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Comunitat d’usuaris.
El secretari de l’ajuntament, sr. Xavier Cabanes i l’advocat Lluís Mora estan elaborant els
estatuts per la creació , tal com indica la llei, de la nova societat que administrarà la concessió
feta per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de l’aigua de les fonts. Actualment s’està
modificant un primer esborrany. El redactat definitiu s’espera que s’assoleixe a finals del mes de
gener.
L’ajuntament sempre ha tingut, té i tindrà la més bona predisposició per recolzar qualsevol
associació i iniciativa que es considere positiva per al desenvolupament social i econòmic del
poble. Mostra d’aquest criteri són:
-

facilitar l’accés a l’abocador per portar les runes de l’arranjament de la sèquia sense cap
cost econòmic,
la disposició, feta públicament pel Sr. Alcalde, de concedir una subvenció de 30.000 € al
projecte de la bassa dels Masets, sempre que es sol·licite formalment per la societat
d’aigües; la subvenció compensarà el impost sobre construccions, instal·lacions i obres
fer-se càrrec de la factura presentada per la societat d’aigües potables amb data del 23 de
desembre del 2007 per un import de 12.216,63 €

Desitgem que el clima de confrontació d’etapes anteriors s’hagi superat i que tots junts
poguéssem resoldre els nous reptes que vagin apareixent.

Arranjament de camins.
En aquests darrers mesos hem iniciat un projecte de manteniment de la xarxa de camins locals
que s’allargarà tota la legislatura, ja que gaudim d’una bona xarxa (força extensa d’entorn els 90
km) tot que millorable, també és cert que és una de les millors del nostre entorn. Hem cregut
oportú iniciar aquest pla de manteniment de la xarxa local tallant totes les rames que fins ara
ocupaven part dels camins. D’aquesta manera es vol millorar la visibilitat i reduir la perillositat.
En aquest moments el treball fet representa un 70 % del total. S’ha finalitzat tots els camins de
Les Andorres, Biots, Cabets, Planes Llops i Cantallops. Només queda per fer la zona dels
Carrascals.
Seguint amb el mateix tema, els aiguats dels darrers dies han causats danys importants als
camins. En aquests moments ja es treballa per solucionar els problemes i tornar a fer-los
transitables. Hom pensa que aquests problemes es tornaran a repetir sempre que es reprodueixen
les pluges d’una certa intensitat degut, principalment, als mètodes de cultiu que s’utilitzen. Entre
tots, s’hauria de buscar una solució definitiva.

Obres a l’Escola Pública Teresa Subirats.
En el darrer full ja s’havia informat del possible enderroc de les escoles i la construcció d’unes
altres de noves. A hores d’ara ja podem confirmar la notícia. En els pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2008 està contemplada una inversió de 1.000.000 € per a aquesta
actuació. Les característiques més rellevants de les noves escoles són:
a) espai total edificat de 560 m2 en un solar de 2.500 m2 b) l’emplaçament serà el mateix ue
l’actual; els tècnics de la Generalitat asseguren que hi han solucions tècniques adequades per
evitar la reproducció dels problemes que van causar les esquerdes, c) ampliació a 4 aules, d) aula
d’informàtica, sala de professors, menjador, ... e) adequació de l’entorn amb la construcció d’una
nova pista d’esports.

Carretera de la bassa.
En el ple de data 27-9-2007 es va aprovar fer públic concurs per adjudicar les obres de la
urbanització de l’accés al municipi per la bassa. En aquest concurs només s’ha presentat
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l’empresa INCOEX B.S, S.L. i per tant s’ha decidit adjudicar-les a aquesta mateixa empresa per
un import de 93.930 €.

Mur de la cooperativa
S’ha acordat aprovar un pagament de 554,40 € a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre en concepte
de subvenció del 50 % del cost d’arranjament del mur de l’Avinguda Celma.

Subvencions a entitats del poble.
S’ha acordat aprovar el pagament de subvencions a diverses entitats del poble per un total de
7.575 €.

Serveis de revisió del gas.
El divendres dia 14 de desembre l’empresa JOFENAL va oferir els seus serveis als habitants del
poble. Abans s’havia presentat a l’ajuntament presentant la documentació on s’acreditava que
tenia el permís concedit per la Generalitat de Catalunya de realitzar els serveis de revisió de les
instal·lacions de gas. En la societat de lliure mercat on ens trobem, cap organisme públic pot
impedir la lliure competència de les empreses i per tant, de les seves activitats sempre que no
incorren en il·legalitats. Per una altra part, l’usuari té el dret: a) escollir lliurement l’empresa que
ha de realitzar el manteniment, b) demanar un pressupost abans de realitzar els treballs i de
rebutjar-lo o acceptar-lo c) signar o no un contracte de manteniment.
Com l’actuació de l’empresa va comportar un seguit de queixes, clarament justificades, dels
veïns afectats, l’ajuntament va demanar el suport dels serveis tècnics del Consell Comarcal per
assessorar i trametre les denúncies. El divendres dia 21 es van desplaçar al poble 2 tècnics de
l’oficina d’informació al consumidor del Consell Comarcal per recollir les denúncies dels veïns.
Esperem que aquestes es resolguen favorablement i puguen pal·liar, encara que parcialment, els
perjudicis econòmics causats

Subministrament elèctric.
Durant la segona quinzena del mes de novembre i principis de desembre s’han anat produït talls
en el subministrament elèctric que han causat diversos perjudicis a la població. Sabedors
d’aquesta situació, el consistori va presentar amb data de 7 de desembre del 2007 una carta de
queixa a la companyia FECSA-ENDESA, encarregada dels servei. A la carta s’adjuntava la
relació dels usuaris personats a l’ajuntament que havien presentat la seva demanda.
Després de diverses suposicions, la companyia va determinar que l’avaria era causada per les
conduccions del carrer Clavell, les quals s’han substituït per cables de més secció.

Enllumenat.
Malauradament, aquests darrers dies de molta pluja, en diversos carrers del poble, l’enllumenat
públic no ha anat. El consistori dema disculpes per les molèsties que ha causat . A hores d’ara els
tècnics de l’empresa Tecnoinstal·lacions ja han identificat la causa i s’ha solucionat el problema.

Activitats nadalenques.
Al llarg d’aquests dies de Nadal s’han organitzats diverses activitats adreçades a nens de 4 a 12
anys. El preu ha estat de 6 € . La inscripció ha arribat a assolir el nombre de 16 participants.
Recordem a tots els conciutadans que a la porta de l’ajuntament hi ha a la seva disposició
una bústia de suggeriments i queixes; també poden consultar els plens aprovats en la
pàgina web del poble www.masdebarberans.net
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