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Decrets de l’alcaldia.
S’han acceptat diversos ajuts de la Diputació de Tarragona per l’actuació del grup Àbalon circ, pel control de
l’aigua potable i per actualitzar l’equipament informàtic del consistori.

Pressupostos exercici 2010
Pressupost ingressos 2010
Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Tranferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

151.400,00
16.124,70
118.150,00
371.805,81
10.600,00
368.836,52
300.506,05
1.337.423,08

Pressupost despeses 2010
Descripció
Depeses de personal
Despeses en bens corrents i ser.
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Amortització de prèstecs

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

236.702,00
341.086,52
8.500,00
24.529,00
446.852,92
5.904,92
273.847,72
1.337.423,08

TOTAL DESPESES
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

2 Aux. Administ.

C. Indefinit

Subirats Royo, Mari Mar.

3 Aux. Administ
4 Guarda Rural
5 Monitora escola bres.
6 Bibliotecària
7 AODL
8 Peó
9 Historiadora
10 Netejadora
11 Netejadora

C. Indefinit
C. Indefinit
C. Indefinit
C.Temporal
C.Temporal
C.Temporal
C.Temporal
C.Temporal
C.Temporal

Solé Cardona , Noelia.
Lleixá Sans Joaquin J.
Subirats Lapeira Rosa Ma.
Quiroga Asènsio, M. Isabel
Cardona Mestre, Cristina
Subirats Sans, Sergi
Subirats Rosiñol, Josefa
Griselda Lleixà Royo
M. Patrocinio Martí Beneito

Personal Laboral

El ple de la Corporació aprova la proposta presentada per l’Alcalde amb la següent votació: 4 vots favorables
(dels regidors del PSC), 1 abstenció (del regidor del PP) i 1 vot en contra (del regidor de CIU).
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Projecte “Rehabilitació Escales Carrer Santa Teresa”
En ple celebrat el 13 de maig del 2008 es va aprovar per unanimitat concórrer a la convocatòria del Pla
d’actuació municipal (PAM) del quadrienni 2008/11 amb l’obra “Rehabilitació de les escales i dels pedrissos
del municipi amb un import de 258.852,82 €”,. El projecte aprovat en el darrer ple és el primer d’un reguitzell
que s’aniran executant al llarg d’aquest i pròxims anys. Al finalitzar, s’hauran rehabilitat entorn a uns 19 llocs
del poble que presentaven certes deficiències o s’havien degradat en el transcurs del temps. Totes les actuacions
seguiran els mateixos criteris tècnics i estètics per donar una certa coherència arquitectònica al conjunt del
poble.
La “Rehabilitació de les escales de c/ Santa Teresa” té un pressupost de 63.000,0 €, que, afegint-hi els 10.080,0
€ d’IVA sumen un total de 73.080,0 €. En el ple del 20 de gener s’ha aprovat el projecte tècnic

Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local.
El govern de l’Estat aprovà el 23 d’octubre de l’any passat crear un fons de 5.000 milions d’euros destinats a
l’execució de projectes municipals. Aquest fons és continuador del fons estatal d’inversió local executat al llarg
de l’any 2009 amb el què el Mas va rebre 118.000 € que es van destinar a la millora de l’enllumenat públic. En
l’edició actual es tenen assignats 73.080,0 €. En el ple municipal s’ha decidit destinar aquests diners a executar
l’obra de rehabilitació de les escales esmentades en el punt anterior del full.

Aprovació del conveni marc amb el Consell Comarcal de diversos serveis.
L’Ajuntament del Mas, degut a les dimensions de la seva administració, no pot donar compliment a diverses
obligacions, que per llei, té envers els ciutadans. Per això, és el Consell Comarcal del Montsià que se’n fa
càrrec al disposar dels mitjans personals, materials i financers necessaris. Aquest organisme té, en col·laboració
amb l’ICSS, una unitat bàsica d’atenció social primària per a la prestació del corresponent servei als municipis
de la comarca. També es fa càrrec del servei d’atenció a les dones (SIAD) , banc d’ajudes tècniques als
dependents (BAT) i d’altres.
En el darrer ple celebrat aquest gener, s’ha aprovat el conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal per a la
prestació dels serveis anteriors.

Inauguració del museu.
Es preveu que en aquest mes d’abril es comence a utilitzar el Centre de Desenvolupament Rural- Museu de la
Pauma una vegada s’han finalitzat totes les obres i s’ha instal·lat el mobiliari corresponent. S’ha sol·licitat al
conseller d’agricultura, Sr. Joaquim Llena i Cortina, la seva presència per a la inauguració. La data proposada
per a la celebració de l’acte és el 17 d’abril però aquesta pot canviar en funció de la disponibilitat que tingue el
conseller. És el Departament d’agricultura, amb un total de uns 250.000 €, el que ha concedit més subvencions
per finançar aquesta important obra que ha de servir per dinamitzar tots els sectors econòmics del poble
(turisme, comerç, agricultura, cultura,...).

Concert de piano a càrrec del compositor Carles Santos.
El reputat músic i compositor vinarossenc Carles Santos s’ha compromès amb la Fundació Rei Jaume I fer un
concert de piano a Mas de Barberans. Està prevista la seva actuació el dia 7 d’agost a l’església parroquial de
Sant Marc. El lloc reuneix les característiques de sonoritat i d’espai adequades per aquest acte. El propi pianista,
juntament amb el gerent de la Taula del Sénia, Jaume Antich, van comprovar aquestes condicions i es van
entrevistar amb mossen Ferran que va donar el seu vist-i-plau.

Activitats del Parc Natural dels Ports.
Entre d’altres activitats, el Parc ha previst realitzar una excursió per les Serrassoles el diumenge 14 de març. Té
una durada de mig dia i es sortirà a les 8 h de la zona dels restaurants. Els interessats en participar-hi poden
trucar al telèfon 977576156.
També, durant tot l’any, es poden visitar les exposicions permanents dels centres d’informació de Roquetes, La
Sènia i Horta de Sant Joan. Semestralment, el Parc edita un follet on es pot trobar tota aquesta informació.

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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