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Subvencions Entitats 2015.
Aquests són els ajuts assignats al llarg de l'any 2015 a les
entitats del poble que es troben legalment constituïdes i que
han aportat els corresponents justificants. El total de les
subvencions ascendeix a 7.320,00 €
Entitat: Parròquia de Sant Marc
Activitat:

Quotes amortització obres fonaments.

Cost:

1.838,84 €

Subvenció demanada:

600,00 €

Subvenció atorgada

600,00 €

Entitat: Penya Barcelonista
729,96 €

Subvenció demanada:

600,00 €

Subvenció atorgada

600,00 €

En el ple celebrat el 14 de març s'ha aprovat que el pregoner
de la Festa Major del 2016 sigue el Sr. Carlos Pla Royo,
fill d'aquest municipi

Pla de foment de l'ocupació del Consell Comarcal.

Entitat:AMPA
Activitat: Extraescolars, exhibició de ball per festes majors
Cost

320,00 €

Subvenció demanada:

320,00 €

Subvenció atorgada

320,00 €

Entitat: Associació de joves
Activitat: Festa jove per festes majors
Cost

1.210,00 €

Subvenció demanada:

600,00 €

Subvenció atorgada

600,00 €

Entitat:Associació de dones
500,00 €

Subvenció demanada:

500,00 €

Subvenció atorgada

500,00 €

L'Ajuntament del Mas ha d'aportat al Consell Comarcal les
següents quantitats per diversos serveis oferts a l'any 2015 :

Entitat: Unió musical
Activitat: Actuacions anuals i formació de la banda de música
Cost

10.500,00 €

Subvenció demanada:

3.500,00 €

Subvenció atorgada

3.500,00 €

Entitat: Associació de jubilats
Activitat: Classes de gimnàstica i reparació de TV
Cost

609,03 €

Subvenció demanada:

600,00 €

Subvenció atorgada

600,00 €

Activitat: Setmana cultural “Rocòdrom” i grup electrogen
821,08 €

Subvenció demanada:

600,00 €

Subvenció atorgada

600,00 €

Tècnic d'urbanisme:

5.225,00 €

Tècnic d'informàtica:

2.129,60 €

Xarxa serveis socials

70,74 €

Assistenta social

1.950,63 €

Atenció domiciliària (115 h)

810,75 €

Servei atenció dones (SIAD)

19,89 €

Així mateix,e l Consell Comarcal ha d'abonar a l'Ajuntament
382,74 € en compensació a les prestacions econòmiques
d'urgència social que se n'havia fet càrrec el municipi i que
no li corresponien.

Convenis de
culturals.

Entitat: Grup excursionistes GEMAN
Cost

El Servei d'Ocupació de Catalunya ha atorgat al Consell
Comarcal una subvenció de 16.398,24 € per la contractació
de 2 persones per un temps de 6 mesos. Els treballadors
seleccionats es destinaran a feines de manteniment d'espais
municipals i zones enjardinades en 5 municipis de la
comarca on es troba inclòs el Mas. Els municipis es
comprometen a facilitar les eines, espais i equipaments
necessaris perquè els treballadors realitzen correctament la
seva feina així com assumir els costos de despeses no
financeres que ascendeixen a 247,28 € per municipi. Els 2
treballadors repartiran equitativament als 6 pobles el temps
del contracte. Al Mas treballaran el període de l'1 al 28
d'abril.

Abonaments al Consell Comarcal per serveis
prestats.

Activitat: Actes setmana cultural
Cost

En el full anterior es va publicar el llistat dels llocs de
treball que pot arribar a oferir l'Ajuntament acompanyats
amb el tipus de jornada laboral de cadascun. Aquestes
dades no signifiquen que tots els llocs estiguen coberts ni
que ho siguen amb la dedicació que s'indica. El del tècnic
de museu i desenvolupament local està cobert , a hores
d'ara, en el 75 % del total de la jornada i el de monitor
d'escola bressol segueix vacant perquè actualment l'ocupa
una persona que es troba en règim d'autònoms.

Pregoner de Festes Majors 2016

Activitat: Trobada anual de socis
Cost

Nota aclaridora.
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promoció

i difusió

d'activitats

En aquestes darreres dates, el Consistori ha aprovat 2
convenis amb diversos mitjans de comunicació de les
nostres terres amb la finalitat de promoure i difondre totes
les activitats culturals i turístiques que al llarg d'aquest any
s'aniran celebrant al nostre poble.
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El primer ha estat amb l'empresa Surtdecasa la qual es
compromet a incloure en la seva plataforma digital
www.surtdecasa.cat/ebre 2 articles/reportatges i 1 baner
publicitari de cadascuna de les activitats que es realitzaran
al llarg del 2016. També crearan un enllaç permanent amb
la web de l'Ajuntament. El cost d'aquest servei ascendeix a
500 € anuals.
El segon conveni s'ha signat amb l'empresa Televisió
Teveon Ebre, SL per promoure l'edició del 2016 de “Fira de
les fibres vegetals i Racó dels artesans” en el mitjans que
l'empresa disposa: Canal 21 Televisió, Periòdic Un Cop
d'Ull i portals informatius canal21.com, un cop d'ull i
marfanta.com. L'acord ascendeix a 1.250,00 € i consistirà
en la inserció de 9 articles a la revista, entrevistes
promocionals a Canal 21 TV, espots publicitaris, baners als
portals i cobertura i emissió dels actes més rellevants.

Recollida d'animals abandonats.
Amb la legislació vigent (llei 22/2003) de protecció dels
animals, els ajuntaments tenen l'obligació de recollir i
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i
disposar d'instal·lacions de recollida adequats. Si no es
tenen aquestes infraestructures, la llei permet concertar el
servei amb entitats externes, preferentment associacions de
protecció dels animals. Com el nostre poble no disposa dels
medis adequats per fer front a les obligacions que es
deriven, s'ha decidit aprovar un contracte de servei de
recollida i control amb 'empresa SEPROANIMAL S.L. de
Vinaròs. La seva oferta va ser valorada com la més
adequada econòmicament amb un preu de 150,0 € + 31,50 €
en concepte d'IVA per cada recollida. També es contempla
la possibilitat que persones particulars empadronades al
poble hi puguen portar-hi els seus animals.

Seminaris de suport al teixit productiu al Museu
La Generalitat de Catalunya destinarà enguany 449.405,75€
al projecte “Treball a les 7 comarques” l'objectiu del qual
és impulsar l'economia de les comarques menys dinàmiques
en les quals es troba el Montsià. La xifra correspon al 90 %
del cost previst. Una de les activitats és la celebració de
diversos seminaris sobre noves tècniques d'innovació i
creativitat en artesania per un import de 14.080,00 € i que
s'impartirà a les instal·lacions del Museu al llarg d'aquest
any. L'Ajuntament s'ha compromès a destinar-hi un tècnic
responsable, disposar del lloc i medis tecnològics necessaris
i fer-se càrrec d'un 10 % del cost (1.408,00 €).
Per una altra part, els Ajuntaments de la comarca han
arribat a un acord per seguir donant suport al projecte
“Montsià actiu” que va néixer amb l'objectiu d'assessorar a
les persones desocupades i al teixit productiu i planificar i
organitzar el desenvolupament local.

3ra edició de les subvencions a habitatges.

façanes, actuacions destinades a garantir l’estanquitat de la
coberta o a facilitar l'accés o la mobilitat a l’interior dels
immobles, millores d'aïllament tèrmic i acústic i instal·lació
d’energies renovables, entre d'altres. Tots els interessats
poden dirigir-se a l'ajuntament per ampliar aquesta
informació. En l'edició passada ha hagut dos beneficiaris
d'aquests ajuts. Esperem que el nombre d'aquests vagi
augmentant.

Camins
En aquestes darreres dates, el treballadors de la brigada
estan recorrent tots els camins del terme reomplint els clots
amb formigó. A hores d'ara ja se n'han destinat 5 cubes. A
la vegada, s'està podant les rames dels arbres que entren als
camins.

Diada de la ZER
El divendres 13 de maig tindrà lloc al Mas la trobada anual
de les 5 escoles que pertanyen a la ZER del Montsià. I ja
serà la 26ena edició. El llarg de tot el dia es van fent
diverses activitats en les que participen tots els alumnes de
les 5 escoles

Activitats del Patrimoni immaterial a l'escola
A llarg d'aquest curs, els nostres xiquets i xiquetes
participen en un programa pilot “La gent gran torna a
l'escola” la finalitat del qual es mostrar-los i informar-los de
les feines quotidianes que realitzaven els seus avantpassats.
Fins ara s'ha parlat de les construccions relacionades amb
l’abastament d’aigua per a consum i reg, la producció d’oli,
l’elaboració de formatge amb llet de cabra, els orígens de la
banda de música, la celebració del Nadal i Sant Antoni, les
mones de Pasqua i els ous decorats de Romania... El resultat
final del projecte s'exposarà el 13 de maig amb la Diada de
la ZER.
Juntament amb l'escola i l'Ajuntament, aquestes activitats
tenen el suport de l’Associació de Dones i l’Associació de
Jubilats del Mas de Barberans, el Centre d’Estudis Lo
Lliscó i l'assessorament científic de l’IPCITE (Inventari del
Patrimoni Cultural Immaterial de les Terres de l’Ebre )

Ús del Centre Cívic
"Lo Centre Cívic" és la única sala de grans dimensions de la
qual disposa l'ajuntament. Aquesta és utilitzada per les
diferents entitats del poble i per totes aquelles activitats que
ho necessitin. Demanem que s'informi a les oficines del
consistori de qualsevol reunió i/o activitat a realitzar en
aquest espai, per tal de coordinar horaris de les diferents
activitats que es facin i poder evitar que es solapin els
horaris, millorant així el seu ús.

Contenidor d'oli usat

En el ple del 14 de març s'han aprovat les bases reguladores Al costat dels contenidors davant de l'ajuntament s'ha situat
que s'han de seguir per possibilitar que els veïns del poble un contenidor d'oli domèstic usat. L'oli s'haurà de deixar en
puguen sol·licitar una subvenció quan hagin de fer reformes botelles o garrafes de plàstic.
al seu habitatge consistents en la rehabilitació total de
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