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Decrets d’alcaldia. 
En el darrer ple municipal , celebrat el 18 de Març, s’informa dels decrets d’alcaldia següents: 
a) Decret 9/2008. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per l’obra : “Substitució               
de Mobiliari Urbà i Paviment de l’àrea de Jocs de la Zona del Racó a Mas de Barberans. 
b) Decret 10/2008. Substitució de la Petició de subvenció al Departament de Governació per              
l’arranjament Camins afectats per les pluges del desembre de 2007. 
 
Liquidació del pressupost del 2007. 

 
S’aprova per unanimitat la liquidació del pressupost  
 
Pressupost del 2008. 
Amb 4 vots a favor (PSC), 2 abstencions (CIU) i 1 vot en contra (PP) s’ha aprovat els pressupost                   
de la Corporació per a l’exercici 2008. 
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Exercici comptable 2007 
  ROMANENT DE TRESORERIA a 31/12/2007   

1. (+) Fons líquids  85.236,45 
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.002.899,18 

  (+) del Pressupost corrent  861.685,64   
  (+) de Pressupostos tancats   123.337,33   
  (+) d’operacions no pressupostàries 22.238,57   
  (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva 4.362,36   

3. (-) Obligacions pendents de pagament   275.545,44 
  (+) del Pressupost corrent 245.408,21   
  (+) de Pressupostos tancats   22.865,43   
  (+) d’operacions no pressupostàries 19.273,56   
  (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva 12.001,76   

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3)   812.590,19 
II. Saldos de dubtós cobrament     4.915,34 

III. Excés de finançament afectat     742.484,90 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III) 65.189,95 

Resum dels ingressos per capítols: 
Capítol 1 Impostos directes        135.600,00 
Capítol 2 Impostos indirectes          79.708,74 
Capítol 3 Taxes i altres ingressos        103.325,14 
Capítol 4 Transferències corrents        364.258,89 
Capítol 5 Ingressos patrimonials          20.100,00 
Capítol 6 Alienació inversions reals                      - 
Capítol 7 Transferències de capital          70.136,30 
Capítol 8 Actius financers                      - 
Capítol 9 Passius financers                      - 
 TOTAL INGRESSOS        773.129,07 
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Camins. 
Les actuacions d’aquest període de temps han estat diverses. Aprofitant els materials de les obres               
realitzades a l’interior del poble i que s’havien acumulat a l’antic camp de futbol i sent                
conscients de les proximitats de les festes hem procurat fer coincidir la neteja del camp amb                
l’arranjament  d’un camí pròxim al poble i d’un tram del camí de les Planes Noves.  
El camí que puja al mirador dels Tossals i ens torna a deixar al poble s’ha reomplert amb saorres                   
de força qualitat.  
Al camí de les Planes Noves, a l’alçada de la plana de Celma, on el barranquet de Nicàsio se’ns                   
ajunta amb el camí, s’havia buidat la base com a conseqüència de les avingudes. Això               
comportava una gran perillositat quan un veí circulava amb maquinària pesant. Amb pedres             
d’enderroc i altres materials similars s’ha tornat a reomplir tota la llera evitant que l’aigua               
segueixe gratant-lo. 
 
Piscina.  
S’està continuant amb el programa de manteniment de la gespa del recinte. Per una altra banda,                
per fer una zona d’ombra, s’ha decidit plantar quatre arbres més de l’espècie “tipuana tipus”,               
molt ben adaptada al nostre clima. També s’ha reparat una fuita del tub d’impulsió que ens feia                 
perdre l’aigua de la instal·lació. 
 
Mocions del Grup Municipal de Convergència i Unió. 
a) Es sol·licita un espai fix en el full informatiu per cada Grup Municipal.  
Es raona que el full és merament informatiu i amb un espai molt limitat. Es decideix, per                 
assentiment, fer arribar als grups municipals un esborrany previ del full. 
 
b) Presentació d’una demanda d’informació relativa als treballadors de l’ajuntament: llocs que            
ocupen, mètodes de finançament dels sous, contractes i tasques a desenvolupar.  
El secretari assenyala que aquesta informació es veu reflectida en la document 4, “Retribucions              
del personal 2008”, que s’adjunta i en el punt 5 del ple. 
 
Curs de català per a nouvinguts. 
Està previst realitzar un curs de català per nouvinguts entre els mesos de maig i juny. El curs és                   
de nivell inicial, té una durada de 20 h i es realitzarà els dilluns i dimecres de 19:30 h a 21:30 h. 
 
Recordem que poden consultar les actes dels plens, un cop s’hagin aprovat, en la              
pàgina web de l’ajuntament: www.masdebarberans.net 
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Resum de despeses per capítols: 
Capítol 1 Depeses de personal         187.946,00 
Capítol 2 Despeses en bens corrents i ser.         311.146,46 
Capítol 3 Despeses financeres           17.850,00 
Capítol 4 Transferències corrents           60.027,02 
Capítol 6 Inversions           98.964,74 
Capítol 7 Transferències de capital           64.101,38 
Capítol 9 Amortització de préstecs           33.093,47 
   
 TOTAL DESPESES         773.129,07 

http://www.masdebarberans.net/

