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Decrets d’alcaldia. 
S’han acceptat diverses subvencions de la Diputació de Tarragona relatives a les actuacions             
musicals i artístiques realitzades al llarg del 2008.  
Per una altra banda, l’Ajuntament ha atorgat a l’exercici 2008 un total 6311,78 € a diverses                
entitats una vegada s’han sol·licitat les subvencions i s’han justificat les despeses realitzades:             
Associació de Jubilats de Mas de Barberans: 411,78€ ;Unió Musical de Mas de Barberans: 2700               
€; Club Esportiu Vehicles Clàssics d’Ulldecona: 200 €; GEMAN: 600 €; Centre d’estudis “Lo              
Lliscó”: 600 € ; Parròquia de Sant Marc: 600 €; Associació de Dones Masoveres: 600 €; AMPA                 
“CEIP Teresa Subirats”: 600 €.  
 
Adquisició de l’immoble del C/Molí, 28 
En el ple ordinari celebrat amb data del 12 de febrer de 2009, el ple de la Corporació per                   
unanimitat ha adoptat l’acord d’adquirir l’immoble del carrer Molí nº 28 per destinar-lo a              
l’ampliació de les oficines municipals i del Centre Cívic.  
Amb aquesta decisió es vol solucionar el problema de la manca d’espai que presentava el Centre                
Cívic en certs dies de ball a la vegada que es dotarà a l’ajuntament de noves instàncies per al                   
desenvolupament quotidià de les seves funcions. 
 
Neteja de l’entorn del poble.  
Encabit en el pla d’ocupació 2008 “Revalorització dels espais naturals al territori de la Taula del                
Sénia”, els dies 5,7,8 i 9 de gener, l’Ajuntament va disposar de 4 operaris destinats a netejar el                  
nostre municipi i el seu terme municipal. Entre d’altres actuacions es van recollir les deixalles de                
la costera de la bassa, les del barranc de les Creus i es va desbrossar la baixada del Paumeral.                   
També, es va netejar parcialment el Lligallo Major, un tram que no s’havia fet l’any anterior. A                 
finals d’aquest mes es podrà tornar a emprar aquest servei durant un parell de dies. 
L’actuació forma part d’un projecte més ampli iniciat l’any passat que té com a principals               
objectius i tasques a desenvolupar les de retirada d’escombreries i la seva classificació,             
l’eliminació d’espècies vegetals invasores i realització d’obres menors com la reconstrucció de            
parets de pedra en sec.  
 
Serveis socials bàsics. 
El municipi, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Montsià, ha prestat al llarg de l’any                
2008 un total de 189,2 h en concepte de servei d’ajuda a domicili. Representa una despensa de                 
3.732,9 € . Tanmateix, el servei d’assistent social ascendeix a 1.778,23 €. En tots dos casos el                 
municipi ha d’abonar el 34% d’aquestes quantitats. La resta es troba subvencionada pel Consell              
Comarcal. 
 
Taller de reciclatge. 
Els dies 2, 4 i 6 es van celebrar unes xerrades sobre el reciclatge obertes a tota la població. Les                    
van dirigir la comunicadora ambiental d’Amposta i la de Mas de Barberans, Elisa Subirats.              
L’assistència va arribar a assolir un total de 25 persones d’edats diverses. Els objectius eren               
aprendre a separar les diferents fraccions correctament i aclarir els dubtes de la gent amb la                
realització d’unes activitats divertides i amenes. Els participants havien de portar diferents            
deixalles i saber-les seleccionar correctament tirant-les al contenidor adequat. També es van fer             
diversos objectes amb material reciclat i el darrer dia es va fer un sorteig. La valoració del taller                  
per part dels participants ha estat força positiva amb comentaris generals d’haver aclarit molts              
dels dubtes que es presenten a l’hora de reciclar la diversitat de deixalles que produïm a casa. 
 
II setmana de la Coeducació. 
L’Ajuntament de Mas de Barberans ha donat suport tècnic a l’organització de la II Setmana de la                 
Coeducació que s’ha dut a terme, del dia 9 al 13 de març, al CEIP Teresa Subirats de Mas de                    
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Barberans, també han col·laborat l’Associació de Dones Masoveres, l’AMPA i l’Institut Català            
de les Dones. Entre les activitats que s’han fet cal destacar l’entrevista a Elisa Lòpez, presidenta                
de l’Associació de Dones Masoveres, aquesta entrevista l’han realitzada els xiquets i xiquetes,             
prèviament es va fer un resum del perquè de la celebració del 8 de març com a dia de Dona                    
Treballadora. El dimarts Mercè Feliu, advocada, va donar una conferència amb el títol: Ni              
prínceps blaus ni princeses promeses. Dimecres, es va projectar el dvd Dones i Treball a Mas de                 
Barberans i dijous Juanjo Bel, propietari de dos cases rurals a Masdenverge, va fer una xerrada                
sobre com compagina el portar dues cases rurals amb les feines domèstiques. Durant la setmana               
a l’escola es realitzaran diferents activitats adreçades a trencar estereotips sexistes, a més durant              
tot el curs els xiquets i xiquetes de cicle mitjà i superior fan un dia a la setmana coeducació. 
 
Reclamació de la facturació del subministrament elèctric. 
Aquests dies hem pogut escoltar pels medis de comunicació que molts usuaris han rebut factures               
del subministrament elèctric que poden ser incorrectes.  
Fent-se ressò d’aquesta situació, el Consell Comarcal del Montsià s’ha posat en contacte amb              
l’Ajuntament per oferir els seus serveis en el cas de que veïns del nostre poble s’hagin vist                 
afectats.  
El Consell informarà i facilitarà les reclamacions que hi puguen haver. Per això, un tècnic de                
l’oficina de consum es desplaçarà a la nostra població el 23 d’aquest mateix mes per realitzar els                 
tràmits necessaris. Oportunament es farà saber a la població l’hora en què s’atendrà. 
Els veïns afectats per aquesta facturació incorrecta poden passar per l’ajuntament per informar-se             
fins el dia 19 d’aquest mes.  
 
ITV Motocicletes. 
Per reial decret 711/2006 de 9 de juny de 2009 els ciclomotors de més de tres anys d’antiguitat                  
hauran de superar una inspecció tècnica obligatòria (ITV) que es repetirà cada dos anys.  
Els ciclomotors matriculats abans del 21 de febrer del 2006 hauran de passar la ITV en els                 
terminis següents: a) matrícules acabades en 0 i1: mes de febrer de 2009, b) matrícules en 2i 3:                  
mes de març, c) matrícules en 4 i 5: mes d’abril, d) matrícules en 6 i 7: mes de maig i e)                      
matrícules en 8 i 9: mes de juny.  
Els punts que es revisaran es centraran en els components que no es poden manipular del                
ciclomotor, la contaminació acústica, comprovació dels elements de seguretat i potència màxima            
d’acord amb les característiques tècniques. 
 
Enjardinament bassa. 
Està a punt d’acabar-se l’enjardinament de l’entorn de la Bassa en la seva primera fase. S’ha                
limitat la zona amb una tanca per evitar els possibles danys que puguen causar la fauna terrestre                 
als arbres i arbusts plantats. No obstant, els veïns hi tenen lliure accés per les portes que s’han                  
habilitat a la tanca. 
Més endavant, quan les condicions siguen les adequades i es disfrute del finançament necessari,              
es reprendrà una actuació més ambiciosa per tota la costera. 
 
Activitats parc natural 
El Parc Natural programa cada semestre una Guia d’activitats consistents en tallers, cursos,             
xerrades i sortides relacionades amb els Ports. Entre d’altres, hi ha prevista la sortida temàtica               
“Cova d’en Marc per als més menuts” el diumenge 17 de maig. Es fa una introducció a la flora i                    
fauna dels Ports i està especialment dirigida a les famílies. Els interessats en participar-hi han               
d’inscriure’s al C.I. del Parc (tf. 977.576.156). La Guia d’activitats es troba disponible a              
l’ajuntament. 
  
Recordem que poden consultar les actes dels plens, un cop s’hagin aprovat, en la              
pàgina web de l’ajuntament: www.masdebarberans.net 

2 de 2 

http://www.masdebarberans.net/

