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Nota informativa 
No es va considerar apropiada la publicació del full         
corresponent als mesos de setembre i octubre per        
trobar-nos en període electoral.  
Per una altra banda, a partir de l’any que ve, el full            
informatiu modificarà la periodicitat i passarà a       
publicar-se trimestralment i no cada dos mesos com        
s’havia fet fins ara. 
 
Resultats eleccions 2012 al Parlament de      
Catalunya. 
Els resultats al poble han estat els següents: 

 
 
Pressupostos 2013 
Aquests són els pressupostos de l’Ajuntament del Mas        
per l’any 2013. Van ser aprovats en el ple del 10 de            
desembre amb 5 vots a favor (PSC) i 2 abstencions          
(UMdC) 
 

 
Aquests han disminuït en un 20 % respecte els         
d’enguany que van ascendir a 832.917,50 €. El capítol         
més afectat és el d’inversions que passa de 255.637,65         
€ del 2012 a 20.600 € previstos per a l’any que ve. Per             
un altra part, el de bens corrents i serveis s’ha          
incrementat en uns 75.000 €, degut, entre altres raons,         
a les previsions d’arranjar alguns carrers, a l’augment        
de l’IVA i cànon de l’aigua. 

Aprovació de no disponibilitat de crèdits i       
afectació d’aquests. 
En compliment del real decret llei 20/2012 que        
s’estableix l’obligació de no abonar la paga       
extraordinària de Nadal de l’exercici 2012 a tot el         
personal laboral de l’Ajuntament s’ha aprovat per       
unanimitat en el ple ordinari del 10 de desembre la          
immobilització de 9.825,50 euros que corresponen al       
total d’aquestes pagues extraordinàries. 
 
Conveni de col·laboració amb el SOC 
L’Ajuntament del Mas i el SOC han signat un conveni          
de col·laboració per contractar a 2 persones que es         
troben inscrites a aquest organisme i que ara estiguen         
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Cens 477  
Votants 329 69,0% 
Abstencions 148 31,0% 
Vots Vàlids 326 68,3% 
Vots A candidatures 322 67,5% 
Vots En blanc 4 0,8% 
Vots nuls 3 0,6% 
PSC 121 37,6% 
CiU 66 20,5% 
PP 74 23,0% 
Esquerra Republicana de Catalunya 30 9,3% 
Iniciativa per Catalunya Verds –     
EUIA 4 1,2% 

Escons en blanc-Ciudadanos en    
blanco 2 0,6% 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía 7 2,2% 
Plataforma per Catalunya 1 0,3% 
CUP 15 4,7% 

 Pressupost ingressos 2013  
 Descripció  
Capítol 
1 

Impostos directes 171.500,0
0 

Capítol 
2 

Impostos indirectes 32.425,00 

Capítol 
3 

Taxes i altres ingressos 139.125,0
0 

Capítol 
4 

Tranferències corrents 306.450,0
0 

Capítol 
5 

Ingressos patrimonials 10.525,00 

Capítol 
6 

Alienació inversions reals  
- 

Capítol 
7 

Transferències de capital 3.469,59 

Capítol 
8 

Actius financers 0,00 

Capítol 
9 

Passius financers 0,00 

  663.494,5
9 TOTAL INGRESSOS 

   
 Pressupost despeses 2013  
 Descripció  
Capítol 
1 

Depeses de personal 223.421,9
6 

Capítol 
2 

Despeses en bens corrents i 
ser. 

348.292,6
3 

Capítol 
3 

Despeses financeres 9.500,00 

Capítol 
4 

Transferències corrents 26.080,00 

Capítol 
6 

Inversions 20.600,00 

Capítol 
7 

Transferències de capital 4.900,00 

Capítol 
9 

Amortització de prèstecs 30.700,00 

  663.494,5
9 TOTAL DESPESES 
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rebent la prestació del subsidi d’atur o qualsevol altre         
ajut. El perfil laboral sol·licitat és el de peó o jardiner i            
les seves responsabilitats principals seran feines de       
manteniment a la via pública i edificis municipals. La         
selecció s’ha realitzat seguint criteris d’experiència      
professional sempre tenint present que les càrregues       
econòmiques que això comporte al poble siguen les        
mínimes possibles. Els seleccionats seguiran cobrant      
la prestació més un complement fins assolir la base         
reguladora pròpia. El contracte comença el 27 de        
desembre i s’allargarà durant els propers 6 mesos. 
 
Guarderia municipal. 
Al llarg d’aquests darrers anys el nombre de        
naixements al poble ha anat disminuint      
progressivament. Aquest fet, juntament a la greu crisi        
econòmica que s’està patint, ha causat que el nombre         
de xiquets i xiquetes que utilitzen el servei de         
guarderia municipal s’hagi reduït significativament.     
No fa molt, a les famílies que tenen xiquets amb l’edat           
adequada, se’ls va repartir un qüestionari per conèixer        
si volien utilitzar aquest servei municipal. El resultat        
ha estat que hi han molt poques que vulguen fer-ne          
ús. Conseqüentment a aquest fet, el consistori ha pres         
la decisió de no seguir oferint el servei de guarderia          
municipal a partir de l’any que ve. Si en anys          
posteriors la demanda del servei es recuperés, es        
tornaria a obrir. 
 
Instal·lació del desfibril·lador 
En el full 29 s’havia informat que l’Ajuntament tenia         
l’intenció d’adquirir, amb un ajut de la Diputació de         
Tarragona, un desfibril·lador extern automàtic per      
poder atendre ràpidament les aturades cardiovasculars.      
Aquestes aturades extrahospitalàries són una de les       
primeres causes de mortalitat. Científicament s’ha      
comprovat que si s’aplica el desfibril·lador en el        
primer minut, la recuperació del ritme cardíac és del         
90 %. Per això s’ha considerat oportuna la instal·lació         
d’aquest dispositiu a la consulta d’atenció primària. A        
hores d’ara ja està a disposició de qualsevol ciutadà         
que el necessiti. 
 
Lavabos Centre Cívic. 
Aquests dies s’han acabat de fer els lavabos de la          
planta baixa del Centre Cívic. Per tant, després d’una         
neteja a fons, en aquestes properes festes, estaran al         
servei de tots els usuaris.  
 
Tallers de salut  

Després de la bona acollida que han tingut els tallers          
de salut que s’han anat impartit aquest any, la         
regidoria de salut ha programat per a l’any vinent unes          
xerrades amb la mateixa temàtica. Amb aquestes es        
pretén informar als veïns sobre algunes malalties molt        
comunes i conscienciar de la necessitat d’adaptar       
comportaments que repercuteixen positivament en la      
nostra salut i benestar .  
La presentació de les xerrades tindrà lloc el 4 de          
gener, divendres, a les 6 de la tarda al Museu de la            
Pauma. Animem a tothom a assistir-hi.  
Les xerrades previstes són : 
Autocura en infermeria per Glòria Espuny, Situacions       
urgents. Les podem resoldre?, per Glòria Espuny, Bon        
ús dels medicaments per Rosana Giné, Pèrdua de        
memòria i altres capacitats per Rosana Giné,       
Menopausa per Daniela Lleixà, Malalties de      
transmissió sexual i conductes de risc en adults per         
Daniela Lleixà, Violències, qui ens pot ajudar? per        
Daniela Lleixà , Nutrició Vital, responsable i       
conscient per a viure en salut per Ferranda T.         
Romero, En pediatria. Quan és una urgència ? per         
Pepa Gellida, El nostre gran amic, el COR per         
Gerardo Virgos, Ergonomia i activitats de la vida        
diària per Carlos Cid, Reumatologia i malalties       
neurodegeneratives  per Carlos Cid. 
Oportunament s’anirà informant de les dates de cada        
xerrada. 
La Diputació de Tarragona i l'Institut Català de les         
Dones se’n fan càrrec de les despeses econòmiques. 
 
Festa de Sant Antoni 
Està prevista celebrar-la el divendres 18 de gener del         
2013. S’ha escollit aquest dia perquè és l’únic en el          
que poden assistir tots els protagonistes de       
l’espectacle. 
Actualment ja s’estan fent tots els tallers programats        
per preparar la representació. 
 
Aiguats i camins 
Les pluges d’aquest trimestre han obligat, per dues        
vegades, l’arranjament dels camins i més      
particularment els de les Planes noves i Canyaret. Al         
de les Planes Noves s’ha construït una escullera lateral         
en el tram que va pel costat del barranc.  
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