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Eleccions autonòmiques 2017 
Al nostre poble, els resultats de les eleccions celebrades el          
21 de desembre han estat: 
 

  

 
Font: Generalitat de Catalunya. 
 
Pressupost 2018. 

 

 
Pagament Personalitzat dels Impostos. 
La Diputació de Tarragona amb la col·laboració de        
l'Ajuntament , han endegat l'eina “Compte de Pagament        
Personalitzat” per facilitar els pagaments dels tributs. 
El Comte permet: 
●Agrupar diferents tributs municipals (IBI, vehicles,      

IAE, recollida d'escombraries,..) excepte la taxa pel       
subministrament d'aigua. 

●Fraccionar el pagament en nou mensualitats sense       
interessos. 

El Compte de Pagaments Personalitzat es pot sol·licitar via         
telemàtica a la web de BASE, o bé en qualsevol de les            
seves oficines.  
Les altes al sistema entraran en vigor a l'exercici següent al           
sol·licitat.  
 
La Diputació de Tarragona ha finançat, durant l’any        
2017, les següents actuacions de l’Ajuntament de Mas        
de Barberans 
●Cultura. Inversions equipaments municipals – Millores      

diversos equipaments: 4.485,50 € 
●Cultura. Programes i activitats culturals : 4.135,86 € 
●Cultura. Gestió equipaments municipals- Centre     

desenvolupament Rural Museu: 2.168,10 € 
●Cultura. Activitats Extraordinàries, Exposició temporal     

cortines: 6.689,47 € 
●Cultura. Activitats Esportives, Cursa de l’Airosa:      

1.216,25 € 
●Patronat de turisme, Fira de les Fibres vegetals:        

7.453,30 € 
●PEXI. Adquisició llicències i programari informàtic:      

6.443,10 € 
●PEXI. Compra d’ordinadors i escàner: 1.692,90 € 
●Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de        

protecció de la salut pública: Seguretat a les zones de          
bany (piscina municipal): 6.588,47 € 

●Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de        
protecció de la salut pública: Millora de la qualitat de          
l’aigua de consum humà (manteniment) : 1.885,57 € 

●Medi Ambient, Salut Pública i Territori. Programa de        
protecció de la salut pública: Reducció de la        
proliferació d’animals peridomèstics i control de      
plagues: 1.042,37 € 

 

Cens total: 454 
Escrutat 100% 
Vots  352 77,53% 
Abstencions: 102 22,47% 
Vots nuls: 1 0,28% 
Vots en blanc: 4 1,14% 

ERC-CatSí  97 27,64% 
PSC  94 26,78% 
C's  60 17,09% 
PP  40 11,40% 
JuntsxCat  38 10,83% 
CUP  10 2,85% 
CatComú-Podem 8 2,28% 

Pressupost ingressos  201  
 Descripció  
Capítol 1 Impostos directes 177.700,00 €
Capítol 2 Impostos indirectes 4.900,15 € 
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 156.999,24 €
Capítol 4 Transferències corrents 388.490,17 €
Capítol 5 Ingressos patrimonials 12.500,00 €
Capítol 6 Alienació inversions 

reals 
0,00 €

Capítol 7 Transferències de capital 170.087,52 €
Capítol 8 Actius financers 0,00 €
Capítol 9 Passius financers 0,00 €
TOTAL INGRESSOS 910.677,08 €
Pressupost despeses  2018  
 Descripció  
Capítol 1 Depeses de personal 255.914,58 €
Capítol 2 Despeses en bens  

corrents i ser. 
398.820,00 €

Capítol 3 Despeses financeres 4.300,00 € 
Capítol 4 Transferències corrents 49.975,00 €
Capítol 6 Inversions 179.039,50 €
Capítol 7 Transferències de capital 2.500,00 € 
Capítol 9 Amortització de préstecs 20.128,00 €
 TOTAL DESPESES 910.677,08 €

Núm 
places 

Denominació lloc de treball Grup 
 

Personal funcionari 
1 Secretari-Intervenció A1-22 

 
Personal laboral 
2 Auxiliar administratiu C2 

 
1 Peó E 

 
1 Guarda rural E 

 
1 Tècnic joventut C2 

 
2 Netejador/a E 

 
2 Peó E 

 
1 Tècnic de Museu i    

desenvolupament local 
A2 
 

1 Monitor escola bressol  



Full informatiu de Mas de Barberans Octubre, novembre i desembre del 2017 
Full nº 53 

●Actuacions Integrals al Territori i Cooperació.      
Interessos préstec: 1.812.96 € 

●PAM, manteniments i subministraments 2017 :      
28.180,39 € 

●PAM, Inversió .Pavimentació carrer Molí: 122.587,61 € 
●Manteniment Llar d’infants: pendent de resoldre 

 
El total del concedit ascendeix a 196.381,85  € 
 
Obres Carrer Clavell. 
En pròximes dates s'iniciaran les obres de reforma del ferm          
del carrer Clavell, tant prompte com finalitzen les que         
s'estan fent a les escales entre aquest carrer i el Montsià. Es            
preveu que tinguen una durada d'algunes setmanes. Per        
això, demanem als veïns la màxima comprensió i paciència         
per les afectacions que els causaran.  
Per qualsevol suggeriment o reclamació poden dirigir-se a        
l'Ajuntament. 
  
Adhesió al projecte “Montsià Territori Camper”. 
Al juny, el Tècnic del Consell Comarcal, Oriol Forgas         
Jorquera, , va redactar un projecte de creació d’una xarxa          
d’autocaravanes comarcal “ Montsià Territori Camper”,      
una iniciativa que pretén implantar una àrea       
d’autocaravanes en cada un dels municipis que conformen        
la comarca, per tal de promoure el desenvolupament de         
plans de foment territorial de turisme. 
En junta de govern, el consistori ha decidit adherir-se a la           
iniciativa i destinar l'àrea de l'antic camp de futbol a          
aquesta finalitat.  
Es preveu que la infraestructura necessària sigue       
subvencionada amb un ajut del programa LEADER que ha         
sol·licitat el Consell. 
 
Difusió de les pintures rupestres. 
Les pintures rupestres del Cocó de la Gralla s'han declarat          
Be Cultura d'Interès Nacional la qual cosa ha comportat         
l'aplicació d'un pla integral de tractament dirigit a la seva          
protecció, documentació, conservació i difusió. Els tres       
primers objectius s'han portat a cap al llarg del 2016 i           
2017. Pel que fa a la difusió, a part del panell explicatiu            
instal·lat, s’està treballant en la creació d’un espai de         
acollida i punt d’informació sobre les pintures al Museu de          
la Pauma de Mas de Barberans, l'organització i gestió de          
visites guiades i diferents materials didàctics sobre les        
pintures rupestres.  
El cost d'aquests treballs s'eleven a 4.834,55 euros que es          
pretenen finançar amb una subvenció que s'ha sol·licitat al         
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat        
de Catalunya. 
 
Sequera. 
A hores d'ara estem patint un dels períodes de sequera més           
llargs i intensos dels coneguts. Tothom és conscient de         
com està afectant a les fonts que subministren aigua al          
poble. En els dies en què s'ha redactat aquest full, la           

quantitat d'aigua que arriba al dipòsit d'aigua potable just         
és la suficient per servir el consum del poble. En el full            
anterior s'informava de la necessitat de complementar la        
que arriba per la séquia amb aigua transportada d'altres         
llocs. Finalment no va ser necessari arribar a portar aigua          
perquè es van prendre diverses mesures per evitar-ho. En         
aquest període de temps s'ha seguit treballant a la séquia          
per corregir vàries fuites que s'havien observat en el tram          
que va de la bassa al dipòsit. Ara, prevenint que la sequera            
s'allargue, s'està valorant la possibilitat d'aprofitar els pous        
que, a principis del 2000 es van anar fent en diversos llocs            
del terme. Reiterem la sol·licitud als veïns que facin un ús           
responsable de l'aigua i els agraïm la resposta a la demanda           
del full anterior. Dies després de la publicació es va          
observar en els comptadors una reducció significativa en el         
consum.  
 
Enquesta bou embolat 
El Consistori ha decidit proposar als veïns respondre una         
enquesta referent a la recuperació de la celebració dels         
bous embolats que l'any passat no es van fer per problemes           
normatius, burocràtics i pressupostaris. 
L'enquesta constarà de la pregunta: “Vol que es recupere         
l'espectacle dels bous embolats al Mas?”: Si o No. Cada veí           
del poble rebrà una butlleta de participació amb la         
pregunta. Disposarà d'un plaç de dos setmanes per        
dipositar-la a una urna que es situarà a l'Ajuntament. En el           
moment adequat s'informarà de les setmanes hàbils per        
respondre. Els resultats de l'enquesta es farà arribar als         
veïns emprant tots els medis a l'abast del Consistori.  
 
Consell Comarcal. Programa treball i formació 2017 
A darreries de l'any passat, el Consell va realitzar les          
proves de selecció dels aspirants a ocupar els llocs de          
treball oferts en el Programa Treball i Formació 2017.  
S'havien de cobrir un total de 28 places per a tota la            
Comarca. Distribuïdes les places per pobles, al Mas li         
correspon una. Per poder participar en la selecció s'havia         
de complir: 
a) Estar aturat un mínim de 12 mesos i estar inscrit a la             
oficina de treball com a demandant d'ocupació. 
b) No cobrar cap prestació ni subsidi per desocupació 
c) Ser major de 55 anys 
Malauradament, cap dels 20 veïns inscrits en el Servei         
d'Ocupació compleixen aquests requisits tan restrictius per       
la qual cosa, el treballador que ens han assignat és de fora. 
Aquest dies ja ha començat a treballar ajudant a la brigada           
municipal.  
 
 

 


