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Aprovació del Compte General del 2012 i       
informació estabilitat pressupostària. 
El secretari interventor ha presentat el compte general        
del 2012 amb els resultats següents: 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu           
de 3.151.017,72 €, un passiu de 3.151.017,72 €, i un          
resultat de l’exercici de 222.021,88 €. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar        
l’exercici hi ha un estalvi de 222.021,88€. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha         
uns drets pendents de cobrament de 412.296,89 €,        
unes obligacions pendents de pagament de 105.878,37       
€, uns romanents totals de 381.233,27€ (saldo de        
dubtós cobrament de 31.466,26) , un excés de        
finançament afectat de 80.772,18€ resultant un      
romanent de tresoreria per despeses generals de       
268.994,83 € i un resultat pressupostari ajustat de        
148.435,08 €. 
 
Aquests informe ha estat aprovat, per unanimitat, al        
ple celebrat el 9 de setembre. 
 
El comptes es remetran a la Sindicatura de Comptes         
de Catalunya i al Tribunal de Cuentas d’acord amb el          
que determinen els articles del 208 a 212 del Reial          
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El mateix secretari-interventor ha presentat l’informe      
trimestral sobre l’execució del pressupost del 2n.       
trimestre de 2013 concloent que compleix l’objectiu       
d’estabilitat pressupostària entès com la situació      
d’equilibri o de superàvit en termes de capacitat de         
finançament d’acord amb la definició continguda en       
el SEC 95, i de la regla de despesa. 
 
Festes locals 2014 
S’han escollit com a festes locals per l’any que ve els           
dies 25 d’abril i 9 de juny. Aquestes dates han estat           
aprovades per unanimitat en el darrer ple.  
 
Aprovació Moció per a la commemoració      
del 75é aniversari de l’afusellament de      
Manuel Carrasco i Formiguera. 
 
La moció ha estat presentada pel Grup Municipal de         
Catalunya (UmdC) i aprovada per unanimitat de tots        
els assistents al ple. L’objectiu de la moció és la de           
promoure la memòria històrica del nostre país, a        
través de la figura de Manuel Carrasco i Formiguera         
que, com molts altres personatges històrics, van       

dedicar la seva vida a la defensa i recuperació del          
drets nacionals de Catalunya. 
 
Sol·licitud subvenció al projecte d’activitats     
en l’àmbit de la joventut 2013. 
La regidoria de Joventut ha elaborat el projecte        
anomenat “Ens quedem!!!, no? destinat als joves de la         
nostra població. La finalitat del projecte és aconseguir        
que es considere atractiu quedar-se al poble des d’un         
punt de vista lúdico-festiu, esportiu, cultural i referent        
a l’habitatge. Els eixos d’actuació són el habitatge, la         
salut i esport, el treball, educació i la cohesió social i           
equilibri territorial. Per aquesta raó el consistori       
valora molt positivament la constitució de l’associació       
de tenis taula creada aquest passat estiu i oferta la          
seva col·laboració en el que es cregui oportú . 
El projecte de joventut té unes despeses previstes de         
5.510 €. Es sol·licitarà a la Direcció General de         
Joventut de la Generalitat de Catalunya, un ajut de         
4.946,45 € per poder portar-lo a terme.  
 
 
Aprovació Conveni amb EKIPOLIS S.L,     
per a la recollida i recuperació d’oli       
domèstic. 
 
Ekipolis S.L és una empresa de Cardedeu       
especialitzada en la instal·lació de contenidors de       
reciclatge d’olis domèstics i la seva recollida.       
L’Ajuntament ha signat un conveni de col·laboració       
autoritzant-la a situar un contenidor de recollida d’olis        
usats a l’àrea de contenidors de l’ajuntament amb el         
ben entès que això no comportarà cap despesa als         
veïns del poble. L’empresa garanteix que el residu        
d’oli domèstic servirà de matèria prima per a la         
producció de biodièsel i que el 0,7 % del benefici es           
destinarà a l’ajuda social que triï el mateix        
Ajuntament.  
 
Xerrades de salut 
El dimarts passat 1 d’octubre es va fer la xerrada “           
Autocura en infermeria a càrrec de Glòria Cid. Per als          
propers mesos estan previstes les de Pèrdua de        
memòria i altres capacitats per Rosanna Giné, el 5 de          
novembre i Situacions urgents. Les podem resoldre?,       
per Glòria Cid el 3 de desembre. 
 
Ajuts de la Diputació de Tarragona. 
La Diputació de Tarragona ha finançat, durant l’any        
2013, les següents actuacions de l’Ajuntament de Mas        
de Barberans:  
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.- SAC Cultura. Inversions equipaments municipals      
d’interès ciutadà (Biblioteca): 6.000,00€.- SAC     
Cultura. Programes i activitats de foment cultural       
(Fira, tallers i correbous): 6.020,44€.-SAM Medi      
Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de       
protecció de la salut pública: Seguretat a les zones de          
bany (piscina municipal): 7.938,90€ 
.- SAM Medi Ambient, Salut Pública i Territori.        
Programa de protecció de la salut pública: Reducció        
de la proliferació d’animals peridomèstics i control de        
plagues: 1.262,57€ 
.- SAM Medi Ambient, Salut Pública i Territori.        
Programa de protecció de la salut pública: Millora de         
la qualitat de l’aigua de consum humà: 2.739,59€ 
.- SAM Medi Ambient, Salut Pública i Territori.        
Promoció de la salut (Parc de salut i tallers de salut):           
5.471,60€ 
.-SAM Medi Ambient, Salut Pública i Territori.       
Funcionament, conservació i manteniment dels     
consultoris mèdics locals, de titularitat municipal      
(Obres menors de reforma i condicionament,      
equipament clínic i adquisició de mobiliari i despeses        
de funcionament): 2.704,65€ 
.-SAM Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.       
Subvencions excepcionals (Talús posterior piscina     
municipal): 30.000,00€ 
.-SAM Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.       
Interessos préstec: pendent de resoldre 
.-Patronat de Turisme. Accions de difusió dels       
productes agroalimentaris i artesans de qualitat (Fira):       
6.487,06€ 
 
Festa de Sant Antoni 
Un altre any es tornen a començar a programar els          
tallers de preparació de la festa de Sant Antoni 2014.          
Està previst fer-ne de percussió, de dansa i de jota          
cantada, entre d’altres. Tothom que desitge participar       
a la festa es pot informar a l’ajuntament. 
 
Cursos i tallers al Museu de la Pauma 
Es segueix realitzant el taller d’aprenentatge de la jota         
cantada el primer divendres de cada mes amb una         
assistència molt satisfactòria.  
Altres tallers: 
- al novembre, el dissabte dia 2 hi ha el curs           
d’elaboració d’un cistell de costelles amb tireta de        
vímet  
- al desembre, el divendres 6, taller de decoració         
nadalenca amb pauma 
Els tallers són de nivell bàsic. Es pot trobar més          
informació al díptic de la programació anual de les         
activitats del museu o a la seva pàgina web.  

Per una altra banda, el Museu s’ha adherit a les          
Jornades Europees del Patrimoni on es va presentar,        
conjuntament amb La Galera i La Sénia, una activitat         
adreçada a les famílies. 
També, juntament amb l’AMPA s’estan programant      
les activitats següents: 
- taller de riureteràpia per al 14 d’octubre de 15h30' a           
17h45'  
- taller d’acceptació del propi cos per al 11 de          
novembre de 15h30' a 17h45' taller  
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