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Resultats eleccions generals 2011 
Aquest són els resultats a Mas de Barberans de les 
eleccions celebrades el 20 de novembre al Congrés 
dels Diputats: 
 

  

 
Pressupostos 2012 de Mas de Barberans 
 

Estudiats aquests pressupostos, de conformitat amb      
l’article 19.3 del TRLGEP i l’article 15.1 del        
Reglament de desenvolupament de la LGEP, el       
secretari-interventor ha dictaminat que s’ajusten al      
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària,     
ja que es determina una capacitat de finançament        
per import de 31.392,15 €. 
 
 Brigada de neteja de Diputació 
Durant 2 setmanes, el poble, ha pogut disposar d’una         
brigada de neteja cedida per la Diputació de        
Tarragona. S’ha considerat oportú destinar-la a acabar       
de desbrossar els camins que s’havien començat a fer         
aquests mesos passats aprofitant un pla d’ocupació de        
la Generalitat de Catalunya. Entre els camins que        
s’han fet aquesta vegada estan el de les Càrdenes i          
Planes noves. 
 
Arranjament Camí del Port 
Aquests darrers dies s’ha acabat d’arreglar el camí del         
Port. L’actuació ha consistit en terrar les parts més         
malmeses a la vegada que s’han picat les pedres que          
sortien. Les despeses han anat a càrrec del Parc         
Natural dels Ports. 
 
Talús aparcaments de l’ajuntament 
Per evitar que es repeteixen els despreniments en els         
aparcament enfront de l’ajuntament s'ha cobert el       
talús amb una xarxa metàl·lica subjectada a uns        
bulons de 3m de longitud ancorats al terreny i un          
cable metàl·lic de reforç formant una retícula regular        
tensat . El cost total , inclòs l'IVA, ha estat de           
19.963,44 € 
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Cens 486   
Vots 335 (68,93%) 
Abstenció 151 (31,07%) 
Nuls 7   
Blancs 4   

Partit Vots % 
PSC-PSOE 158 48,2 
PP 109 33,2 
CiU 45 13,7 
ERC-RCat 7 2,1 
ICV-EUIA 3 0,9 
EB 1 0,3 
HARTOS.ORG 1 0,3 

  Pressupost ingressos 2012  

Capítol 1 Impostos directes 161.500,00 

Capítol 2 Impostos indirectes 2.218,56 

Capítol 3 Taxes i altres ingressos 124.400,00 

Capítol 4 Tranferències corrents 357.746,51 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 11.525,00 

Capítol 6 Alienació inversions reals  

Capítol 7 Transferències de capital 175.527,43 

Capítol 8 Actius financers 0,00 

Capítol 9 Passius financers 0,00 

   TOTAL INGRESSOS 832.917,50 

  Pressupost despeses 2012  

Capítol 1 Depeses de personal 226.148,70 

Capítol 2 Despeses en bens corrents i 
ser. 

275.790,00 

Capítol 3 Despeses financeres 10.400,00 

Capítol 4 Transferències corrents 28.749,00 

Capítol 6 Inversions 255.637,65 

Capítol 7 Transferències de capital 4.800,00 

Capítol 9 Amortització de préstecs 31.392,15 

  TOTAL DESPESES 832.917,50 
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Senyalització urbana i periurbana. 
Els tècnics de l’ajuntament estan elaborant un projecte        
de senyalització de diversos edificis i llocs d’interès        
de la població. El Museu, l’Ajuntament, el Mirador,        
les Piques i el Racó de les fibres vegetals, entre          
d’altres, es troben inclosos en el projecte. Per una         
altra banda, mercès a un ajut de la Diputació de          
Tarragona, s’identificaran les espècies vegetals del      
Racó de les fibres Vegetals a la vegada que s’hi          
instal·larà mobiliari urbà 
 
Horari d’hivern de la metgessa. 
Com ja és habitual en aquestes dates, la metgessa ha          
permutat les seves vacances per dies a mitja jornada.         
El nou horari s’allargarà fins el 10 de gener. Amb          
aquesta decisió s’evita que el poble quede sense        
atenció mèdica durant les vacances de Nadal. 
 
Moció per un finançament local català. 
Un dels problemes més greus que arrosseguen molts        
municipis és la falta d’un finançament adequat que els         
permetre seguir oferint als ciutadans els serveis als        
què estan acostumats. Alguns d’aquests serveis      
corresponen a altres administracions però els      
municipis se n’han fet càrrec per considerar-los       
necessaris. La situació s’ha agreujat els darrers anys        
per la crisi econòmica que estem patint i la disminució          
d’aportacions de les administracions superiors. Per      
això s’ha decidit instar a la Generalitat de Catalunya         
que redacte una llei de finances locals que millore el          
finançament dels governs locals així com donar       
recolzament a la petició d’un pacte fiscal, en la línia          
del concert econòmic. 
 
Modificació del IBI Urbà 
El consell de ministres, amb l’objectiu de compensar        
la caiguda d’ingressos, va aprovar el passat 30 de         
desembre l’augment de l’IBI urbà per als anys 2012 i          
2013. L’augment ve en funció del valor cadastral. En         
el cas del Mas correspondrà a un increment del 10 %. 
La mesura s’ha publicat en el Reial Decret 20/2011. 
Recordem que per part de l’Ajuntament, es va decidir         
no modificar aquest impost tal com es va informar en          
el full nº 26. 
 
Festa de Sant Antoni 
El 21 està previst celebrar la 4ta edició de la Festa de            
Sant Antoni.. Enguany els tallers els condueixen Clara        
Jiménez, Montse Morales, Xarli, Artur Gaya i el de         
jota ballada el col·lectiu Ball a la Plaça. Agraïm des          

de l’ajuntament a totes les persones i associacions        
participants perquè com hem dit moltes vegades sense        
ells i elles no hi hauria festa. Recordar que hi ha un            
taller el de jota cantada que el fa Artur Gaya (cantant           
dels Quicos) els dies: 18, 19 i 20 de gener, totes les            
persones que es vulguen apuntar que ho facin a         
l’ajuntament o que li diguen a l’Elisa López.  
La Festa ha esdevingut en molts pocs anys un         
espectacle cultural de primer ordre si tenim en compte         
el nombre de persones que hi participen que enguany         
arriben a ser-ne unes 40. La major part són veïns del           
Mas. 
 
Servei de notaria 
La notària de Santa Bàrbara s’ha ofert ha desplaçar-se         
al Mas una dia cada dos setmanes per atendre les          
sol·licituds dels veïns del poble. A falta de concretar         
millor aquest nou servei que podrien utilitzar els veïns         
sense necessitat d’anar a altres poblacions, en un        
primer contacte amb l’alcalde, s’ha acordat que       
s’instal·le a una sala de l’edifici de l’ajuntament.        
Oportunament s’acabarà d’informar de l’horari i lloc       
on es prestarà el servei. 
 
Visita d’herpetòlegs a les basses dels Mas de        
Barberans 
A les basses del Mas hi viuen diverses espècies         
d’amfibis i rèptils de gran interès científic i        
ambiental. Així ho van reconèixer els científics que        
van participar a les ponències del 8 i 9 d’octubre          
celebrades a la Casa de Cultura de la Sènia i que           
visitaren les nostres basses. Es aquestes, es pot        
observar la presència del tritó verd, tòtil, granota        
verda , serp de collaret i altres ofidis del medi aquàtic.           
Els assistents van coincidir en destacar la importància        
de la construcció de la bassa del Racó de les fibres           
vegetals així com la conservació de les altres i         
felicitar a l’Ajuntament i al Parc Natural per aquestes         
actuacions imprescindibles en la conservació de      
diverses espècies vegetals i animals autòctones 
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