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Eleccions al Parlament de Catalunya
Resultats escrutats a les eleccions al Parlament de la Generalitat celebrades a Mas de Barberans el 28 de
novembre del 2010:
Cens
Vots
Blancs
Nuls

493
340 (68,97%)
13
6

Partit
Partit dels Socialistes de Catalunya
Convergència i Unió
Partido Popular
Ciudadanos en Blanco
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciudadanos-Ciutadans
Iniciativa per Catalunya Verds - EUIA
Reagrupament Independentista
Plataforma per Catalunya
Solidaritat Catalana per la Independència
Partido Obrero Socialista Internacionalista

Vots
141
120
42
4
3
3
2
2
2
1
1

%
42.22
35.93
12.57
1.20
0.90
0.90
0.60
0.60
0.60
0.30
0.30

Reducció de despeses.
Amb l’aplicació del Reial Decret de 20 de maig, aprovat pel govern central, s’han hagut d’adoptar
diverses mesures per reduir el dèficit públic. La més coneguda de totes és la reducció en un 5 % de
mitjana dels sous de funcionaris i altres treballadors de les administracions. A l’Ajuntament del Mas ha
comportat un estalvi en les retribucions de l’exercici 2010 d’un total de 4.489 € que es destinen a
amortitzar el préstec BCL 1/2007.

Pressupostos 2011
En el ple ordinari celebrat el 22 de desembre que comptà amb la presència dels 4 regidors del PSC, d’1
regidor de CiU i d’1 regidor del PP i l’absència d’1 regidor de CiU es van aprovar els pressupostos de
l’exercici 2011. El resultat de la votació va ser de 4 vots a favor ( del regidors del PSC) i 2 abstencions (
del regidor de CiU present i del regidor del PP)
Els comptes són els següents:
INGRESSOS
Capítols
1. IMP. DIRECTES
2. IMP. INDIRECTES
3. TAXES I ALTRES
4. TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
5. INGRESSOS PATRIMONIALS
I. Corrents
6. ALIENACIÓ PATRIMONI
7. TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
I. Capital no financer
INGRESSOS NO FINANCERS
C I-VII
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

157.000,00
1.500,00
113.700,00
381.467,00
10.500,00
664.167,00
0,00
166.823,26
166.823,26
830.990,26
0,00
0,00
0,00
830.990,26
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DESPESES
Capítols
1. DESPESES PERSONAL
2. D. BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3. DESPESES FINANCERES
4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
D. Corrent
6. INVERSIONS REALS
7. TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
D. Capital no financeres
DESPESES NO FINANCERES C
I-VII
8. ACTIUS FINANCERS
9. PASSIUS FINANCERS
DESPESES FINANCERES
TOTAL DESPESES

219.920,00
302.059,38
9.200,00
25.779,00
0,00
556.958,38
252.059,16
4700
256.759,16
813.717,54
0,00
17.272,72
17.272,72
830.990,26

Full informatiu de Mas de Barberans

Novembre- Desembre del 2010
Full nº 21

Informe estabilitat financera dels pressupostos
El secretari-interventor, sr. Javier Cabanes Garcia ha presentat el següent informe preceptiu d’estabilitat
financera
PRESSUPOST EQUILIBRAT?
SALDO NO FINANCER
FINANÇAMENT INVERSIONS
EQUILIBRI FINANCER.
CAPACITAT/NECESSITAT FINANÇAMENT
COMPLEIX OBJECTIU ESTABILITAT?
Estalvi brut
Estalvi per a inversions
SALDO NO FINANCER
% Ràtio estabilitat

SI
CAPACITAT
17.272,72
CORRECTE
CORRECTE
17.272,72
CORRECTE
-17.272,72
SI
import
107.208,62
89.935,90
17.272,72 SUPERÀVIT
2,08 POSITIU

amb la conclusió que s’ajusten a l’objectiu d’estabilitat i que presenten una capacitat de finançament de
17.272,7 €

Pla d’ocupació de la Taula del Sènia
Com s’ha anat fent en aquests darrers anys, La Taula del Sénia ha contractat 20 veïns dels pobles catalans
que en formen part per realitzar treballs relacionats amb el medi ambient. Els contractes són de 6 mesos
amb una jornada laboral del 70 %. Per evitar desplaçaments innecessaris es va decidir que els treballadors
seleccionats es quedessen al mateix poble on resideixen. Al poble del Mas li han pertocat dos
treballadors. Ressenyem que aquests no comportem cap càrrega econòmica a l’Ajuntament.
Per una altra part, actualment, hi ha dos estudiats que estan realitzant les pràctiques acadèmiques dels
seus corresponents estudis a l’Ajuntament. Aquestes col·laboracions tampoc comporten cap classe de
despesa econòmica.

Horari de desembre de la metgessa.
Durant el mes de desembre, l’horari laboral de la metgessa ha estat de mitja jornada. Aquesta ha estat una
decisió pròpia de la mateixa metgessa que a canvi, ha renunciat a 15 dies de vacances. Es possibilita
d’aquesta manera que el poble, en aquestes dates, gaudeixe d’atenció mèdica al mateix municipi.

Llibre “Iaies masoveres: memòria viva”.
El llibre correspon a un projecte que es va acollir als ajuts que concedeix la Caixa de Tarragona en la seva
obra social i es preveu que a les properes Festes Majors es presente. Com les principals protagonistes del
llibre són les Dones Masoveres es faran una sèrie de tallers on seran elles les que ens expliquen la seva
pròpia història lligada a l’espai viscut: Mas de Barberans. S’han programat una sèrie de tallers en les
dates següents: 24/01-31/01-07/02-14/02-21/2 i 28/02. L’horari dels tallers serà de 16 a 18 hores i el lloc
el Museu. Aquests tallers es gravaran per després extreure’n els continguts que conformaran una part del
llibre.

Sant Antoni 2011
La festa es celebrarà el proper dia 22 de gener. Volem donar les gràcies a totes les associacions que hi
han participat i a totes aquelles persones que ho han fet a títol individual. Amb la dedicació de part del
seu temps fan que sigue possible fer-la cada any.
Els tallers han estat els següents: taller de dansa dels dimonis i de la Filadora, taller de percussió, taller
de jota, taller de jota cantada, taller de versadors.
Es repartirà informació per totes les cases del poble per tal de determinar més el recorregut i s’intentarà
que tothom pugue veure el desenvolupament de les diferents actuacions.
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