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Decrets d’alcaldia. 
- Acceptació de la subvenció de la Diputació de Tarragona per garantir la seguretat a les piscines                 
municipals per la convocatòria 2009. 
- Aprovació de la liquidació dels pressupostos del 2008 
- Aprovació de la factura nº 001-2008 de la Societat d’aigües potables de Mas de Barberans de                 
data 31/07/2008 i d’import 8.953,15 € i ordenar el seu pagament. 
 
Pressupostos 2009 
En el ple celebrat l’11 de març es van aprovar els pressupostos per al exercici 2009 amb 4 vots a                    
favor (PSC), 2 abstencions (CiU) i 1 vot en contra (PP). Aquest venen explicitats per capítols de                 
la següent manera: 
 

 

 
En el mateix ple es va aprovar la Plantilla de Personal de l'Ajuntament de Mas de Barberans per                  
a l’exercici 2009 i la relació  de llocs de treball, en els termes de la proposta. 
P L A N T I L L A  L L O CS   D E   T R E B A L L 
Núm. Denominació Gr-Niv. Forma Prov./ Cognoms i Nom 
Ordre Durada Contrac. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
Personal Funcionari 
1   Secre.-Inter.     A/22 Acumulat Cabanes García, Javier  
Personal Laboral 
2   Aux. Administ. C. Indefinit Subirats Royo, Mari Mar. 

3   Aux. Administ C. Indefinit Solé Cardona , Noelia. 
4   Guarda Rural C. Indefinit Lleixá Sans Joaquin J. 
5   Monitora escola bres. C. Indefinit Subirats Lapeira Rosa Ma. 
6   Bibliotecària C.Temporal Quiroga Asènsio, M. Isabel 
7   AODL C.Temporal Cardona Mestre, Cristina 
8   Peó C.Temporal Subirats Sans, Sergi 
9   Historiadora C.Temporal Subirats Rosiñol, Josefa 
10  Netejadora C.Temporal Irlanda Tamayo Panamà 
11  Netejadora C.Temporal M. Patrocinio Martí Beneito 
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 Pressupost ingressos 2009  
 Descripció  
Capítol 1 Impostos directes             140.600,00  
Capítol 2 Impostos indirectes             104.482,94  
Capítol 3 Taxes i altres ingressos             107.790,00  
Capítol 4 Transferències corrents             396.674,60  
Capítol 5 Ingressos patrimonials              20.600,00  
Capítol 6 Alienació inversions reals                          -  
Capítol 7 Transferències de capital             185.116,59  
Capítol 8 Actius financers                          -  
Capítol 9 Passius financers                          -  
 TOTAL INGRESSOS             955.264,13  

 Pressupost despeses 2009  
 Descripció  
Capítol 1 Depeses de personal             234.391,00  
Capítol 2 Despeses en bens corrents i ser.             342.922,58  
Capítol 3 Despeses financeres              17.080,00  
Capítol 4 Transferències corrents              25.586,42  
Capítol 6 Inversions             278.013,02  
Capítol 7 Transferències de capital                5.904,92  
Capítol 9 Amortització de préstecs              51.366,19  
 TOTAL DESPESES             955.264,13  
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Estatuts de la Comunitat d’Usuari d’Aigua. 
Recordem als veïns que en data 16 de juliol de 2008, l’ajuntament de Mas de Barberans, va                 
aprovar inicialment els Estatuts que haurien de regir la COMUNITAT D’USUARIS D’AIGUA            
DE MAS DE BARBERANS, per l’ús de l’aigua de les fonts del Boix, Bosch, Onofre, Cendrosa i                 
d’Aliau, situades als termes de Roquetes i Mas de Barberans. Obert un debat sobre aquests               
Estatuts, s’acordà anar conjuntament a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre a Saragossa,            
representants de l’ajuntament i de la Societat d’Aigües, amb l’objecte d’analitzar amb aquesta             
administració la validesa dels Estatuts. A aquesta reunió conjunta celebrada a Saragossa el dia 24               
d’octubre de 2008, s’analitzaren tots els Estatuts i es proposaren unes modificacions que s’han              
plasmat als Estatuts refosos. Aquests han estat presentats en el ple de l’11 de març i s’han                 
aprovat amb 4 vots a favor (regidors del PSC) i 3 abstencions (2 dels regidors de CIU i 1del                   
regidor del PP): 
  
Moció de defensa dels productors d’oli d’oliva. 
En el mateix ple de l’11 de març l’”Asociación Espanyola de Municipios del Olivo” a la què                 
l’Ajuntament en forma part va presentar aquesta moció amb la finalitat de fer arribar als               
organismes competents de l’administració la inquietud que pateix el sector causada per la             
davallada soferta pel preu de l’oli d’oliva i l’augment dels costos de producció. A l’escrit es fa                 
notar que el 80 % del mercat d’oli es troba concentrat en cinc grans empreses distribuïdores amb                 
la conseqüent manca de lliure competència. Per superar la crisi, es proposa la millora de la                
qualitat del producte, la reconversió dels olivars per poder mecanitzar-se més, el recolzament             
especial vers l’agricultura de muntanya i de baixa producció i finalment la incentivació del              
consum. Per unanimitat de tots els regidors es va aprovar la moció presentada. 
 
Obres de Millora de l’enllumenat públic. 
En ple del 1 d’abril del 2009 s’ha adjudicat provisionalment per unanimitat dels assistents el               
contracte d’Obres de millora de l’enllumenat públic de Mas de Barberans per procediment             
negociat sense publicitat i tramitació urgent a l’empresa Tecnoinstal·lacions S.L. Recordem que            
l’expedient i els plecs de clàusules per adjudicar l’obra va ser aprovat el 12 de febrer en ple                  
ordinari. En data del 25-02-2009 es va sol·licitar ofertes a tres empreses. Només l’empresa              
tecnoinstal·lacions S.L. va presentar una oferta per import de 101.509,25 € + 16 % IVA i la mesa                  
de contractació, reunida el 16-03-2009, va proposar l’adjudicació a l’anterior empresa. 
 
El Mas de Barberans a Internet. 
El Mas de Barberans juntament amb els altres pobles que formen la Mancomunitat de la Taula                
del Sénia participa en un projecte pilot de Georeferenciació finançat pel Plan Avanza del              
Ministerio de Trabajo y Comercio del govern central. S’ha rebut suport, també, de la Diputació               
de Tarragona on s’allotja l’ordinador servidor que gestionarà i emmagatzemarà les dades.  
El projecte té la finalitat d’apropar via internet tota la informació relativa al municipi que pot                
esdevenir interessant tan als veïns com als possibles visitants. D’una manera molt intuïtiva             
podem localitzar i trobar informació dels serveis públics, comerços, restaurants i bars, cases de              
pagès, punts d’interès paisatgístics i mediambientals referents al poble. Es pot accedir per la              
pàgina web de la Mancomunitat http://www.tauladelsenia.org/. La presentació oficial d’aquest          
nou servei s’ha celebrat aquest dilluns, 4 de maig. 
El conveni de col·laboració amb la mancomunitat va ser aprovat per unanimitat dels assistents              
en sessió ordinària del 12 de febrer del 2009. 
 
  
 
 
Recordem que poden consultar les actes dels plens, un cop s’hagin aprovat, en la              
pàgina web de l’ajuntament: www.masdebarberans.net 
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