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Subvencions Entitats 2016. 
Aquests són els ajuts assignats al llarg de l'any 2016 a les            
entitats del poble que es troben legalment constituïdes i que          
han aportat els corresponents justificants. El total de les         
subvencions ascendeix a 7.375,06 € 

Aprovació nomenament Pregoner de Festes     
Majors 2017 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, ha acordat         
nomenar pregoners de la Festa Major 2017 al Sr. Juan          
Domingo Gellida Subirats i la Sra. Gemma Royo Lleixà,         
tots dos fills d’aquest municipi. 
 
Compensació per l'abocador. 
El Consorci de polítiques ambientals de les Terres de l'Ebre          
(COPATE) ha aportat a l'Ajuntament del Mas la quantitat         
de 112.000,00 en l'exercici 2016. Aquesta quantitat és una         
compensació pel fet que l'abocador estigue ubicat en el         
nostre terme amb els inconvenients i afectacions que això         
pot causar al municipi. 
 
Addenda econòmica per l'any 2016 en matèria de        
serveis socials i benestar social al Consell       
Comarcal. 
L'Ajuntament del Mas ha d'aportar al Consell Comarcal les         
següents quantitats pels diversos serveis que ofereix aquest        
organisme comarcal a la nostra població: 
 

Total: 3.634,30 € 
 
Subvencions municipals a la rehabilitació     
d'habitatges.  Any 2017 
En el ple del 14 de març s'han aprovat les bases           
reguladores que s'han de seguir per accedir a una subvenció          
quan s'hagin de fer reformes a l'habitatge. Les bases no          
s'han modificat respecte les d'anys anteriors. La subvenció        
ascendeix a una quantitat de fins el 20 % del cost de l’obra             
amb un màxim de 300 €. Els interessats poden sol·licitar          
informació més detallada a l'Ajuntament. 
Adquisició d'un vehicle municipal. 
El consistori ha considerat oportú adquirir un vehicle        
destinat a les feines de la brigada municipal. S'ha decidit          
que el model més adequat, per les seves prestacions i cost           
és el Nissan NV 200 1,5 dci de 89 CV basic. Aquest            
model és una furgoneta de 750 kg de càrrega màxima.          
Disposarà de baca i enganxall. El seu preu de 11.028,68 €           
inclòs l'IVA es fruit d'un conveni amb l'Associació        
Catalana de Municipis (ACM) 
 
Obres Clavegueram Avgda Joan Celma  
Aquests darrers dies la brigada municipal ha renovat un         
tram d'uns 90 m de la conducció del clavegueram de l'Avda           
Joan Celma que es trobava malmès. El cost de l'obra amb           
els materials i la maquinària emprada ascendeix a 5.100 €.  

 

Entitat: Parròquia de Sant Marc 
 Activitat: Manteniment parròquia i amortització préstec 
 Cost: 7.488,00 € 
 Subvenció demanada: 600,00 € 
 Subvenció atorgada 600,00 € 
Entitat: Penya Barcelonista 
 Activitat: Trobada anual de socis i simpatitzants 
 Cost 673,62 € 
 Subvenció demanada: 600,00 € 
 Subvenció atorgada 600,00 € 
Entitat:AMPA Escola Teresa Subirats 
 Activitat: Compra ordinador per l'escola 
 Cost 698,61 € 
 Subvenció demanada: 600,00 € 
 Subvenció atorgada 600,00 € 
Entitat: Centre d'Estudis “Lo Lliscó” 
 Activitat: Concert Daniel Saez al Museu  
 Cost 500,00 € 
 Subvenció demanada: 500,00 € 
 Subvenció atorgada 500,00 € 
Entitat:Associació de Dones Masoveres 
 Activitat: Actes setmana cultural 
 Cost 698,08 € 
 Subvenció demanada: 600,00 € 
 Subvenció atorgada 600,00 € 
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: Renovació mobiliari Llar 
 Cost 375,06 € 
 Subvenció demanada: 375,06 € 
 Subvenció atorgada 375,06 € 
Entitat: Grup excursionistes GEMAN 
 Activitat: Setmana cultural “Rocòdrom” i camisetes. 
 Cost 802,11 € 
 Subvenció demanada: 600,00 € 

 Subvenció atorgada 600,00 € 

Xarxa serveis socials 73,16 € 
Assistenta social 2.057,81 € 
Atenció domiciliària (201 h) 1.457,25 € 
Servei atenció dones (SIAD) 46,08 € 
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Bosses processionària.  
Amb l'arribada del bon temps han començat a baixar del          
pins els cucs de la processionària. A causa del seu negatiu           
impacte paisatgístic i, sobretot, per les molestes urticàries i,         
en alguns casos, afeccions perilloses, que poden provocar        
les erugues de processionària, tant a les persones com als          
animals domèstics, la brigada municipal ha instal·lat unes        
20 bosses envoltant els troncs dels pins. Aquestes bosses         
eviten el descens de l'eruga que moren per inanició a          
l'interior . La mesura està en fase de proves per comprovar           
la seva eficàcia. Si dóna resultat, es faria extensiva a la           
resta de pinar que rodeja al municipi.  
 
Tanca escoles. 
S'ha decidit allargar la tanca del poliesportiu de les escoles          
per darrere de la porteria del gol nord. En aquests moments           
s'està determinant el cost que pot comportar i s'estan         
sol·licitant pressupost a diverses empreses. Es vol evitar,        
en la mesura que sigue possible, que la pilota surte dels           
límits del camp de joc amb les molèsties que comportava          
de tindre-la que anar a buscar i el risc de perdre-la.  
 
Costos servei aigua potable 
L'Ajuntament és el responsable de subministrar l'aigua de        
boca al poble i de garantir que aquesta arribe amb les           
condicions sanitàries exigibles pel consum humà. En el full         
anterior s'informava de diverses actuacions que s'havien fet        
per complir aquesta exigència i que representaven una        
inversió total d'entorn uns 15.000 €. En el Ple de març s'ha            
aprovat acceptar el pressupost que ha presentat la        
Comunitat d'Usuaris d'Aigua en què s'acorda que       
l'Ajuntament abonarà el 50 % de les despeses fixes de la           
Comunitat, 11.400 €, més les de consum de boca que          
indiquen els comptadors. A l'any 2016 les despeses        
d'aquests dos conceptes ascendeixen a 18.458,74 €. 
 
Senyalització accés al poble. 
De fa temps, alguns veïns havien fet arribar a l'Ajuntament          
la seva preocupació perquè consideraven que el poble no         
estava suficientment indicat en la xarxa viària. Anys        
enrere, una representant del nostre territori havia presentat        
una interpel·lació en el Parlament sobre la qüestió i         
s'havien corregit aquestes mancances en la carretera de        
Santa Bàrbara a La Sénia. Queda per millorar les         
indicacions, sobre tot, en la carretera de l'Eix de l'Ebre.          
Amb la col·laboració d'un dels nostre veïns, el consistori ha          
fet arribar una queixa formal a la Diputació de Tarragona          
adjuntant fotos de cartells informatius on considerem que        
s'hauria d'incloure el nostre poble. La Diputació s'ha        
compromès a resoldre el problema en les carreteres de la          
seva responsabilitat però argumenta que alguns d'aquests       
cartells estan en carreteres estatals o són cartells de         
diversos municipis.  
 

 
Despesa elèctrica. 
El 2013 L'Ajuntament va signar un conveni amb el         
COPATE en què aquest organisme prestava els seus        
serveis tècnics per assessorar al municipi en relació al         
consum elèctric amb la finalitat de reduir-lo. A partir de la           
identificació de problemes i anomalies, s’ha pogut posar a         
la pràctica diverses mesures, aconseguint d’aquesta manera       
un estalvi important. Aquests són els resultats aconseguits        
segons informe de l'Agència d'energia del COPATE: 
 

 
Aprovació de la Moció d'Unió de Pagesos. 
El Ple de la corporació ha aprovat, per unanimitat, la moció           
presentada per Unió de Pagesos la qual reclama, 
 
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la         
pagesia en la societat per a) l’abastament segur d’aliments         
a la població, b) la conservació dels recursos naturals i el           
manteniment del paisatge agrari i rural, c) l’ocupació        
equilibrada del territori. 
 
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia          
professional catalana de ser representada institucionalment      
en més de dos terços per Unió de Pagesos proporció          
equiparable als resultats assolits per aquest sindicat en les         
darreres eleccions (febrer 2016)  
 
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia que ha          
suportat una davallada acumulada del 39 % de        
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament        
per l’evolució de la Política Agrària Comuna 
 
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament        
rural. L’Administració General de l’Estat ha disminuït en        
un 74 % l’aportació que feia al Programa de         
Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant       
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament, van           
acordar unes prioritats en programació i execució, que        
l’actual Govern de La Generalitat no ha respectat. 
 
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge pels           
danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere         
any. 
 
• Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris         
protegits i productius. Es demana aturar les arbitrarietats        
en matèria d’urbanisme que està aplicant la Generalitat de         
Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments         
fora de les normes. 
 

 

Any 2014 2015 2016 Estalvi acumulat 
 3.849,00 € 4.683,00 € 4.696,00 € 13.229,00 € 


