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Manifest de l'Ajuntament
El passat 1 d'octubre vam assistir a la incapacitat,
negligència i abús d'autoritat del Govern Central per
donar compliment de forma eficient, diligent i sense
violència a l'Ordre Judicial d'impedir la celebració
d'un referèndum unilateral sense garanties i declarat
il·legal pel Tribunal Constitucional, que entre altres
mesures va fer que se mos ordenés, com a consistori,
el no poder cedir cap local per no posar en risc ni a la
institució ni al personal de la mateixa.
Lamentablement esta incapacitat va fer que es
produïssin uns incidents en forma d'agressions
policials desmesurades cap a ciutadans i ciutadanes
que pacíficament es trobaven concentrats.
També és cert que cal respectar l'Estat de Dret i
Democràtic vigent que ens hem atorgat, i el seu marc
legal que se'n deriva, com única via per preservar la
democràcia, la llibertat, la seguretat jurídica, el
progrés social i la convivència ciutadana..
És per això que com a consistori volem:
1- Condemnar enèrgicament aquestes accions d'abús
de força per part dels Cossos i Forces de Seguretat de
l'Estat.
2- Solidaritzar-nos i mostrar el nostre suport amb tota
aquella gent que es van concentrar i manifestar
pacíficament, i en especial, les centenars de persones
que van resultat ferides a conseqüència de les
càrregues policials.
3- Exigir a tots els Grups parlamentaris del Congrés
de Diputats i al Parlament de Catalunya que dialoguin,
acordin i proposin una solució al conflicte d'Estat que
es viu a Catalunya i al conjunt d'Espanya.
Aprovació lloguer local Agrícola sant Isidre per a
la quinzena cultural del mes d’agost.
Aquest agost s'ha celebrat la XXV edició de la
Quinzena Cultural. Les activitats que s'encabeixen en
aquest esdeveniment tenen lloc en diversos espais del
municipi, entre ells, a l'edifici de la cooperativa i a
l'esplanada de davant. Aquests actes comporten una
despesa, bàsicament, de llum, que no ha de fer-se’n
càrrec la cooperativa, aixícom també d’un canvi de les
obligacions assegurades a les pòlisses . Vist tot
l’assenyalat, i atès que existeix la voluntat dels
dirigents de la Cooperativa Sant Isidre de Mas de
Barberans, de cedir temporalment entre les dates del 1
al 17 d’agost de 2017, els terrenys i edifici de la
cooperativa l'Ajuntament va
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1- Sol·licitar a la directiva de la cooperativa, l’ús dels
terrenys i edifici dels immobles amb referència
cadastral 8429101BF7182G0001JD
2. Fixar com a compensació per aquest ús en 250 €
3. Fixar les garanties, per tant de dotar-se d’una
pòlissa d’assegurances, que faci front a les possibles
responsabilitats per l’ús esmentat
Aprovació Festes locals per a l’any 2018
El Ple de la Corporació per unanimitat acordà com a
festes locals per a l’any 2018 els dies 25 d’abril i 16
d’agost.
Aprovació Projecte Rehabilitació escales existents
entre el C/ Montsià i el C/ Clavell
La Junta de Govern ha acordat, després d'examinar els
informes favorables del secretari interventor i del
tècnic municipal, aprova inicialment el Projecte
Rehabilitació escales entre els carrers Montsià i
Clavell, redactat per David Gatell Anglés, ArquitecteTècnic de la Diputació de Tarragona, amb un
pressupost de 28.277,59 euros i 5.938,29 euros d’IVA.
L'acord s'ha sotmès a informació pública per un
termini de trenta dies, mitjançant anunci a inserir en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el
tauler d’anuncis perquè els interessats presentin, si
s’escau, les al·legacions que considerin pertinents.
Aprovació sol·licitud subvenció per a inversions en
camins públics locals per al període 2018-2020.
En la resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, el
Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya , va publicar la convocatòria d'una línia de
subvencions per a inversions en camins públics locals
per al període 2018-2020 . En junta de Govern s'ha
aprovat la sol·licitud de subvenció adherint-nos a
aquesta convocatòria per pavimentar el Camí dels
Burros . L’arquitecte Oriol Forgas Jorquera ja ha
redactat un projecte amb aquesta finalitat per un
import de 41.322,24 € i 8.677,67 € d’IVA.
Aprovació projecte executiu arranjament del camí
dels Olivassos.

També, en relació a la millora de la nostra xarxa vial,
l'Ajuntament ha decidit realitzar les obres de
Arranjament Camí dels Olivassos. L’arquitecte Oriol
Forgas Jorquera, ja ha elaborat el projecte per a
l’execució de les obres ordinàries amb un pressupost
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de 9.531,95 euros i 2.001,71 euros d’IVA.. Tan el Sequera.
tècnic municipal com el secretari interventor han emès
informes favorables. En junta de govern s'ha aprovat Tothom és conscient de la greu sequera que estem
iniciar tots els tràmits.
patint i que perjudica tan a les explotacions agràries
com a les ramaderes. Finalment, a pesar de les últimes
L'obra es finançarà íntegrament amb la subvenció que pluges, el cabal de les fonts del Port s'ha reduït tant
ha concedit el Consell Comarcal del Montsià per a que ja no és suficient per abastir el consum d'aigua de
aquesta finalitat. La subvenció ascendeix a 10.817,29 boca del poble per la qual cosa ens veiem obligats ha
€ amb la condició que l'obra s'executi al llarg del que compensar aquest dèficit amb aigua transportada amb
resta d'any i amb una pròrroga de 6 mesos si, cubes. Demanem a tots els veïns la seva col·laboració
excepcionalment es produeix una causa que impedeixi fent un ús responsable de l'aigua. Esperem que
l'execució.
l'episodi de sequera s'acabi el més aviat possible
La Subvenció s'encabeix en una línia d'ajuts oberta pel encara que les previsions apunten a que es pot allargar
Consell Comarcal i destinada als municipis que en el temps.
ascendeix en la seva totalitat als 83.025,00€
Ajuts demanats i atorgats a diferents organismes.
Al llarg de l'any s'han sol·licitat a la Diputació de
Tarragona
ajuts, per diversos conceptes, que
ascendeixen a la quantitat de 220.201,5 €. Els diners
concedits es destinen a fer front a les despeses de
seguretat a la piscina, control sanitari de l'aigua,
diverses exposicions al museu, activitats esportives i
culturals de la setmana cultural, despeses de fira i
arranjament del carrer Moli. Fins ara s'han concedit
18.242,76 €.
També s'ha sol·licitat ajuts a la Generalitat de
Catalunya per un muntant de 139.999,88 € pels
conceptes de manteniment (PUOSC), despeses fira,
joventut i camins. Aquest darrer és el més important
perquè ascendeix a la xifra de 49.999,88 € . La
Generalitat ha concedit 81.184,60 € dels sol·licitats.
I finalment, s'han demanat 10.817,29 € al Consell
Comarcal per al camí dels Olivassos.
Pintures rupestres.
Molt veïns ja deuen saber que s'han trobat pintures
rupestres a la partida del Cocó la Gralla. El Consistori,
seguint les instruccions dels investigadors de la
Universitat de Barcelona, no ha difós la notícia fins
que les pintures no han estat degudament preservades
i protegides. Segons els investigadors, tenen una
antiguitat de 8.000 anys i representen una escena de
caça. De la Universitat s'han oferit a fer una xerrada
explicativa. Actualment, l'Ajuntament està negociant
amb el propietari de la finca per on s’accedeix a les
pintures per tal de poder-les visitar.

