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Resultat pressupostari de l'exercici 2013.
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de data 28 de febrer de 2014, pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’exercici 2013 de l’Ajuntament de Mas de Barberans.

    DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT
    RECONEGUTS NETS RECONEGUDES NETES  PRESSUPOSTARI
 a. Operacions corrents  822.423,50 608.826,09 213.597,41
 b. Altres operacions no financeres 33.469,59 110.237,93 -76.768,34
1. Total operacions no financeres (a+b) 855.893,09 719.064,02 136.829,07
2. Actius financers   0,00 0,00 0,00
3. Passius financers  0,00 30.700,00 -30.700,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 855.893,09 749.764,02 106.129,07
AJUSTOS:       
 4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses grals. 24.110,90 
 5. Desviacions de finançament negatiu de l’exercici  43.248,97 
 6. Desviacions de finançament positiu de l’exercici  0,00 
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    173.488,94

El Resultat Pressupostari, una vegada practicats els ajustos procedents és de 173.488,94 €.
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 122.356,37 €
El Romanent de Tresoreria per a despeses generals és de 354.633,08 €.

Ajuts a la rehabilitació d'habitatges al municipi de Mas
de Barberans,2014.
S'han aprovat les bases reguladores de les ajudes
econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de
l’Ajuntament de Mas de Barberans, es reconeixen per al
foment d’actuacions de millora en determinats habitatges
del terme municipal, per a les llicències d’obres concedides
entre l’1 de gener de 2014 i el 30 de novembre de 2014.
Les actuacions subvencionables són: la rehabilitació total
de façanes, les actuacions destinades a garantir l’estanquitat
de la coberta, les destinades a resoldre problemes
estructurals, així com forjats interiors, etc, actuacions
destinades a facilitar l’accés o la mobilitat a l’interior dels
immobles, les millores d’aïllament tèrmic i acústic i
instal·lació d’energies renovables i altres actuacions.
Els interessats poden consultar els requisits i quanties
destinades a l'ajuntament o a la pàgina web d'aquest.

Subvencions a entitats 2013
l'Ajuntament concedeix anualment a les entitats del
municipi, legalment establertes, una subvenció per
ajudar-les a fer front a les despeses de les activitats que
porten a terme. Per accedir-hi, s'han de sol·licitar, adjuntant
justificant de les despeses. En junta de govern, s'ha aprovat
concedir-ne les següents, corresponents a l'any 2013:
Centre d'estudis Lo Lliscó: 300 €; AMPA Teresa Subirats:
300 €; Unió Musical Mas de Barberans: 3.200 €; GEMAN:
600 €; Associació de Joves “Gent Masovera”: 500 €;
Associació de Dones Masoveres: 600 €; Associació de
jubilats: 380 €.

Ratificació del Pressupost de la Comunitat
d'usuaris d'aigua de l'exercici 2014

El Ple de la Corporació, per unanimitat, ha adoptat l'acord
de ratificar el pressupost presentat en la Junta general
ordinària de la Comunitat d'usuaris d'aigua celebrada el dia
9-2-2014 i que ascendeixen a un total de 41.000 €.
D'aquests, l'Ajuntament aportarà 4.100 € cada trimestre i
una liquidació al finalitzar l'any.

Adhesió a la petició de ACOBEM davant la
situació del sector de l'oli.
L'associació de cooperatives d'oli exposa la situació en què
es troba els sector causada per la davallada en un 70 % de
la producció. Aquesta s'atribueix a una proliferació de la
mosca de l'oliva agreujada per la reducció dels tractaments
aeris que realitzava el Departament d'Agricultura la qual
cosa ha comportat que els pagesos tinguessin que
incrementar els tractaments per fer-ne front amb els
conseqüents augments de despeses.
Es sol·licita al Departament que obri una línia preferent de
crèdit per assegurar la continuïtat del sector, per sufragar
les despeses fixes de les Cooperatives, el pagament
immediat dels ajuts pendents dels exercicis 20122 i 2012,
la subvenció a empreses cooperativistes i el pagament i
avançament dels pagaments a les ADV's i a les
cooperatives. A la vegada, es sol·licita al govern Central
l'exempció del pagament de les quotes de la SS, línies
preferents de crèdit, beneficis fiscals i reducció dels índexs
de rendiments net .
L'adhesió va ser aprovada per unanimitat de tots els
assistents al Ple.

Moció de suport als pagesos i propietaris afectats
per l'onada de robatoris a les explotacions agràries
i ramaderes.
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A causa dels constants robatoris i agressions que pateixen
les persones propietàries de les explotacions agràries i
ramaderes del nostre territori, el Ple de la Corporació, per
unanimitat,  ha adoptat els acords:
- Instar al Departament d’Interior per a què augmenti la
vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones
agràries i rurals del Camp de Tarragona i s’agilitin els
processos en la tramitació de les denúncies.
- Que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que
coordini les forces de seguretat per identificar els
delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin delinquit.
-Instar al Govern de l’Estat que estableixi un sistema de
traçabilitat de tots els productes que hi ha als mercats i
ferrovelleres per fer possible la vigilància i dissuasió en la
revenda del productes agraris o mitjans de producció
robats.

Serveis socials i benestar social.
Fruït del conveni marc entre el Consell Comarcal i
l'Ajuntament en matèria de serveis socials i altres
programes de benestar social, les aportacions econòmiques
corresponents a les prestacions de serveis socials de l'any
2013, que ha d'abonar l'Ajuntament del Mas al Consell
Comarcal del Montsià, arriben a sumar un total de 3.994,20
€ relatius al servei bàsic d'atenció social i a la prestació de
258 h d'atenció domiciliària.

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal
Encabit en el programa mixt de Treball i Formació del
Consell Comarcal hi ha el projecte “Pla de manteniment
d'equipaments públics dels municipis de l'interior del
Montsià”. El projecte preveu assignar al nostre municipi,
durant un mes, un treballador del Consell que es destinarà
a realitzar diverses funcions de manteniment del mobiliari
urbà.

Pla d'ocupació Montsià 2014.
El pla, administrat per la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal, es destinarà a realitzar treballs amb
pedra seca a diversos municipis de la nostra comarca entre
els que s'inclou el Mas. S'han contractat 5 treballadors
aturats de llarga durada, que, en el nostre poble,
s'encarregaran d'arranjar l'entrada per la zona dels patis del
Collet.

Servei d'ocupació ACTIVA'T.
És un servei públic i voluntari per oferir orientació,
assessorament, formació i acompanyament en el procés
d'inserció laboral. Va dirigit a persones aturades que
vulguen realitzar una recerca activa de treball. Disposarem
del servei cada 15 dies. A l'abril, els dies escollits són el 8 i
22 de 10 h a 13 h a la biblioteca. Els interessats hauran
d'inscriure's prèviament a l'ajuntament.
Tallers de salut
Es preveuen realitzar les xerrades al Museu:

- Drogues, salut i adolescència. A partir de 1r. ESO fins a
2n de batxillerat o 13-18 anys. Dimarts 6 de maig a les 18
hores.
- Sexualitat, salut i adolescència. A partir de 1r. ESO fins a
2n de batxillerat o 13-18..Dimarts 27 de maig a les18
hores.
Les anteriors xerrades estan dirigides a nois i noies d'edats
compreses entre els 13 i 18 anys i són a càrrec de Daniela
Lleixà.
- Elaboració d'ungüents tradicionals per Natàlia Jiménez.
El dimarts 3 de juny de 16 hores a 19 hores. Gratuït cal
inscripció prèvia.

Montsià actiu. Curs Màrketing digital per a
empreses.
Algunes sessions d'aquests curs s'imparteixen al nostre
Museu. Aquestes són:
- Facebook Inspirations, divendres 28 de març de 16h a
20h.
- Campanyes de publicitat en Google Adwords, dimarts 16
de setembre de 10h a 14h.
- Creació i gestió de butlletins digitals el divendres 24
d’octubre de 16h a 20h.
- Internet Update (les últimes novetats per a fer negocis a
Internet) el divendres 28 de novembre de 16h a 20h

Conveni de col·laboració entre el CODE i
l’Ajuntament de Mas de Barberans, per a la
realització del servei de salubritat pública en el
terme municipal de Mas de Barberans.
L'Ajuntament aportarà la quantitat de 1.126,10 € per a la
prestació d'aquest servei durant l'any 2014. Al moment de
la signatura, accepta fer efectiu el 25 % de la quantitat
esmentada.

Pregoner de Festes Majors 2014
El Sr. Alcalde ha proposat nomenar Pregonera de Festes
Majors 2014, a la Sra. Núria Ventura Brusca, diputada al
Parlament de Catalunya, per la seva trajectòria en defensa
de les nostres terres i transmissora de les reivindicacions
dels nostres veïns a la cambra catalana.

Celebracions festives.
Malauradament, en les celebracions d'algunes festes que
tenen lloc al llarg de l'any, hi ha, per part d'una minoria dels
nostres conciutadans, una actitud poc cívica i respectuosa
envers alguns veïns, arribant a malmetre, de vegades, bens
materials d'aquests. Recordem que la responsabilitat
d'aquests actes recau als pares si aquests són causats per
menors d'edat. Per evitar, a part dels danys econòmics que
comporten als damnificats, possibles conflictes i
enfrontaments personals entre veïns, preguem als
responsables d'aquests comportaments, evitar-los.
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