Full informatiu de Mas de Barberans
Obres escales
Aquesta setmana està previst iniciar la darrera fase de
l’arranjament de les escales del poble. Les obres
començaran per les escales de l’escola per a que a
l’inici del nou curs escolars estiguen acabades.
Després es faran les de la resta del poble.
Aquestes obres es troben subvencionades pel PUOSC
en un 95 % del total del cost i l’empresa GILABERT
MIRO S.A és l’encarregada de fer-les.
Sol·licitem als veïns la màxima comprensió per les
possibles molèsties que els poden causar i els
presentem, per endavant, disculpes.
Per una altra part, aquests dies hem pogut adonar-nos
que ja s’ha acabat de fer el pas elevat d’accés a les
escoles. És una mesura més per millorar la seguretat
viaria de tots els veïns però, molt especialment, dels
nostres xiquets i xiquetes.

Aportacions anuals
S’ha aprovat en junta de govern fer les aportacions
següents a diversos ens supramunicipals:
- a la Taula del Sénia, 1.645 € en concepte de quota
per a l’any 2012
- al Consorci dels espais naturals de la Comarca del
Montsià la quantitat de 1.000 € corresponents a la
quota del 2012
- a APASA, per la tasca social i educativa, 194,97 €
corresponents a la subvenció del 2011
- al Consell comarcal del Montsià per l’assessorament
del tècnic d’urbanisme per a l’any 2012, 5.225 €

Pla d’assistència Financera local.
L’Ajuntament s’ha adherit al Pla d’assistència
financera local que van subscriure la Generalitat de
Catalunya i les diputacions provincials catalanes el 20
de març del 2012. En aquest, les diputacions es
comprometen a finançar els interessos dels crèdits
subscrits pels ajuntaments. En el cas particular del
nostre poble aquest assoleixen la quantitat total de
33.392,27 €. Aplicant el conveni esmentat, en junta
de govern, s’ha sol·licitat a la Diputació de Tarragona
que ens fassen un pagament per import de 33.392,27 €
per fer front als esmentats interessos.
La valoració del pla que en fa el consistori és molt
positiva en tan en quant es pot considerar que els
crèdits que ha sol·licitat el poble no li comporten cap
despesa en interessos
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Factures de dubtós cobrament. Liquidació
del 2011
S’ha aprovat per ple considerar que els drets pendents
de cobrament a favor de l’Ajuntament en data de 31
de desembre de 2011 ascendeixen a un total de
63.973,34 €

Liquidació dels pressupostos 2011
Els resultats de la liquidació resumits són els
següents:
El pressupost definitiu de despeses ha estat de
1.065.587,86 €. Les obligacions de pagament
reconegudes són 789.607,43 € de les quals se n’han
realitzat: 659.892,64 € i sumant-hi les corresponents
a anys anteriors queden per pagar 129.714,79 €. Els
Pressupost definitiu d’ingressos és de 1.065.587,86 €.
La recaptació neta ha estat de 566.205,45 € i resten
291.480,54 € pendents de cobrament sumant-hi els
d’exercicis anteriors.
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de
0,00 € i el de tresoreria de 142.274,42 €

Transferències entre partides.
Per tal de donar compliment al Reial Decret Llei
20/2011, de 30 de desembre (publicat al BOE 315 de
31/12/2011) segons el qual no es pot realitzar cap
increment en les retribucions del personal al servei del
sector públic, s’estableix una reducció de 5.137,04 €
per aquest concepte en els pressupostos del 2012.
Aquesta reducció es destinarà a disminuir el nivell
d’endeutament a llarg termini, tal com marca
l’esmentat decret.

Declaració del personal laboral necessari
L’1 de gener de 2012 va entrar en vigor el Reial
decret llei 20/2011 en el qual, a més de la congelació
salarial dels treballadors del sector públic,
impossibilita contractar temporalment altres persones
llevat de casos excepcionals.
Per aquesta raó, l’Ajuntament ha declarat prioritari:
● El personal temporal:
- Monitors Casal d’estiu “lo llisconet”
- Monitors, socorristes i taquillers
piscines
● El personal de la brigada municipal.
● El personal de la neteja edificis públics.
● El personal per activitats culturals, lúdiques i
tradicionals de caràcter puntual.
● Plans d’ocupació de qualsevol administració
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● Per fer front a situacions excepcionals,
prèviament aprovat pel Ple de la corporació.
La relació anterior ha estat aprovada per unanimitat
en el ple ordinari de l’11 de juny.

Participacions preferents.
Per unanimitat, el ple de l’Ajuntament ha aprovat la
moció “en defensa dels afectat per la contractació de
participacions preferents emeses per diverses entitats
financeres” per la manca d’informació en què han
incorregut moltes entitats financeres en la
comercialització d’aquest producte destinats a
persones sense suficients coneixements econòmics per
entendre’ls.
S’ha acordat
- instar al Govern de l’Estat que es garanteixe liquidat
raonables als afectats per aquests productes,
- donar suport a totes les actuacions de les
associacions
d’afectats en la denúncia de les
irregularitats i comeses
- recolzar les iniciatives legislatives i parlamentàries
encaminades tant a la denúncia i divulgació de les
males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i
demanda de restitució dels drets de les persones
afectades.

Tallers de salut
L’organització d’aquests tallers ha acordat substituir
les xerrades que quedaven per unes jornades
esportives programades per a la segona setmana
d’agost. Oportunament s’informarà de l’horari
d’aquestes activitats.

Xè Racó dels Artesans
El 10è Racó de les Fibres Vegetals es celebrarà a Mas
de Barberans durant els dies 4 i 5 d’agost de les 11h.
a les 14h. i de les 15h. a les 21h. Oportunament
s’informarà dels carrers afectats per la celebració de
la fira així com l’horari d’ús d’aquests.

Activitats de l’agost al Museu
A part de la Fira monogràfica de les fibres Vegetals,
en el mes d’agost, al Museu, s’impartiran els tallers o
cursos següents:
- l’1 d’agost de les 17 a 20 h .Passejada i taller.
Adreçada a totes les edats i cal inscriure’s prèviament.
El taller consistirà en l’.Elaboració d’una llaça
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tradicional i visita guiada al Racó de les Fibres
Vegetals. El preu és de 5 €.
- el 3 d’agost, de 10 a 14 h I de 16,30 a 19h. Fent
rafal. Activitat consistent en la construcció d’una
estructura contemporània amb fibres vegetals
autòctones. El preu és de 30 euros. Cal inscripció
prèvia.
- Del 7 al 10 d’agost de 11h30’ a les 13 h. Aprenem
l’artesania de la pauma en el temps de lleure.
Podran aprendre a fer cordell, a llatar, a fer un collage
de brins. Preu 3 euros. És una activitat infantil i cal
inscripció prèvia.
- Del 7 al 9 d’agost de 16 a 20h. Treballar la pauma
Aprendrem tot el procés de treballar la pauma fins a
fer un cabasset. Preu 20 euros. Activitat públic adult.
Cal inscripció prèvia.

Comportament cívic
A hores d’ara el poble gaudeix d’uns equipament
públics als quals tots el veïns hi poden accedir. La
utilització d’aquests comporta a tot el poble una
despesa important en personal, manteniment i
assegurances. Per aquest fet, l’ús dels equipaments
comunitaris està limitat a un horari determinat en el
que l’Ajuntament garanteix els serveis amb les
condicions exigides per la normativa. Per aquesta raó,
demanem a tots els veïns que respecten l’horari
anterior. La utilització inadequada de les instal·lacions
fora de l’horari establert, a part del risc que
assumeixen els usuaris, comporta desperfectes a
l’equipament que han de pagar també els veïns que en
fan un bon ús. També considerem del tot inapropiades
conductes com el que es van produir la nit de Sant
Joan en la que es van fer destrosses a diverses bústies
del municipi, hem de partir de la premissa que es pot
gaudir de la festa sense fer mal a res i a ningú, perquè
després no s’hagin de prendre per part de qui
correspongui les mesures disciplinàries necessàries.

