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Decrets de l’alcaldia.
S’han aprovat diverses subvencions per a l’arranjament de camins veïnals.
S’han acceptat diverses subvencions de la Diputació de Tarragona relatives a les actuacions en la Fira
dels Artesans i per a obres en la façana del Centre de Desenvolupament Rural.
Altres decrets es poden consultar en la pàgina web de l’Ajuntament

Festes locals 2010.
Per unanimitat dels assistents al ple celebrat el 10 de juliol s’ha aprovat el 19 de març i el 16 d’agost
dies de festa local.

Sol·licitud d’ajuts PEIMM.
La Diputació de Tarragona ha engegat un Pla Extraordinari d’inversions i Manteniment per al
Municipi (PEIMM), a través del qual s’han previst uns ajuts excepcionals per als ajuntaments de les
comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Consta d’un programa de manteniment amb
un ajut de 20.000 € per a cada municipi i d’un programa d’inversió amb una quantitat mínima de
6000 € i una màxima en funció del nombre d’habitants.
El consistori, acollint-se a aquesta nova oportunitat de recollir recursos per al poble, ha sol·licitat les
següents subvencions: 20.000 € per a manteniment d’espais verds, enllumenat públic i reparació de
vies públiques corresponents al programa de manteniment i 29.558,85 € per al Museu de la Pauma
corresponents al programa d’inversions. Les sol·licituds han estat aprovades per unanimitat en el ple
del 10 de juliol.

Bonificació llicència concedida a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre.
S’ha concedit un ajut de 280,44 € a la Cooperativa per la realització de l’obra d’arranjament del mur
de l’antiga piscina que equival a l’impost de construccions i obres. Recordem que la Cooperativa té
arrendat aquest dipòsit per un període de 30 anys. La bonificació té el vist-i-plau de tots els concejals.

Aprovació del projecte “Rehabilitació de pedrissos”
En el mateix ple al què es fa referència en els apartats anteriors, s’ha aprovat el projecte d’obres que
té per nom “Rehabilitació de pedrissos” amb un muntant de 187.363,99 €. Aquest s’ha sotmès a
informació pública per un període de 30 dies en el Butlletí oficial de la Província i al tauler d’anuncis
per a la seva consulta i presentació d’al·legacions si s’escau. El projecte forma part de les actuacions
incloses en el Pla d’Acció Municipal (PAM) del quadrienni 2008/2011 aprovat en sessió ordinària del
13 de maig del 2008.

Agraïment col·laboradors racó dels artesans i setmana cultural.
Aquest mes d’agost s’ha celebrat la Fira del Racó dels Artesans i les activitats de la setmana cultural.
La participació dels veïns a tots els actes ha estat massiva De vegades ha desbordat les previsions
dels organitzadors. Les activitats no es podrien portar a terme sense la implicació il·lusionada i
desinteressada de les associacions del poble que coordinen diverses activitats, dels veïns que cedeixen
l’entrada per a les exposicions i dels voluntaris que realitzen diverses tasques en la fira. A tots ells el
més sincer agraïment per la seva dedicació altruista. A la vegada es demana disculpes per les
possibles molèsties que poden comportar aquests actes.

Recepció de la TdT
A inicis del mes de juliol es van deixar de rebre diversos canals de TdT. El consistori, assabentat de
la incidència, es va posar en contacte amb la Secretaria de telecomunicacions per arrengar el
problema. La causa eduïda era que s’havien fet diverses modificacions en el centre emissor de Coll
Rodó a Tortosa i se’ns recomanava canviar l’orientació de l’antena receptora. Seguint les instruccions
indicades, es van fer les modificacions adequades a diverses antenes sense cap resultat, tot instal·lant
antenes de més guany. El consistori es va tornar a dirigir a la Secretaria de Telecomunicacions la qual
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ens va remetre al Cap de Zona de l’empresa Avertis, encarregada del manteniment tècnic de les
antenes emissores. L’empresa concessionària ha detectat que a la població arriba un senyal molt
dèbil. Encara no ha determinat quina és la causa que ho produeix i no ha especificat quan podrà
resoldre el problema. Al mateix moment, el consistori ha remés una carta amb data del 29 de juliol,
dirigida a la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre, amb una queixa formal per les deficiències
de recepció.

Contenidor recollida roba usada.
La entitat “Roba amiga” ha instal·lat al punt de recollida d’escombreries de les escoles un contenidor
per deixar-hi la roba usada. A hores d’ara n’hi ha més de 1000 repartits per tot el territori català on es
recullen anualment un total de 7000 tones. La roba que s’aboca té 4 destins diferents: una part es ven
en botigues de roba de segona ma, una altra es dedica a l’exportació a països del tercer món, una
tercera s’utilitza en la producció de draps per a la indústria i la resta es recicla per confeccionar borra
per al sector industrial. Amb aquesta recollida selectiva es participa en un pla que té com a objectius
reduir la quantitat de residus que s’aboquen alhora que es creen llocs de treball.

Volta ciclista a Espanya.
El dijous, 3 de setembre, es celebra l’etapa Tarragona-Vinaròs de la Volta ciclista a Espanya que
passarà pel nostre poble. Segons l’organització, l’horari previst de pas dels ciclistes serà entre les 4 h
i les 4:30 h de la tarda. Per aquest fet no es podrà circular per la carretera TV-3421 (Tortosa-Mas de
Barberans- La Sénia) entre les 3:30 h i les 5:00 h de la tarda. Demanem als veïns la seva col·laboració
tot respectant l’anterior norma. Cal dir que els organitzadors de la volta van oferir instal·lar un esprint
especial a l’arribada al poble. El consistori ho va desestimar per les depeses que això comportava.

Ajut del Parc Natural dels Ports
Dintre de la línia d’ajuts per al finançament d’actuacions d’educació ambiental als espais naturals
protegits de Catalunya, el Dep. de Medi Ambient ha concedit al municipi un ajut de 30.000 euros per
costejar íntegrament la primera fase del projecte de museïtzació i posada en valor de l’exposició
permanent del Museu de la Pauma.

Brigada de la Taula del Sènia.
Aquesta darrera setmana d’agost la brigada de la TdS es troba treballant per al poble. Durant tres dies
s’han dedicat a desbrossar les voreres del lligallo major i el camí de les Piques. Han completat la seva
excel·lent feina recollint deixalles abocades al llarg del nostre terme.

Cloració de l’aigua de boca.
El mètode de cloració de l’aigua que ens arriba a les aixetes presentava fins ara unes deficiències que
s’han volgut corregir. Per això, s’han invertit al voltant de 2.500 € per millorar-lo i aconseguir que el
clor es reparteixe de manera més uniforme en tot el dipòsit d’aigua.

Cursets i xerrades.
A principis del mes de juliol es va celebrar el curs d’atenció a la gent gran impartit per treballadors de
la Taula del Sènia. El nombre d’alumnes assistents va ascendir a un total de 11. Una de les
formadores, va oferir-se a fer una sessió de riureteràpia en una data encara per determinar.
S’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona la celebració de dos cursets d’informàtica, un de nivell
introductori i un altre de superior. Cada curset tindrà una durada total de 15 hores amb 1,5 h cada dia
i repartides en dues setmanes. El màxim de participants en cada curs no podrà superar el nombre de
20. S’està a l’espera de rebre l’acceptació de la sol·licitud per part de la Diputació. En el moment
adequat s’informarà a la població per a que els veïns interessats puguen inscriure’s.

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

