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Pressupostos 2014
El 9 de desembre es va convocar el ple ordinari
corresponent al darrer trimestre d’aquest any. La
finalitat principal de la celebració del ple vas ser la
presentació dels pressupostos de l’exercici 2014 als
membres de la corporació i la seva aprovació si així
es decideix. També s’informà de la constitució de la
plantilla del personal de l’Ajuntament contractat per
al pròxim exercici.
Tan els pressupostos com la plantilla van superar el
tràmit amb 4 vots a favor (regidors del PSC) i 2
abstencions (regidors del UMdC)
Plantilla llocs de treball
Nº
Denominació
ordre
lloc de treball
Personal funcionari
Secretari-Interv
1
enció
Personal laboral
Auxiliar
2
administratiu
Auxiliar
3
administratiu

Grup

%
jornada

Tipus

A1-22

20 %

Acumulat

C2

100 %

C2

100 %

4

Peó

E

100 %

5

Guarda rural

E

100 %

6

Tècnic joventut

C2

50 %

7

Netejador/a

E

50 %

8

Netejador/a

E

50 %

9

Peó

E

50 %

10

Peó

E

50 %

11

AODL

100 %

12

Monitor escola
bressol

100 %

Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
indefinit
Contracte
temporal
Contracte
temporal
Contracte
temporal
Contracte
temporal
Contracte
temporal
vacant

Pressupost ingressos 2014
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6

Descripció
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Alienació inversions reals

Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

174.600,00
3.000,00
144.747,21
378.296,69
10.500,00
77.012,47
0,00
0,00
788.156,73
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Pressupost despeses 2014
Descripció
Depeses de personal
Despeses en bens corrents i ser.
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Amortització de préstecs

223.421,96
385.986,96
6.000,00
28.080,00
104.065,76
9.900,00
30.702,05

TOTAL DESPESES

788.156,73

La variació del pressupostos respecte el vigent
s’atribueix, principalment, a l’augment a l’apartat
d’inversions finançat amb els ingressos provinents
dels ajuts PAM de la Diputació. Els 77.012,47 €
previstos es destinaran a reformar l’interior de
l’Ajuntament i Centre Cívic.
També, cal destacar la inclusió en el capítol 7 de
despeses, una quantitat total de 5.000 € per a ajuts en
la rehabilitació o construcció d’habitatges.
Oportunament s’elaboraran les ordenances que
regularan aquests ajuts.
No es modifiquen els tipus impositius ni les despeses
en els sous del personal laboral.

Moció projecte Castor
El projecte aprofita l’antic jaciment petrolífer del
Delta de l’Ebre per emmagatzemar gas natural. Les
injeccions van iniciar-se el 13 de juny i
immediatament es produïren terratrèmols de diversa
intensitat. Davant l’alarma social provocada, el Ple,
per unanimitat, acordà, a) demanar al govern espanyol
l’aturada definitiva del magatzem i el posterior
desmantellament, b) la màxima informació i
transparència sobre els successos provocats pel
projecte.

Mobiliari públic. Obres
Atenent la demanda dels veïns, s’ha instal·lat una
barana a la rampa d’accés als pisos de l’av. Celma, 6
per facilitar la mobilitat dels residents.
També s’ha posat una porta d’accés a la zona
enjardinada del Muro que permetrà controlar millor
als xiquets que juguen en el seu interior i evitarà que
els gossos accedeixen al recinte i realitzen les seves
dejeccions als terraris.

Col·laboració Ajuntament amb la Societat
d’aigües.
En compliment dels acords assolits entre els dos
organismes, a les darreres obres a la sèquia,
l’Ajuntament ha cedit un dels seus treballadors durant
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la seva realització a la vegada que hi col·labora
econòmicament segons l’estipulat.

Cessió fons documental al Consell

Festa de Sant Antoni.

Al llarg del temps, de 1680 fins ençà, el poble ha
acumulat una diversitat de documents que conformen
l’Arxiu històric municipal arribant a assolir un volum
aproximat de 150 metres lineals. Després de diversos
trasllats, molta d’aquesta documentació estava
desordenada . Aprofitant un pla d’ocupació, amb
l’ajut d’un historiador, es va procedir a inventariar i
classificar aquest fons de tanta rellevància cultural. El
Consistori, conscient que no té la capacitat tècnica i
econòmica per mantenir els documents en les millors
condicions, ha decidit cedir-los, per un període de 15
anys, a la Generalitat de Catalunya i dipositar-los a
l’Arxiu Comarcal del Montsià. Aquest es compromet
a digitalitzar i publicar en Internet els documents més
significatius així com facilitar-ne la consulta a gent
interessada. Els documents es podran utilitzar en
exposicions i altres actes de difusió.
El contracte de cessió va ser aprovat, per unanimitat,
al ple municipal del 9 de desembre.

Està prevista la seva celebració el dissabte 18 de
gener. A les 10:30 h es començarà a fer el ramer i a
les 19 h apareixeran els dimonis pels carrers. Es
concentraran a la plaça, on, també, dansaran.
A hores d’ara, s’estan impartint els tallers que la
preparen.
Al llarg d’aquests anys, la festa ha esdevingut un dels
referents identificadors del nostre poble gràcies a la
implicació de veïns i gent d’arreu que se l’ha fet
pròpia. A tots ells volem agrair la seva dedicació i
interès.

Moció de defensa del Parc Natural dels
Ports.
També, en el ple, s’ha aprovat, per unanimitat, una
moció en defensa del Parc Natural dels Ports per la
seva funció de protecció del medi ambient,
dinamitzador del turisme rural i de natura i font
econòmica d’ingressos municipals.
Entre altres
consideracions, es reclama que l’assignació
pressupostària torne als valors del 2010 perquè en
aquests darrers anys s’ha produït una disminució de
més del 50 %, una reducció dràstica de la brigada de
manteniment i, pràcticament, la total desaparició de
les inversions.

Marató de TV3
El diumenge 15 de desembre es va celebrar una altra
edició de la Marató, dedicada, en aquest cas, a les
malalties neurodegeneratives. La marató va nàixer
amb la finalitat de recaptar fons que es destinarien a la
investigació de les infermetats i a la sensibilització de
la societat sobre les mateixes.
El Poble hi va contribuir repartint diversos punts on es
podien fer donatius i , el mateix diumenge, celebrant
un aplec on es va fer un alliberament de globus.
Amb aquestes iniciatives s’han recaptat 628 € ,
quantitat que ja s’ha ingressat en el compte corrent de
la Fundació de la Marató.
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Taula del Sénia
S’ha escollit per unanimitat nou president de la Taula
a l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu, en assemblea general celebrada el 19 de
desembre.
Altres notícies rellevants :
- S’ha finalitzat l’elaboració i senyalització de 3
rutes d’oleoturisme que passen pels 9 pobles
catalans de la Mancomunitat. Més endavant es
procedirà a fer-ne difusió. La finalitat de les
rutes és la de mostrar als visitants les oliveres
mil·lenàries així com el paisatge tan
característic del nostre territori
- S’està continuant la producció d’olis
monovarietals: farga, morruda, sevillenca i
empeltre. La recol·lecció es segueix fent amb
vibradors i borrasses però, enguany, s’hi ha
afegit un tractor vibrador i equip recol·lector.

Cursos i tallers Museu Pauma
Ja es pot consultar a la pàgina web del museu la
programació per l’any 2014.
Per als quatre primers mesos s’ha previst impartir els
següents tallers:
- “Teixint amb materials tous – Looping”
.Dissabte 8 de febrer, de 10 a 14h i de 16 a 19h
- 15€
- “Farem graneres”. Dissabte 1 de març, de 10 a
14h i de 16 a 19h - 15€
- “Treballarem la pauma”. Del dilluns 14 al
dimecres 16 d’abril, de 16 a 20h - 25€
- “Pauma en família, activitat multiedat”.
Dijous 17, d’abril de 16 a 18h - 5€

