
Cabra del Camp, 18 de gener de 2023 

 

JOSEP ALMANSA PARRA , major d’edat, amb DNI 37587028Z que actúa com a 

President la Junta de Compensació Miralcamp Residencial, amb domicili a la plaça de 

la Vila, 1 43811 Cabra del Camp i amb NIF V43563394 

E X P O S A 

Que donat que entre l’Ajuntament i la Junta Miralcamp existeixen uns temes pendents 

que s’arrosseguen ja des de fa molts anys. 

Vist que d’aquests assumptes se’n a parlar amb moltes reunions amb els diferents 

alcaldes i regidors responsables i no están encara solucionats. 

Vist que, en els pressupostos municipals per aquest any 2023, tampoc es contempla la 

solución i/o inversió per finalitzar i resoldre cap d’aquest temes pendents.  

Es pel que presentem en temps i forma les següents 

A L · L E G A C I O N S 

Primera: Càmeras de seguretat.- 

La urbanització Miralcamp va ser la primera de l’Alt Camp que en la seva execució  va 

instal·lar cameres de seguretat. Aquestes càmeres es van retirar quan va passar a ser 

recepcionada per l’Ajuntament, amb el compromis d’aquest de demanar les 

autoritzacions per tornar-les a instal·lar. Estem parlant de l’any 2011. Hem parlar i ens 

hem reunit quasi bé cada any per parlar del tema i malgrat tot l’Ajuntament de Cabra ha 

estat incapaç de tornar a posar càmeres o lectors de matricules o qualsevol altre mitjà 

que durant aquests 12 anys molts Ajuntaments de Catalunya han anat instal·lant. 

Estem esperant el seu compliment i no ho veiem pressupostat 

Segona: Cartells senyalitzadors  

Petició recurrent des de fa molts anys demanan cartells senyalitzadors de la 

urbanització des de diversos llocs a fi que les persones que volen arribar-hi no tinguin 

tantes dificultats. 

Estem esperant el seu compliment i no ho veiem pressupostat  

Tercera: Franja de protección contra incendis 

Aquest servei està presupostat i es va realitzar l’any 2022 però malament. Ja ho vam 

exposar de paraula i escrit i no s’ha vingut a acabar correctament aquesta feina, però 

suposem que si que es va pagar a l’empresa adjudicatària per fer-ho malament. Queda 

pendent d’obrir i netejar la zona limitant al Carril i també la zona dels dipòsits i la zona 

del Mas del Trasses i per sobre la parcel·la de l’ Av. Catalunya 36, on actualmente 

s’està construint un habitatge. Vam fer-lis un plànol marcant totes aquestes incidencies 

i li vam enviar al Sr. Miguel Castañón Figueras el 15 de juny de 2022. 

Reclamem que si es va pagar aquest servei per aquesta zona es vinguí a finalitzar tal 

com ha de ser la zona de protección. També demanem que a partir d’ara  una vegada 



realitzades les neteges i abans de pagar les factures a l’empresa adjudicataria s’emeti 

un informe tècnic que acrediti que s’han fet les franges de protecció correctament.   

Quarta: Jardineria i neteja de la zona 

Cansats de reclamar constantment pel compliment del manteniment de la jardinería i la 

neteja demanem que l’Ajuntament faciliti  un planning del manteniment (semanal, 

mensual, trimestral etc) i de la jardinería i la neteja de la urbanització i que aquest 

planning es pengi al tauler d’anuncis, que tenim a l’entrada, a fi de poder comprovar si 

s’arriba a complir. 

Cinquena.- Pendent d’executar del Camí de Fontcaldetes 

Quan es va realizar aquesta obra l’any 2018, la Junta va presentar al·legacions al 

projecte i l’Ajuntament les va acceptar. Malgrat estar acceptades encara queden 

pendents de realitzar les següents actuacions: Protecció de les arquetes de la 

depuradora,  marcar i protegir un hidrant de bombers, rotonda devant Mas Carril a fi 

que puguin girar els autobusos que donen servei a les activitats de restauració 

d’aquesta finca, millorar la sortida d’aquest camí a la carretera TP-2311, que dona 

accés a Cabra del Camp, ja que és un perill tant per sortir com per entrar.  

Estem esperant el seu compliment i no ho veiem pressupostat 

Sisena: Batería de contenidors soterrats 

A fi de recepcionar la urbanització l’any 2011, quan a la zona hi vivien cinc famílies, 

l’Ajuntament ens va exigir que aquesta intal·lació fos soterrada. L’any passat com que ja 

som més veïns i aquesta zona sempre està plena, vam demanar a l’Ajuntament la 

instal·lació d’una nova batería a la part alta de Miralcamp, on ja es va preveure una zona 

per fer-hi una nova instal·lació. L’Ajuntament ens ha instal·lat uns contenidors però no 

soterrats, sino a la vista, entenem que provisionalment. Donat que quan ho vam fer 

nosaltres es va exigir que fosin soterrats ara nosaltres també creiem que aquesta nova 

instal·lació ho ha de ser de soterrada. 

Estem esperant el seu compliment i no ho veiem pressupostat   

I es per tot això que  

DEMANEM 

 

S’incorporin les presents al·legacions a l’expedient del pressupost 2023, siguin 

tramitades i acceptades i executades. 

Atentament 

Josep Almansa Parra 
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