proximitat, constitueixen un risc força
elevat. La subvenció, convocada pel
SAM (Servei d’Assistència Municipal)
de la Diputació de Tarragona, va ser

concedida per la seva Junta de Govern
amb bona part del pressupost presentat (10.821,26€ dels 13.526,57€
sol·licitats) el 28 de setembre de
2012, moment en el qual van començar els treballs forestals de neteges,
aclarides i estassades. Aquests treballs van finalitzar el passat mes de
maig deixant llesta tota la part perimetral del poble en la seva orientació
sud/sud-est, visible durant el últims
500 metres abans d’arribar al poble.

L’Ajuntament de l’Albiol s’ha adherit al
Projecte d’una central de compres
El Consell Comarcal del Baix Camp
estudia la viabilitat per posar en marxa
una central de compres que permeti
als ajuntaments comprar productes o
contractar serveis a preus mes avantatjosos pel fet de fer-ho de manera
agregada.
Aquest projecte esta actualment en
fase inicial, i s’ha encarregat a l’empresa basca Kudea, que està especialitzada en l’estudi de viabilitat, el
desenvolupament i la implantació d’aquest tipus de serveis en àmbits diversos.
El projecte va ser presentat en l’últim
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del
Baix Camp amb el compromís explícit
de que aquesta central de compres
s’abastirà, en primer lloc, dels productes i/o serveis que puguin oferir les

empreses de la comarca.
Per l’Ajuntament de l’Albiol aquesta
modalitat de gestió en la contractació
pot resultar molt interessant donat
que els ajuntaments amb pocs habitants i recursos, pel seu volum de negoci escàs en relació al mercat, no
atrauen l’interès de nous operadors i
assoleixen baixes poc significatives en
las adjudicacions.
Si finalment es porta a terme aquest
projecte, és evident que la contractació pública donaria un important pas
endavant amb aquesta creació, la
Central de Compres, donat que redundaria en un major control, flexibilitat,
economia de temps i processos i una
major transparència en tot el procés
de compra.
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Precaucions InFoCat

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

B AR-R ESTAURANT DE L’A LBIOL
Tfn: 977 098 013 · 609 338 219
albiol.restaurant@hotmail.com

