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Decrets de l’alcaldia. 

En diversos decrets s'ha aprovat definitivament el projecte de rehabilitació dels pedrissos (decret             
22/2010) i l'encàrrec de redacció del projecte “Ampliació del Centre Cívic i Ajuntament” (decret              
31/2010) així com la direcció d'obra d'arquitecte.  
També s'ha demanat subvenció a Artesania de Catalunya per a la celebració dels diversos actes que                
tindran lloc en la propera fira de les fibres vegetals. 
 

Pressa de possessió del regidor José Manuel Andrés Cid 
En el ple ordinari celebrat el 18 de març, el Sr José Manuel Andrés Cid ha pres possessió del càrrec de                     
regidor de l'Ajuntament de Mas de Barberans en substitució del Sr. Manuel Lleixà Colomé. 

 
Addenda econòmica de l'any 2009 del conveni amb el Consell Comarcal. 

L'Ajuntament de Mas de Barberans ha d'abonar al Consell Comarcal les següents quantitats: 
− pel servei bàsic d'atenció social: 1.364,59 € 
− pel servei d'ajuda a domicili: 3.990.34 € (534 h any) 
− pel servei d'atenció a les dones: 141,23 € 
 

Sol·licitud ajudes PEIM 2010 
S'ha acordat per unanimitat del ple celebrat el 18 de març sol·licitar a la Diputació de Tarragona un                  
ajut de 30.000 € en concepte de manteniment d'instal·lacions i d'un altre de 10.000 € destinat a                 
realitzar la nova instal·lació d'enllumenat públic a la costera de la bassa. 

 
Atorgament de subvencions a entitats del poble. 

S'han atorgat les següents subvencions: a la Unió Musical, 2.700 €, al centre d'estudis “Lo Lliscó”,                
600,00 €, a l'Associació de Dones Masoveres, 600,00 €, i a l'AMPA, 600,00 € 

 
Esvoranc camí del barranc de Lloret. 

La Delegació d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, a petició del Consistori, ha reomplert el regall que                 
s'havia format en un lateral del camí de les Andorres amb el barranc de Lloret. Aquesta actuació fa                  
desaparèixer un punt que presentava un cert perill en la circulació dels vehicles que transitaven per                
l'esmentat camí.  
El material de reompliment prové del moviment de terres que s'està realitzant a l'obra de regadiu del                 
canal Xerta-Sènia. El Parc Natural es farà càrrec de la fixació del terreny plantant-hi vegetació diversa. 
 

Arrengament camins. 
Com s'havia informat en el full 14, per aquest any, estava previst recobrir d'aglomerat el camí de                 
Cantallops de 3.800 m de longitud i cimentar el barranc de l’Olla en un tram de 70 m. amb un cost                     
total de 163.627,8 € dels quals l’Ajuntament ha d'aportar-ne 22.907,9 €. A hores d'ara, ja s'han iniciat                 
les obres esmentades. Per altra banda, s'estan fent diverses actuacions en el camí de Mitanplana per                
part de la Delegació d'Agricultura. 
 

Inauguració museu pauma 
Aquest dimecres, el Conseller d'Agricultura, Sr. Joaquim Llena, ha inaugura oficialment el Centre de              
Desenvolupament Rural-Museu de la Pauma amb l'assistència de diverses autoritats de la comarca i              
representats de les entitats del Mas. La inauguració per part del Conseller Llena es justifica pel fet que                  
ha estat el Departament d'Agricultura l'organisme que més ha contribuït econòmicament a que el              
museu hagi esdevingut una realitat. Aprofitant l'estada, el conseller ha anat a visitar la bassa dels                
Masets acompanyat per l'alcalde i representats de la societat de regants.  
Recordem als veïns que el dia 27 d'abril es va celebrar una jornada de portes obertes amb la possibilitat                   
de realitzar una visita guiada per les sales del museu i que s'ha edit un fulletó amb informació de                   
l'horari de visites i de les activitats previstes a realitzar al llarg d'aquest any. Aquest es troba a                  
disposició dels interessats a l'ajuntament. 

1 de 2 



Full informatiu de Mas de Barberans Març-Abril del 2010 
Full nº 17 

 
Visita directora general de Medi Natural. 

El divendres passat, 7 de maig, la Directora general del Medi Natural, Sra. Núria Buenaventura, es                
desplaçà a les nostres contrades per inspeccionar l'estat de les obres del tancat cinegètic del Clot de                 
l'Hospital i d'altres equipaments complementaris com l'estació d'observació de la fauna i la             
rehabilitació de l'antic edifici. Per la tarda, a la sala de conferències del Museu de la Pauma, en una                   
roda de premsa on va ser invitat el sr Alcalde, la Directora presentà el projecte d'edificació del Centre                  
Complementari del Parc Natural dels Ports a Mas de Barberans. L'equipament s'edificarà als terrenys              
de l'antic camp de futbol. Es preveu l'inici de les obres l'any que ve sempre que hi hagi disponibilitat                   
pressupostària.  
 

Adjudicació de les obres a les escales C/Santa Teresa. 
Aquesta actuació, que es troba inclosa al Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat 2010, ha estat                  
adjudicada, amb la unanimitat de tots els assistents en el ple extraordinari del 19 d'abril, a En Joan                  
Subirats Cardona per un import de 63.000 € més 10.080,00 € corresponents a l'impost de valor afegit.                 
El plaç màxim d'execució de l'obra és de mig any.  
En el decret de l'alcaldia 35/2010 es fa l'encàrrec de redacció del projecte i de la direcció d'obra                  
d'arquitecte. 
 

Obres rehabilitació pedrissos. 
En el ple del 18 de març es va aprovar l'expedient i els plecs de clàusules per a l'adjudicació de les                     
obres de rehabilitació dels pedrissos. Publicitades aquestes, es van presentar a concurs quatre             
empreses. Examinades les propostes, el tècnic municipal ha proposat l'adjudicació de les obres a              
INCOEX BS,SL per un preu de 161.520,68 € i 25.843,30 € corresponents a l'IVA per ser l'oferta més                  
avantatjosa. En un plaç de 15 dies, l'empresa haurà de presentar la documentació justificativa d'estar al                
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

Obres d'ampliació del Centre Cívic i Ajuntament. 
Seguit el mateix procés de les obres de rehabilitació dels pedrissos, el tècnic municipal proposa               
adjudicar a l'empresa BECSA l'ampliació del Centre Cívic i de l'Ajuntament per considerar-se ser              
l'oferta més avantatjosa. L'import ascendeix a 176.027,40 € i 28.164,38 € per l'IVA. Es notificarà               
aquesta resolució a tots els candidats presentats i es demanarà a l'empresa guanyadora la documentació               
pertinent per poder-se fer càrrec de l'obra. 

 
Consulta mèdica. 
La sala d'espera s'obrirà mig hora abans de l'horari de consulta. Demanem als veïns no acudir-hi amb                 
més antelació per les molèsties que els pot comportar tindre que esperar-se al carrer. 
 

Moció en contra de les Centrals Nuclears de Vandellòs II, Ascó I i Ascó II 
En sessió plenària extraordinària celebrada el 10 d'abril, el ple de l'Ajuntament, per majoria, va               
prendre els següents acords: 
1. Exigir al ministeri d'Indústria, al President del govern espanyol i al consell de ministres la NO                
renovació de les llicències de les centrals nuclears de Vandellòs II, Ascó I i Ascó II. 
2. Exigir al govern central i català l'aplicació d'un pla de diversificació econòmica de la zona               
d'influència de les centrals. 
 
 
 
 
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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