Full informatiu de Mas de Barberans

octubre, novembre i desembre del 2016

Full nº 49
Pressupost 2017.

Festes locals 2017

Pressupost ingressos 2017
Descripció
Capítol 1 Impostos directes
176.200,00
Capítol 2 Impostos indirectes
9.659,53
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 154.099,24
Capítol 4 Transferències corrents 410.182,19
Capítol 5 Ingressos patrimonials 12.500,00
Alienació
inversions
Capítol 6 reals
0,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Actius financers
0,00
Capítol 9 Passius financers
0,00
762.640,96
TOTAL INGRESSOS

En ple del 12 de setembre s'ha acordat escollir les festes
locals per a l’any 2017 els dies 25 d’abril i 16 d’agost.

Pressupost despeses 2017
Descripció
Capítol 1 Depeses de personal
242.342,96
Despeses
en
bens
Capítol 2 corrents i ser.
417.120,00
Capítol 3 Despeses financeres
3.700,00
Capítol 4 Transferències corrents 49.850,00
Capítol 6 Inversions
27.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 2.500,00
Capítol 9 Amortització de préstecs 20.128,00
762.640,96
TOTAL DESPESES
Els pressuposts presentats tenen un increment del 1,79%
respecte els passats perquè es preveu un ingrés superior
del pressupostat l'any anterior en el referent a la Reserva
Nacional de Caça. S'havia previst un ingrés de 5.000 € que
definitivament ha ascendit a 13.768,73 €.
Nº
Denominació lloc
ordre de treball
Personal funcionari
1
SecretariIntervenció
Personal laboral
2
Auxiliar
administratiu
3
Auxiliar
administratiu
4
Peó
5
Guarda rural
6
Tècnic joventut
7
Netejador/a
8
Netejador/a
9
Peó
10
Peó
11
Tècnic de Museu i
desenvolupament
local
12
Monitor
escola
bressol

Grup

Tipus

A122

Acumulat

C2

Contracte indefinit

C2

Contracte indefinit

E
E
C2
E
E
E
E
A2

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

Moció sobre la mobilitat i la problemàtica del
transport a les Terres de l’Ebre.
És ben notori que les Terres de l’Ebre pateixen una greu
deficiència en infraestructures ferroviària que propícia la
continuada i reiterada alteració del servei ferroviari que
comunica les comarques
Davant d’aquesta situació insostenible, s'ha aprovat en Ple
l’adopció dels següents acords:
1) Instar, de manera urgent, al Govern de la Generalitat de
Catalunya a la creació immediata de l’ATM (l’Autoritat
Territorial de la Mobilitat de les Terres de l’Ebre).
2) Instar, de manera urgent, al Govern de la Generalitat de
Catalunya a que procedeixi a la recuperació i la revisió del
Pla Director de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.
3) Informar als ciutadans del fet que poden vehicular, a
través de l’oficina comarcal de consum, les queixes i
reclamacions dels ciutadans de les Terres de l’Ebre
respecte als problemes de mobilitat i transport.

Actuacions Aigua potable
Darrerament s'han fet diverses inversions en la xarxa
d'aigua potable de la localitat.
A inicis d'any es va netejar i impermeabilitzar el dipòsit
tapant les esquerdes amb un cost d'entorn al 6.000 €
Recentment s'ha substituït la bomba de recirculació, que
era de ferro, per una altra d'acer inoxidable per valor de
989 € També s'ha construït una arqueta.
Però l'actuació més important ha consistit en la instal·lació
d'un clorador automatitzat. Cada 15 minuts l'aparell realitza
una anàlisi de l'aigua i hi aboca la quantitat de clor
adequada. S'han invertit al voltant dels 7.000 €.
Ben aviat es preveu substituir un comptador d'una branca
troncal que comportarà una nova inversió d'entorn als 600
€.

Pla d'ocupació del Consell Comarcal
En el mes de desembre, el Consell Comarcal va presentar
un pla d'ocupació per seleccionar una persona que
compleixe el requisits de trobar-se en atur, no percebre cap
mena de prestació i ser més gran de 45 anys,
preferentment. Ha de ser un peó de via pública o jardineria
per treballs de manteniment d'edificis, vies públiques i
jardins. El contracte és de mig any a jornada completa.
El procés de selecció s'ha fet la darrera setmana de l'any i
començarà a treballar el dilluns 9 d'aquest mes.

Talls de carrers
Es preveu que a la 2na quinzena de gener el carrer Josep
Subirats s'hagi de tallar per obres durant uns 10 dies.
Advertim als veïns que ho tinguen en compte per evitar-se
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majors molèsties. Demanem disculpes per les possibles
afectacions en la seva quotidianitat.
També, aquests darrers dies d'any s'ha tallat al trànsit el
camí de l'Olla perquè s'estava asfaltant.
Sant Antoni 2017
Es celebrarà el dissabte 14 de gener a les 19 h. A més de
les actuacions que han esdevingut habitual a la celebració,
per la nit, a les 24 h, actuaran el grup musicals “Aurins” i
el dj Axel Gil
Marató de TV3
La Marató d'enguany, celebrada el diumenge 18 de
desembre, estava destinada a divulgar, sensibilitzar i
impulsar econòmicament la recerca en l'ictus i les lesions
medul·lars i cerebrals traumàtiques.
L'ictus és una pèrdua sobtada de les funcions cerebrals
causada per un accident vascular. A Catalunya, és la
primera causa de mort en les dones i la tercera en els
homes. Cada any, n'hi ha més de 13.000 casos, 1.300 dels
quals en pacients més joves de 55 anys. Només a
Catalunya, 900 nens tenen una discapacitat causada per un
ictus.
La recaptació definitiva en el nostre poble ha estat d'un
total de 490 € que ja han estat ingressats al compte corrent
de la fundació “La Marató de TV3” a La Caixa.
Agraïm la vostra col·laboració altruista.
Ús Sala Jubilats.
L'espai de la Sala dels Jubilats es troba a disposició de
qualsevol jubilat que la necessite. Si es vol reservar per ferne alguna activitat només cal posar-se en contacte amb els
membres de la junta de l'associació.
Obres.
Aprofitant les obres que s'estaven fent al carrer de les
escoles, s'han arreglat els esgraons i s'ha posat una barana
a les escales que hi accedeixen pel carrer Jaume Sabaté.
Amb això, es dóna compliment a una demanda que havien
fet arribar al consistori alguns veïns del poble.

