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Plantilla llocs de treball 2015
Nº
Denominació
ordre
lloc de treball
Personal funcionari
Secretari1
Intervenció
Personal laboral
Auxiliar
2
administratiu
Auxiliar
3
administratiu

Grup

%
jornada

Tipus

A1-22

20 %

Acumulat

C2

100 %

C2

100 %

4

Peó

E

100 %

5

Guarda rural

E

100 %

6

Tècnic
joventut

C2

50 %

7

Netejador/a

E

50 %

8

Netejador/a

E

50 %

9

Peó

E

50 %

10

Peó

E

50 %

A2

100 %

11
12

Tècnic de
Museu i
desenvolupament local
Monitor
escola bressol

100 %

Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
temporal
Contracte
temporal
Contracte
temporal
Contracte
temporal
Contracte
temporal
vacant

Pressupost ingressos 2015
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

178.900,00
3.386,14
144.951,24
392.336,30
6.500,00
0,
00
77.012,47
0,00
0,00

TOTAL INGRESSOS

803.086,15

Pressupost despeses 2015
Descripció
Depeses de personal
Despeses en bens corrents i
ser.

225.878,34

Capítol 1
Capítol 2

413.840,00
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Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Amortització de préstecs
TOTAL DESPESES

5.000,00
28.900,00
89.065,76
9.700,00
30.702,05
803.086,15

Els pressupostos s'han aprovat en el ple municipal del 10
de desembre amb 5 vots a favor i 2 abstencions.
Com a valoració dels pressupostos per al 2015 en
comparació als del 2014, cal remarcar:
- a l'apartat d'ingressos: s'ha previst uns ingressos a la
baixa en els impostos directes; es manté la previsió de
recaptació en taxes i preus públics; les transferències
corrents d'organismes superiors es redueixen en uns
22.000 € i es preveu un ajut de 77.012,47 € del programa
PAM-2014.
- a l'apartat de despeses: s'incrementa en les despeses de
personal en 1,10 %, per la previsió de que es recuperi el
25 % de la paga extra que s'havia retingut el Nadal de
2012 al personal de l’Ajuntament; s'incrementen les
despeses corrents en serveis i béns en uns 26.000 € per
poder fer front a les despeses de subministraments,
consums elèctrics i de telecomunicacions, entre d'altres;
hi ha un augment de les inversions reals per la reforma de
l'ajuntament i centre cívic;

Nomenament Jutge de Pau titular i suplent.
L'octubre passat van quedar vacants els càrrecs de titular
i substitut de Jutge de Pau. Per possibilitar la presentació
de candidats, el 23 del mes anterior s'havia publicat un
edicte on s'obria el període de presentació d'instàncies. Es
va exposar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al Jutjat
de Primera Instància i al propi Jutjat de Pau. El plaç de
presentació de candidats va finalitzar el 17-10-2014.
Amb aquests antecedents s'ha adoptat, per unanimitat
dels assistents al Ple del 10 de desembre, nomenar al Sr
Miguel Bello Navarro jutge de pau titular i al Sr. Joan
Marc Lleixà Subirats jutge de pau substitut.

Moció per evitar la regulació de la cerca de
bolets al Parc.
Al llarg d'aquests darrers anys el Departament
d'Agricultura ha manifestat la intenció de regular la cerca
de bolets a diversos indrets de Catalunya. S'havia previst
que enguany s'apliqués al Parc Natural dels Ports adduint
l'excés de boletaires, l'explotació excessiva i les deixalles
produïdes per aquests. Al final, per aquesta temporada,
s'ha decidit fer només una campanya informativa i de
sensibilització.
Si tenim en compte que aproximadament un 80 % dels
boletaires són dels pobles que envolten al Parc i que
aquests tenen un comportament molt respectuós amb
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l'entorn a més que no s'ha pogut demostrar que el recurs
estigue sobreexplotat, la Junta de Govern ha acordat per
unanimitat demanar la suspensió de la regulació de la
recollida de bolets al Parc, la convocatòria d'una taula de
diàleg amb els sectors afectats i la redacció d'un pla
estratègic de dinamització econòmica dels nostres Ports.
La moció es comunicarà al President del Parc, al delegat
del govern i al Conseller d'Agricultura entre d'altres.

Consell Comarcal del Montsià. Abonament
de serveis prestats.
L'Ajuntament té signats diversos convenis de
col·laboració amb el Consell Comarcal amb els que
aquest Organisme ens presta el servei de suport tècnic
informàtic i el tècnic d'urbanisme. En Junta de Govern
s'han aprovat les despeses corresponents al 2014 que
sumen un total de 2.129,60 € en el primer cas i 5.225 €
en el suport en matèria urbanística.

Creació del Consorci COPATE
Fins ara, les Comarques de les Terres de l'Ebre havien
gestionat independentment el tractament dels residus que
cadascuna produïa. Un estudi econòmic presentat fa dos
anys pronosticava un estalvi conjunt de fins 1 milió
d'euros si la gestió dels residus juntament amb altres
organismes amb competències mediambientals es
fusionaven en un únic consorci.
Després de 2 anys de negociacions, el Consell Comarcal
del Montsià va aprovar la constitució del Consorci de
Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE)
que assumeix les atribucions dels consorcis de residus del
Baix Ebre i del Montsià , de La Serra de Cardó i el Tossal
de Montagut, dels espais naturals de La Serra del
Montsià i les dels serveis Agroambientals del Baix Ebre i
Montsià.
A més d'un president, l'organisme disposa d'una òrgan on
els alcaldes i/o regidors tindran veu i vot i de 5
vicepresidències. Una de les vicepresidències, la que té
assignades les competències relatives als residus, s'ha
adjudicat a l'alcalde del nostre poble per trobar-se
l'abocador en el terme municipal. . Cal remarcar que
aquesta infraestructura només dóna servei a la nostra
comarca i a la del Baix Ebre. La Terra Alta i de la Ribera
d'Ebre portaran les deixalles a un altre lloc.
La possessió dels càrrecs no comporta cap tipus de
compensació econòmica.
La creació del COPATE ha conduït a la dissolució del
Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais de la
Comarca del Montsià (CENAM), que es va aprovar per
unanimitat de tots els presents en el ple municipal
ordinari del 10 de desembre.
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Ajuts de Salut.
La Diputació de Tarragona va presentar una línia d'ajuts
als municipis per fer front a despeses relatives als
consultoris mèdics locals. La regidoria de salut va
considerar oportú demanar-lo per destinar-lo a la
renovació de les bancades de la consulta i l'adquisició de
dos carros de cures i de 2 lliteres, entre altre mobiliari
menor. Definitivament se'ns ha atorgat un ajut de
3.474,85 € per una despesa mínima de 3.860,94 € el que
representa un màxim del 90 % del sol·licitat.

Camí d'accés a la piscina.
S'ha arranjat el camí del Collet que baixa a la piscina.
S'ha formigonat la costera i s'han fet esglaons en els
trams de més pendent.

Museu de la pauma. Programació activitats
2015.
Ja està a disposició de la gent interessada la programació
de les activitats que s'aniran fent al llarg de l'any al
Museu de la pauma. El període d'inscripció es va obrir el
dia 2.
El museu es va crear amb l'objectiu de donar a conèixer a
les noves generacions aquest treball artesà que estava en
fase de desaparició, fomentar la seva preservació i
adaptar-lo a les noves demandes socials. A hores d'ara, el
Museu s'ha convertit en un dels més importats referents
del nostre poble que al llarg de l'any atreu a molta gent de
fora per visitar les seves exposicions o participar en les
activitats que es fan.
A la direcció http://www.cdrmuseudelapauma.cat es pot
trobar el tríptic amb més informació.

La Marató de TV3
Enguany és el segon any que l’Ajuntament organitza un
acte solidari amb la Marató de TV3. L’any passat va tenir
molt d’èxit i per això ho hem volgut repetir. La
recaptació aconseguida entre tots els establiments i
comerços de la població ha estat de 440 €. Creiem que és
una bona xifra i us recordem que enguany anirà destinada
a les malalties de cor. Donem les gràcies a tothom des de
l’ajuntament per demostrar una altra vegada lo solidaris
que som els masovers i masoveres.

Festa de Sant Antoni.
Es celebrarà el dissabte 17 a les 19 h amb l'arribada dels
dimonis a la plaça. Hi haurà teatre de carrer, dansa i

percussió, els versots i jotes a càrrec de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i, a les 00h, ball
i concert amb el grup de versions Déjà Vu.

