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Taxes municipals 2012

Rehabilitació de les escales

En aquestes dates, el consistori està elaborant el
nou pressupost per a l’any 2012. Aquest haurà
de ser més auster degut a que les subvencions
que es rebien es reduiran dràsticament. Fins ara,
molts dels serveis que oferia l’ajuntament
estaven parcialment finançats pels diners que el
poble ingressava d’altres organismes. Per una
altra part s’ha decidit que aquests serveis siguen
el menys deficitaris possibles. Per això s’han
modificat les tarifes relatives al IBI rústica, als
servei de recollida d’escombreries i al
subministrament d’aigua potable per reduir la
diferència entre les despeses i els ingressos
recaptats. També s’ha considerat oportú
instaurar una tarifa en l’ús de la piscina
municipal i per a les visites al Museu de la
Pauma. Totes aquestes modificacions s’han
aprovat en ple celebrat el 26 d’octubre.

S’ha
aprovat el plec de clàusules
econòmiques-administratives
per
la
contractació de l’obra de rehabilitació de
diverses escales del municipi per valor de
189.205,19 € . També s’ha decidit designar als
tècnics de la Diputació de Tarragona la direcció
d’obra. Aquesta despesa està prevista en els
pressupostos municipals de l’exercici 2011.
L’obra és continuadora del pla de rehabilitació
del mobiliari urbà que es va iniciar l’any passat
amb diverses escales i pedrissos. Enguany es
continuarà amb les escales restants.

Les noves tarifes d’escombreries que
s’aplicaran tenen en compte els residents en la
vivenda habitual per la qual cosa es demana als
veïns passar per l’ajuntament per actualitzar
el padró municipal

Camins naturals del territori del
Sénia.

Cens animals de companyia.
El Departament d’Agricultura ha informat a
l’Ajuntament la posta en funcionament d’una
eina informàtica per censar els animals de
companyia dels residents al municipi en
aplicació de l’article 14 del decret 2/2008. En
compliment
d’aquest
requeriment,
l’Ajuntament demana a tots els residents que
siguen posseïdors d’un gos, un gat o una fura
els inscrigue al cens municipal. Hauran
d’aportar el nom i cognoms, DNI, domicili i
telèfon del propietari i diverses característiques
de l’animal en qüestió.

Obres de telefònica.

El Ministeri de Medi Ambient i la
Mancomunitat de la Taula del Sénia han signat
un conveni de desenvolupament rural pel
període 2011-2015. Un dels objectius del
conveni és vertebrar una xarxa de camins
naturals no motoritzats que comunique a tots
els pobles de la Taula. En una primera fase
s’han projectat 3 camins amb un total de 321
km. Un d’aquests, el camí Tossal del Rei, surt
del Mas i arriba a Morella. Té una longitud de
116 km repartits en 9 etapes. A l’ajuntament hi
ha una còpia del projecte on s’informa de totes
les actuacions previstes. L’actuació pretén
impulsar una infraestructura que pot ser
utilitzada per realitzar activitats esportives,
educatives, culturals i turístiques la qual cosa
pot beneficiar econòmicament als pobles
involucrats. En el mateix conveni s’ha decidit
destinar un total de 2.500.000 € per continuar
durant l’any 2012 les obres de millora dels
camins rurals municipals.
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Els veïns han pogut observar aquest dies que la
companyia Telefònica està instal·lant uns
cables al llarg de diversos carrers. Els cables
són de fibra òptica i tenen la funció d’unir la
central telefònica amb les antenes de telefonia
mòbil que posseeix la companyia. Per una altra
banda, Telefònica havia sol·licitat permís per
connectar amb fibra òptica el municipi de
Roquetes amb el de Mas de Barberans. Amb
resposta a una consulta que ha fet el consistori
de l’estat d’aquesta darrera actuació, la
companyia ens ha informat que està parada per
no haver aconseguit els permisos de diversos
particulars afectats.

Programa Leader 2011.
Convocatòria d’ajuts per a la diversificació
econòmica de les zones rurals del programa
Leader
de
Catalunya,
per
ORDRE
AAM/283/2011, de 24 d’octubre (DOGC núm.
5995 - 31/10/2011). Termini de sol·licitud: de
l'1 al 30 de novembre de 2011, ambdós
inclosos.
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En aquest cas, els ajuts a la diversificació
inclouen:
Mesura 12301: Millora dels processos
de transformació i comercialització dels
productes agraris . Creació, millora i/o
ampliació de microempreses o petites i
mitjanes empreses (en endavant, pime)
agroalimentàries o agrobotigues.
Mesura
312:
Creació
i
desenvolupament de microempreses.
Creació, millora i/o ampliació de
microempreses, per diversificar i
potenciar el teixit econòmic en els
territoris rurals.
Mesura 313: Foment d'activitats
turístiques. Creació, millora
i/o
ampliació d'establiments turístics de
capacitat
reduïda
o
d'empreses
d'activitats d'oci .
Mesura 323: Conservació i millora del
patrimoni rural.

Setembre i Octubre del 2011
Full nº 26
SIDA a adolescents. Els tallers estan
organitzats per l’ajuntament de Mas de
Barberans amb el suport de Diputació de
Tarragona i l’Institut Català de les Dones.

Arranjament camí del Port
Durant molt de temps, el consistori ha anat
informant al Parc Natural del mal estat del camí
d’accés a Casetes Velles. Finalment, aquesta
setmana, el Parc Natural ha confirmat que
començarà l’arranjament de manera immediata.
L’actuació consistirà en aplanar i terrar el camí.
Primer es faria el tram entre el viver i Casetes
Velles. Finalment s’arranjaria la resta de camí.

Pàgina web.

Per a més informació Tlf. 977. 44.21.16 Ext
221

Aquestes darreres setmanes s’està acabant la
nova pàgina web de l’Ajuntament. Ja
s’informarà oportunament quant serà accessible
a tots els veïns. Les noves ferramentes
utilitzades possibiliten una actualització més
dinàmica del portal. S’ha sol·licitat a les
associacions i establiments comercials del
poble diversa informació per poder incloure-la
a la pàgina.

Dia de la comarca

Tallers de Nadal

Els dies 3 i 4 de desembre, a la fira agrícola i
ramadera d’Amposta, es celebrarà el dia de la
comarca on el Mas és el poble convidat.
Invitem a tots els veïns assistir a aquest acte i
visitar l’estant del nostre poble.

Tallers de salut.
El dia 12 de novembre , a les 19 hores , es va
fer la presentació al CDR. Museu de la Pauma
dels Tallers de Salut que s’aniran fent
mensualment durant tot un any . Cada mes es
repartirà un cartell pels diferents establiments
del poble on s’anunciaran els tallers d’aquell
mes i també es faran pregons per anunciar-los.
Des de l’ajuntament volem apostar per la salut
realitzant aquests tallers per conscienciar a la
població de la importància que té portar uns
estils de vida saludables com són la pràctica de
l’esport i tenir una alimentació adequada.
També, oposadament, aportar informació sobre
els riscs d’altres conductes, com és el cas del
consum de tòxics. També es treballarà en
diferents tallers: l’educació afectivo sexual a
preadolescents i un taller de prevenció de la
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Al CDR. Museu de la Pauma els propers dies 5
i 6 desembre, de 10 a 13 hores ,hi haurà dos
tallers per fer decoració nadalenca. El del dia 5
es faran elements amb pauma per decorar, no es
farà el centre nadalenc. Al taller del dia 6 sí que
es farà un centre de Nadal, les persones que
hagin assistit el dia 5 podran incorporar els
elements de pauma al seu centre, els que no
faran un centre amb productes naturals. Preu 6
euros per taller. Cal inscripció prèvia

Convivència ciutadana.
Diversos conciutadans han presentat queixes a
l’Ajuntament
per actes vandàlics que
darrerament han sofert les seves propietats la
qual cosa els comporta un perjudici econòmic.
Aquesta situació pot produir polèmiques entre
els mateixos veïns que ningú desitja. Per una
altra part, per requeriment del serveis
territorials d’ensenyament recordem que s’ha
de fer un ús responsable de les instal·lacions
escolars. La seva degradació pot comportar que
ensenyament prohibeixe l’ utilització en horari
extraescolar d’aquest equipament.

