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Decrets d’alcaldia
En la sessió plenària 06/2010 celebrada el 24 de setembre, es van aprovar, per unanimitat, diversos
decrets, entre els quals hi ha l’acceptació de vàries subvencions concedides per la Diputació de Tarragona
, l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de maig referent a la reducció de les retribucions del
personal, càrrecs electes, assistències a òrgans col·legiats i aportació a grups municipals i la modificació
de crèdit 2/2010 mitjançant generació de crèdit finançat amb major i nous ingressos.

Aprovació Compte General 2009
Per prescripció legal, totes les entitats locals tenen l’obligació d’elaborar el compte general un cop
finalitzat l’exercici pressupostari. Aquest té la finalitat d’informar de la gestió realitzada en els aspectes
econòmics, financers, patrimonials i pressupostaris i ha d’estar elaborat per la Intervenció. L’estat de
comptes s’ha presentat a la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador.
També s’ha presentat al Ple de la Corporació, que, amb el vot a favor dels 4 regidors del PSC i amb
l’abstenció dels 2 regidors de CIU, ha aprovat definitivament els comptes anuals corresponents a
l’exercici 2009, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.147.745,67 €, un passiu de 3.147.745,67 €, i
un resultat de l’exercici de 455.782,35€.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 455.782,35€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 526.699,85 €,
unes obligacions pendents de pagament de 424.745,46 €, uns romanents totals de 145.139,92€ (saldo de
dubtós cobrament de 21.731,53) i un resultat pressupostari ajustat de 137.899,63 €.
L’estat de comptes de la corporació de l’exercici econòmic 2009 es remetrà a la Sindicatura de Comptes
de Catalunya i al Tribunal de Cuentas.
Ce
 ssió antic camp de futbol al Departament de Medi Ambient i Habitatge.
La cessió del terreny ha de permetre la construcció, per part de la Generalitat, d’un equipament
complementari d’educació ambiental (recordem que el projecte va ser presentat per la directora general
de Medi Natural el 7 de maig la qual cosa ja es va informar en el full 17). L’equipament disposarà d’un
alberg per acollir grups nombrosos i d’aules per realitzar tallers. Es pensa, sobre tot, atendre a grups
escolars oferint-los diverses activitats relacionades amb els Ports. A la vegada que poden visitar el Museu
es pot completar la seva estada amb els tallers, visites guiades a l’entorn del poble i als Ports, etc,..
L’edifici projectat serà pioner en l’estalvi d’energia i respectuós amb el medi ambient. Es preveu amb el
seu disseny que el consum en calefacció i refrigeració sigue molt baix. Particularment, disposarà d’una
soterrani que actuarà com intercanviador de calor. Per l’estiu refrigerarà tot l’edifici i a l’hivern
l’escalfarà.
La cessió es fa amb caràcter gratuït amb la condició que la construcció s’execute en un termini màxim de
3 anys i el seu ús sigue de 30 anys com a mínim. Si no es compleixen aquestes condicions, la cessió
revertirà automàticament a l’Ajuntament.
L’acord va està aprovat amb el vot a favor dels 4 regidors del PSC i amb l’abstenció dels 2 regidors de
CIU

Aprovació de les festes locals per a l’any 2011
S’ha acordat, per unanimitat de tot el ple, escollir com a festes locals per a l’any 2011 els dies 26 d’abril i
el 16 d’agost el què es notificarà als Serveis Territorials del Departament de Treball de les Terres de
l’Ebre.

Presa de possessió del jutge de pau.
En aquest mes d’octubre el Sr. Miquel Bello Navarro ha pres possessió del càrrec de jutge de Pau de Mas
de Barberans.
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Escola pública Teresa Subirats.
Després de 10 mesos en construcció, la nova escola pública del Mas ha estat estrenada pels xiquets i
xiquetes acompanyats dels seus professors. Durant les dos primeres setmanes d’octubre es va anant fent
els trasllat del material escolar i mobiliari que havia a les escoles provisionals dels pisos i finalment el
dilluns 18 es van començar a impartir les classes en els nous espais. La valoració general de la nova
construcció és majoritàriament molt positiva destacant per sobre de tot la quantitat d’espai disponible i el
nombre d’aules i serveis complementaris que disposen.
Les noves escoles són un equipament de tot el poble i fora de l’horari escolar, es poden utilitzar per a
altres usos. Ara mateix, a la sala d’usos múltiples, s’estan fent els assaigs del ball dels dimonis de la Festa
de Sant Antoni, el taller de teatre i s’està impartint un curs de ioga. També, la pista poliesportiva està al
servei de qualsevol que la vulgue utilitzar. Encara que es troba vallada, la porta d’accés romandrà oberta
tot el dia fins la nit. Només es demana als usuaris que en fassen un bon ús i que respecten els equipament
per a que tothom els pugue gaudir.
El dia 28, el conseller d’educació de La Generalitat de Catalunya, el sr. Ernest Maragall, acompanyat
d’altres autoritats, va fer-hi una visita. Es va aprofitar l’acte per convidar a tot el poble a un matí de portes
obertes.

Exposició permanent del Museu.
Els veïns hauran pogut observar que aquests darrers dies s’està treballant en el Museu. Aquests treballs
corresponen al muntatge de l’exposició de la Sala Permanent del Museu de la Pauma situada a la primera
planta.
El disseny i l’elaboració de l’exposició s’ha pogut realitzar gràcies a dos ajuts del Departament de Medi
Ambient i Habitatge concedits en dos anualitats consecutives: 2009 i 2010 i amb una quantitat total que la
finança en un 100 %. Amb aquest fet s’ha seguit complint el requisit que acordà el Consistori en
començar el Museu consistent en que les despeses de totes les actuacions, des de la seva construcció fins
el final no haurien de representar cap càrrec als pressupostos del poble.
El títol de l’exposició és: El Treball de la pauma als pobles del Parc Natural dels Ports i es basa en una
recerca finançada pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. S’ha volgut fugir de l’àmbit
localista i ampliar la informació sobre els quatre pobles pertanyents al Parc Natural dels Ports que tenien
el treball de la pauma com a una de les fonts principals d’ingressos: Alfara de Carles, Els Rguers, Mas de
Barberans i Paüls.
Ja només queda per acabar el projecte museogràfic l’elaboració d’un dvd, amb el mateix títol que
l’exposició, que es preveu que es pugui realitzar l’any vinent.
Recordem que actualment es pot visitar l’exposició “Cabassos barata pataques” inaugurada el mes passat.

Servei WiFi a la biblioteca.
El consistori sempre ha cregut que una de les obligacions més importants que tenen els organismes públic
és la de garantir a tota la ciutadania l’accés a l’educació, perquè, recordant el discurs del conseller Ernest
Maragall, “l’educació ens fa lliures”. Encabides en les competències que tenen els ajuntaments en aquesta
àrea, s’està finançant parcialment diverses activitats extraescolars complementàries als continguts
impartits a l’escola, s’ha anat adquirit, a la biblioteca, alguns exemplars dels llibres de lectura que es
demanen a la secundària, i enguany, amb la posta en marxa del projecte educat1x1, s’ha considerat oportú
facilitar l’accés a internet. Per això, a la biblioteca, s’ha habilitat una connexió inalàmbrica oberta a tots
els interessats per connectar-se amb els seus ordinadors portàtils. Desitgem que aquest nou servei els
sigue útil a l’hora de realitzar els deures escolars.
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