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Eleccions generals 
Al nostre poble, els resultats de les eleccions celebrades el          
20 de desembre han estat: 
 

  

 
Font: Ministeri de l'Interior. Subsecretaria. Direcció General de        
Política Interior 2015.  
 
 
Pressupost 2016. 

 
 
 
 

 
El pressupost aprovat per l'any 2016 és inferior al del          
2015 en uns 55.000 €. Aquesta disminució es causada,         
principalment , perquè enguany no s'ha inclòs l'ajut del         
PAM, que l'any passat va ascendir a  77.012,47 €. 
El secretari-interventor fa constar que aquests pressupostos       
compleixen 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, l'objectiu de deute públic i de la            
regla de  despesa. 
 
Abocador. Compensació econòmica. 
El ple de la corporació va aprovar en el ple del dia 14             
d'octubre el conveni de col·laboració amb el Consorci per a          
la Gestió de Residus en què aquest organisme es         
compromet a abonar la quantitat de 111.275,55 € a         
l'Ajuntament de Mas de Barberans. Aquest pagament és        
una compensació a les incidències que provoca al municipi         
la instal·lació de l'abocador al terme municipal. Aquestes        
incidències són de caràcter directe com l'augment de        
circulació de vehicles pesats per les nostres carreteres i         
camins, afectacions a la salubritat de l'entorn immediat,        
impacte visual ,... i de caràcter indirecte com l'afectació en          
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Cens total: 463 
Escrutat 100% 

Vots 307 66,31% 
Abstencions: 156 33,69% 

Vots nuls: 2 0,65%
Vots en blanc: 7 2,30%

PSC 129 42,30% 
PP 57 18,69% 

ERC-CATSI 36 11,80% 
EN COMÚ 27 8,85%

DL 23 7,54%
C's 22 7,21%

Unio.Cat 2 0,66%
PACMA 1 0,33%

EB 1 0,33%

Pressupost ingressos 2016   
 Descripció   
Capítol 1 Impostos directes 177.400,00 
Capítol 2 Impostos indirectes 4.150,26  
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 151.849,24 
Capítol 4 Transferències corrents 410.324,74 
Capítol 5 Ingressos patrimonials 5.500,00  
Capítol 6 Alienació inversions 

reals 
0,00 

Capítol 7 Transferències de capital 0,00 
Capítol 8 Actius financers 0,00 
Capítol 9 Passius financers 0,00 

TOTAL INGRESSOS 749.224,24 
Pressupost despeses 2015   

 Descripció   
Capítol 1 Depeses de personal 242.602,24 
Capítol 2 Despeses en bens 

corrents i ser. 
436.420,00 

Capítol 3 Despeses financeres 4.000,00  
Capítol 4 Transferències corrents 28.300,00 
Capítol 6 Inversions 0,00 
Capítol 7 Transferències de capital 7.200,00  
Capítol 9 Amortització de préstecs 30.702,00 
 TOTAL DESPESES 749.224,24 

Nº 
ordre 

Denominació 
lloc de treball Grup  % 

jornada  Tipus  
Personal funcionari 
1 Secretari-Inter

venció A1-22 20 % Acumulat 
Personal laboral 
2 Auxiliar 

administratiu C2 100 % Contracte 
indefinit 

3 Auxiliar 
administratiu C2 100 % Contracte 

indefinit 
4 Peó E 100 % Contracte 

indefinit 
5 Guarda rural E 100 % Contracte 

indefinit 
6 Tècnic 

joventut C2 50 % Contracte 
indefinit 

7 Netejador/a E 50 % Contracte 
temporal 

8 Netejador/a E 50 % Contracte 
temporal 

9 Peó E 50 % Contracte 
temporal 

10 Peó E 50 % Contracte 
temporal 

11 

Tècnic de 
Museu i 
desenvolupa-
ment local 

A2 100 % Contracte 
temporal 

12 Monitor 
escola bressol  100 % vacant 



Full informatiu de Mas de Barberans Octubre, novembre i desembre del  2015 
Full nº 45 

el turisme i promoció del poble i en l'augment de la           
població. 
 
Moció al projecte “Autovia    
Castelló-l’Hospitalet de l’Infant. Carretera    
N-340, Tram la Jana- l’Hospitalet de l’Infant” 
La carretera N-340 és la via de major sinistralitat de          
Catalunya. Al seu pas pel Baix Ebre i el Montsià compta           
amb una intensitat mitjana diària que supera els 15.000         
vehicles, dels quals una quarta part són pesats. Els         
accidents greus, la majoria mortals, es reprodueixen amb        
massa freqüència; els dos últims van causar la mort de          
quatre persones. Per aquestes raons el Ple de la Corporació,          
per unanimitat, 
a) sol·licita al Ministeri de Foment que es reprenguin els          
tràmits per a la redacció i execució dels projectes d'Autovia          
L'HOSPITALET DE L'INFANT –EL PERELLÓ i EL       
PERELLÓ - LA JANA; b) que amb efectes immediats         
s'adoptin mesures provisionals per desviar obligatòriament      
els vehicles pesants per AP-7, des de Alcanar/Ulldecona        
fins a l’Hospitalet de l’Infant i que se apliquin a aquests           
vehicles les mateixes bonificacions que s’estan aplicant a        
la CN-2 a la província de Girona; c) que amb caràcter           
immediat i provisional, al trànsit intern per la AP7 des de           
Alcanar/Ulldecona fins a l’Hospitalet de l’Infant, sigui       
gratuït, fins la finalització de les obres de la A-7.d) remetre           
els presents acords al Ministeri de Foment, a les Corts          
Espanyoles, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i al          
Parlament de Catalunya 
 
Conveni atenció primària en consultori     
municipal. 
El Ple de la Corporació ha acordat aprovar una clàusula del           
conveni d'atenció primària del consultori local per la qual         
el Servei Català de la salut es compromet a donar suport           
amb el mitjans corresponents a l'assistència sanitària       
d’atenció primària amb un import màxim de 2.833,00        
euros anuals,. A la vegada, l’Ajuntament es farà        
responsable de les despeses corrents de funcionament i        
manteniment del centre (Electricitat, aigua, telèfon,      
calefacció, neteja....) 
 
Guarderia. Cost del servei 
En el ple celebrat el 14 d'octubre es va aprovar l'ordenança           
fiscal que regula el cost del servei de guarderia instaurat          
aquest curs per la Generalitat de Catalunya i que s'ha fixat           
en 118,00 €/mes per usuari. No obstant, en la mateixa          
ordenança, s'estableixen les condicions per sol·licitar les       
bonificacions o exempcions al pagament de la quota i que          
poden arribar fins al 50 % en el primer cas i al 100% en el               
cas de complir els requisits de l'exempció. 
Per raons d’aconseguir evitar la despoblació del municipi,        
es preveu, si s’escau, una bonificació de fins el 75% o una            
exempció del preu públic, en cas de portar empadronat al          

municipi de Mas de Barberans, mes de dos anys, amb un           
informe dels serveis socials de l’ajuntament i previ acord         
del ple municipal. 
Les quanties del preu públic regulades en la present         
ordenança es graven amb l’IVA corresponent. 
 
Biblioteca. 
Entre altres serveis, la biblioteca posa a disposició dels         
veïns 3 ordinadors que integren el programari bàsic        
d'ofimàtica i d'accés a internet. Amb el pas del temps,          
aquests ordinadors s'havien quedat obsolets a la vegada        
que s'avariaven molt freqüentment . Per aquestes raons s'ha         
decidit renovar-los i substituir-los per ordinadors amb       
més prestacions. S'ha escollit ordinadors de pantalla plana        
de 21 polsades tipus “all-in-one “ que deixen més espai          
lliure a la taula. Per reduir costos, porten incorporat         
programari lliure amb el sistema operatiu Linux. 
 
Diverses  actuacions  
- S'estan desbrossant les vores de camins del nostre terme          
en els que la vegetació és un destorb a la circulació. Són            
els del Lligallo de Sarpa, del Corral Citró, dels Burros, el           
lateral al Barranc de la Galera, entre d'altres. 
 
- S'han fet treballs de manteniment del clavegueram amb el          
canvi dels tubs al Carrer La Creu.  
 
- En el Centre Cívic s'ha renovat el servei de megafonia i            
s'han instal·lat calefactors elèctrics. 
Si al llarg del seu ús es veu que els resultats no són els              
esperats, està previst ampliar-los amb nous altaveus i        
calefactors, respectivament. 
 
Tallers salut. Tabaquisme 
Està previst que al llarg d'aquests 3 mesos es realitze un           
taller amb l'objectiu de deixar de fumar. Consistirà en         
teràpies grupals que es realitzaran un cop per setmana els          
dimecres a les 8 h de la tarda al Museu. Els interessats            
poden ampliar la informació a la consulta de la infermera. 
 
La Marató de TV3. 
Enguany estava destinada a recaptar fons per impulsar la         
recerca sobre la diabetis i l'obesitat, malalties greus i         
cròniques que pateixen 1 de cada 4 catalans. 
En el nostre poble , els diners recollits han arribat a ser            
504,50 € que ja s'han ingressat al compte corrent que la           
Fundació  té obert a La Caixa 
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