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Decrets de l’alcaldia. 

S’han acceptat les següents subvencions concedides per la Diputació de Tarragona:  
a) adquisició de bens mobles per a equipaments culturals, 
b) per programes i activitats de foment cultural, correbous, 
c) per actuacions d’educació ambiental, 
d) per actuacions realitzades en el mes d’agost, 
e) per garantir la seguretat a la piscina municipal, convocatòria 2009 
 

Es sol·liciten les següents subvencions: 
a) adquisició de bens mobles i equip informàtic al Departament de Governació, 
b) pròrroga de l’AODL 2009/2010 al Departament de Treball, 
c) programa Àrtic 2009 a la Diputació de Tarragona 
d) realització de les analítiques de l’aigua potable a la Diputació de Tarragona. 
 

S’ha adjudicat a l’empresa Novestecnologies.com C.B el subministrament d’ordinadors, accessoris,          
programari, vídeo vigilància i sistemes d’àudio. 
 

Compte general de l’Ajuntament de Mas de Barberans exercici 2008 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008, la Intervenció i la Presidència ha de remetre a la Comissió                
Especial de Comptes el compte general de l’entitat. Aquesta n’ha emès un dictamen aprovador amb               
els següents resultats: 

- Balanç situació: actiu de 3.086.772,51 €, passiu de 3.086.772,51 €, resultat de l’exercici de              
138.811,08 €. 

- Resultat patrimonial: hi ha un estalvi de   138.811,08 €. 
- Liquidació: drets pendents de cobrament de 648.109,36 €, obligacions pendents de pagament            

de 626.327,97 €, romanents totals de 100.223,52 €, resultat pressupostari de -46.739,13. 
 

Camins 2010. 
Per l’any proper està previst l’arrengament del camí de Cantallops, de la carretera de la Sénia fins la                  
cruïlla amb el de Mitanplana. Té una longitud de 3.800 m i es posarà aglomerat. També es cimentarà el                   
barranc de l’olla en un tram de 70 m. El projecte té un cost total de 163.627,8 € dels quals                    
l’Ajuntament n’ha d’aportar el 14 % que correspon a 22.907,9 €.  
Les actuacions formen part del conveni aprovat entre la Mancomunitat de la Taula del Sénia i el                 
Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí signat ara fa 3 anys en el què s’acordava una inversió de 13                    
milions d’euros destinats a la millora de les infraestructures rurals dels pobles que la formen per                
millorar l’accés dels pagesos a les seves finques. Una vegada s’hagi efectuat aquesta darrera obra,               
s’hauran invertit en el terme municipal del Mas un total de 652.994,1 € .  
 

Adquisició bens mobles per al Museu de la Pauma 
La Corporació , atenent la proposta efectuada per la Mesa de contractació, acordà el 12 d’agost en ple                  
extraordinari, adjudicar a l’empresa Artis Arquitectura interior, S.A. el subministrament dels bens            
mobles per al Museu pel preu de 76.596,33 € i 12.255,41 € corresponents a l’impost sobre el valor                  
afegit. Aquesta darrera setmana d’octubre, després de netejar el local, s’ha iniciat els treballs              
d’instal·lació i muntatge del mobiliari adjudicat. Després, es procedirà a executar el projecte museístic              
que s’ha anat elaborant aquests darreres mesos.  
 

Aprovació del projecte “Ampliació del Centre Cívic i Ajuntament”  
Recordem als veïns que la Corporació va adquirir l’immoble del c/Molí, 28 amb la finalitat d’ampliar                
el Centre Cívic i les instàncies de l’ajuntament. Per necessitats pressupostàries només està previst              
inicialment l’enderroc de l’edifici i la construcció “aigües fora”. Més endavant, quan hi hagin els               
recursos suficients, es procedirà a fer la distribució interior, acabats i la connexió amb el Centre Cívic i                  
ajuntament.  
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Equipament complementari d’educació ambiental. 
L’Ajuntament ha tramitat expedient de cessió al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de               
Catalunya el terreny corresponent a l’antic camp de futbol per a la construcció d’un equipament               
complementari d’educació ambiental que reforçarà les activitats promogudes al “Centre de           
Desenvolupament Rural, Museu de la Pauma”.  
 

Obertura deixalleria 
El Consorci de Residus del Montsià ha construït les deixalleries dels municipis del Montsià que encara                
no en tenien (Santa Barbara, Godall, La Galera, Masdenverge, Freginals i Mas de Barberans). Ara fa                
uns mesos el Consorci va treure a concurs l’explotació d’aquestes deixalleries. La guanyadora ha estat               
l’empresa UTE Acciona-BaixMont que s’encarregarà d’aportar els recursos humans i logístics. La            
selecció del personal que ha de treballar-hi només incumbeix a la pròpia empresa i s’ha fet seguint les                  
seves pròpies directrius. L’Ajuntament, a petició de l’empresa, va traslladar a la població l’oferiment              
del lloc de treball, sense intervenir en cap procés de selecció. 
S’han repartit fulletons informatius sobre que es el que es pot portar i amb l’horari d’obertura. 
Seria interessant que en féssim bon us i així tenir els contenidors de residus amb més bones                 
condicions. 
 

6ª Mostra Taula del Sénia. 
Com ja és habitual, el poble del Mas va participar en la mostra celebrada per la Taula del Sénia que                    
enguany va tenir lloc a Vall-de-roures, a la comarca del Matarranya. Aquest esdeveniment té la               
finalitat de donar a conèixer els nostres productes, tradicions, festes, associacions,... i reafirmar el              
lligam que tradicionalment ha existit entre els pobles de la Mancomunitat. El Mas ha col·laborat amb                
el muntatge d’un estant amb productes tradicionals i actuals fets de pauma així com l’exposició de l’oli                 
de la població. Hi havia, també, cartells informatius amb fotos de la fira dels artesans, de les festes de                   
Sant Marc i de Sant Antoni. Com a mostra gastronòmica, es van aportar dolços típics elaborats a les                  
nostres fleques. Per la tarda, la Banda Municipal del Mas va participar amb una interpretació de                
diferents composicions musicals. Agraïm la seva col·laboració desinteressada.  
 

Sol·licitud participants tallers per a la festa 
L’Ajuntament de Mas de Barberans va presentar un projecte al Departament de Cultura i Mitjans de                
Comunicació de la Generalitat de Catalunya, dins del programa Tallers per a la Festa de les Terres de                  
l’Ebre, per recuperar la Festa de Sant Antoni. L’ajut consisteix en una sèrie de tallers alguns dels quals                  
ja es van fer l’any passat: taller de teatre, taller d’indumentària, taller de construcció del ramer.                
Enguany es fan els tallers de: dansa dels dimonis, dansa de la filadora, versadors, carotes i jota                 
masovera. Qualsevol persona que estigui interessada en fer els tallers pot passar a informar-se per la                
biblioteca municipal. És interessant que els tallers els faci no només les persones que actuaran               
enguany sinó totes aquelles persones que tinguin interès en l’activitat ja que qui no actuï enguany pot                 
actuar l’any vinent.  
 

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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NOM DEL TALLER HORES DE CLASSE DIA DE LA SETMANA 

JOTA 12 HORES DE CLASSE DIVENDRES TARDA(19H-21H) 

INICI: 13 DE NOVEMBRE 

DIMONIS 15  HORES DE CLASSES DISSABTE TARDA (17H-18H30’) 

 INICI: 31 D’OCTUBRE 

DANSA FILADORA 10 HORES A DETERMINAR 

VERSADORS 8 HORES DIMARTS (18H-20H) 

INICI: 3 DE NOVEMBRE 

TALLER DE CAROTES 2 HORES 18 DE DESEMBRE(19H-21H) 

ASSAJOS GENERALS 6 HORES 14 NOVEMBRE (19H-21H) 

19 DESEMBRE (19H-21H)  

 8-9 GENER (19H-21H) 

http://www.masdebarberans.net/

