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Decrets d’alcaldia.

S’ha aprovat la memòria de millora de la pista forestal de la Carrovera. L’obra, que té un cost
d’entorn els 5.000 €, estarà finançada totalment pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Actuacions a incloure al Pla d’Acció Municipal 2008-2011.
El ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el 13 de maig, va aprovar per unanimitat
concórrer a la convocatòria del PAM del quadrienni 2008/11, amb les actuacions següents:
- Compra de l’immoble c/Molí, 28 per ampliació de les dependències municipals amb un
import de 48.000 €.
- Rehabilitació de les escales del municipi amb un import de 258.852,82 €.
- Arranjament de la conducció d’aigua de la Vall del Mas, tram zona de lleure, per un
import de 69.702,87 €.
De la part no finançada pel PAM se’n farà càrrec els fons municipals.

Contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL)
El ple de la corporació, en sessió ordinària celebrada el 13 de maig, va adoptar per unanimitat els
següents acords:
1r. Aprovar la memòria del pla d’acció local i del pla de treball de l’AODL per al període
2008-2013.
2n. Sol·licitar subvenció al Departament de Treball i Indústria per a la contractació d’un AODL.

Sol·licitud de subvenció per contracte de treballadors desocupats.
En el mateix ple, s’aprova per unanimitat, els projectes següents:
1r. Contractació d’un peó de brigada a jornada complerta, per termini de 12 mesos.
2n.Contractació d’una tècnica per desenvolupar el Pla Local d’Igualtat de les Dones, amb
contracte de jornada complerta durant 12 mesos.
3r. Contractació d’una netejadora, amb una contracte de mitja jornada durant 6 mesos.
4t. Contractació de dos monitors de temps lleure, amb un contracte a mitja jornada, durant tres
mesos.
Es sol·licitarà subvenció al Departament de Treball i Indústria per finançar les anteriors
contractacions.

Compensacions econòmiques de la Generalitat a favor dels ajuntaments de
menys de 2000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’exercici 2008.
Al DOGC de 3 d’abril de 2008 va sortir publicat el Decret 69/2008 d’1 d’abril de regulació d’un
sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals. L’objecte és regular el règim d’atribució de les compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans. Donat que els ajuntaments catalans que vulguen
acollir-se a aquestes compensacions econòmiques han d’acordar l’abonament a l’alcalde o altres
membres electes, de retribucions per l’exercici dels seus càrrecs. S’ha proposat al ple de la
corporació amb sessió ordinària celebrada el 25 de juny de 2008 que els membres que exerceixen
els seu càrrec en règim de dedicació parcial, siguen: Josep Lleixà Lleixà, Alcalde, amb una
dedicació de 20 h setmanals i Cèlia Lleixà Royo, tresorera, amb una dedicació de 10 setmanals.
Les retribucions que es percebin per aquesta dedicació resten subjectes a les retencions de l’IRPF
i son incompatibles amb la percepció de dietes per la concurrència a les sessions de la
corporació

Projecte “Aparcament front l’ajuntament”
S’aprova el projecte per construir, davant de l’ajuntament, una àrea d’aparcaments amb una
capacitat de 8 vehicles que s’estacionaran en bateria. El pressupost ascendeix a 79.562,54 €
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Plec de clàusules i licitació camins aiguats 2006
S’aprova l’expedient de contractació per l’obra “arranjament de camins afectats per les pluges
del setembre de 2006” amb una despesa de 67.341,69 € subvencionada pel Departament de
Governació. Es sol·licitaran ofertes a les empreses INCOEX, CONTREGISA i LUBASA

II Fase Àrea de lleure Costera de la bassa
S’han adjudicat aquests obres a l’empresa INCOEX BS, S.L. per un import total de 25.756,84 €.
Les actuacions que resten es portaran a terme en una fase posterior.

Moció de suport a l’otorgament a Josep Roncero Pallarès del Premi Catalunya
d’Educació 2009.
El ple de la corporació, per unanimitat, acordà adherir-se i donar suport a la proposta presentada
per l’ajuntament del Freginals de que el Sr. Josep Roncero Pallarès, opte al premi Catalunya
d’Eduació 2009 en l’apartat “Marta Mata” per la seva trajectòria professional com a mestre.

Setmana del medi ambient.

El CEIP “Teresa Subirats i Mestre” va celebrar a principis de juliol la “Setmana del Medi
Ambient” amb l’objectiu de transmetre als escolars el respecte al nostre entorn natural més
immediat. Entra altres actes cal assenyalar la informació que van rebre del treball que porten a
terme els membres de la brigada del parc natural dels Ports, la plantada de vegetació a diversos
llocs , la visita didàctica a l’abocador i la xerrada a càrrec del Sr Ernest Costa, autor del llibre
“Mas de Barberans”.

Taller “De l’estrès a la depressió, no facis el pas”.
Amb el suport de l’Institut Català de les dones, de l’Associació de dones masoveres i
l’assessorament de l’equip sanitari del poble s’està realitzant aquest taller en el Centre Cívic.
Està destinat a dones de qualsevol edat i té com objectiu primordial poder prevenir i evitar
arribar a patir aquestes dues malalties tan esteses en el món occidental. L’activitat és la primera
d’un conjunt d’altres tallers que s’aniran realitzant al llarg d’aquest i pròxims anys i són
conseqüència del desenvolupament del Pla local d’igualtat aprovat en Ple l’any passat.

Racó dels artesans 2008
La 6a edició de la fira es celebrarà els dies 1,2 i 3 d’Agost. Enguany, es contarà amb la
participació d’un col·lectiu d’artesans procedents d’Itàlia. Amb aquest fet es dóna un pas
endavant amb la pretensió d’aconseguir que la fira esdevingue un referent en l’artesania de les
fibres vegetals de tot el Mediterrani.
És destacable el curset que impartirà el Sr. Joan Farré per aprendre a confeccionar una peça
artesanal feta amb pollissos i el taller d’elaboració del mandongo a càrrec de les carnisseries del
poble.

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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