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Aprovació revisió Padró Municipal d’Habitats a 1 de gener
de 2018
Segons consta al Padró municipal d’habitants a la data 1 de gener
de 2018, i que conté la xifra total d’habitants del municipi :
Concepte

Homes

Dones

Total

Població a
01/01/2017

287

296

583

Altes des de
01/01/2017 a
31/12/2017

6

11

17

Baixes des de
01/01/2017 a
31/12/2017

8

15

23

Població a
31/12/2017

285

292

577

Les altes són degudes a 2 naixements i a 15 veïns que van situar
la seva residència en el municipi i les baixes, per 7 defuncions i
16 veïns que van canviar la seva residència.
Inversions en camins. Destinació superàvit.
El 18 de maig de 2018, el secretari interventor emeté un informe
referent a la distribució del superàvit dels pressupostos de 2017,
segons el qual, de conformitat a la disposició addicional sisena
de la LOEPSF 2/2012, es poden destinar 17.615,07 € a finançar
inversions financerament sostenibles, restant un romanent de
tresoreria de lliure disposició de 348.418,67.
El consistori ha considerat oportú destinar els 17.615,07 € a
inversions en camins que s'afegiran als 58.801,77 € previstos en
el pressuposts d'enguany. Per tant, es preveu una despesa total de
76.416,84 € en manteniment i millora en camins,
aproximadament un 10 % del total del pressupost.
Aprovació projecte executiu “Arranjament Camí del Ròssec
entre el Lligallo Major i Mitanplana”
En junta de govern realitzada el 28 de març es va aprovar
inicialment el Projecte Pavimentació del Camí del Rossec entre
el Camí Lligallo Major i Mitanplana, redactat per Inés Aquilué
Junyent, amb un pressupost de 13.560,88 euros i 2.847,78 euros
d’IVA.
El projecte es va sotmetre a informació pública un termini de
trenta dies, mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona i en el tauler d’anuncis. El 14 de juny per
Decret de l'Alcaldia s'ha aprovat definitivament
Aprovació inici expedient i Plec de Clàusules administrativesparticulars per a la contractació de l’obra de Pavimentació
del Carrer Molí.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén
adjudicar la Pavimentació C/ Molí el procediment de
contractació és obert i la tramitació ordinària.
El pressuposto base de licitació sense IVA és de 106.644,29 €.
Afegint-hi l'IVA del 21 % s'incrementa l'obra en 22.395,30 € el
què fa un total de 129.039,59 €.
Es preveu una durada de l'execució de 3 setmanes.

L'obra està subvencionada en 122.587,61 € per la Diputació de
Tarragona encabida en el pla PAM 2017. El poble només haurà
d'aportar-hi 6.451,98 €, un 5 % del total.
Aprovació inicial de l’expedient de constitució de l’Agrupació
de les Entitats Locals de Mas de Barberans i Freginals per al
sosteniment en comú del lloc de Secretaria-Intervenció.
S'ha aprovat la constitució de l'agrupació dels municipis de Mas
de Barberans i Freginals per poder disposar en comú la plaça de
Secretaria- Intervenció amb la finalitat d'aconseguir un estalvi en
la despesa corrent a la vegada que es donarà compliment amb la
legalitat establerta.
S’estableix que el secretari-interventor de l'Agrupació es
desplaçarà als Ajuntaments interessats amb una dedicació
setmanal de 22,30 h al Mas i 15,00 h a Freginals.
El pagament que la capitalitat de l'Agrupació faci per les
retribucions que corresponguin al funcionari, les
cotitzacions al règim de Seguretat Social i altres despeses, serà
compensat per totes les Entitats repartides en un 60% al nostre
poble i un 40 % a l'entitat local de Freginals.
Col·laboració de l’Ajuntament en “Aula d’Excel·lència” a
l’Institut les Planes. Altres
L’Institut Les Planes de Santa Barbara ha continuat amb el
projecte “Aula d’Excel·lència” adreçat als alumnes de 3r i 4t
d‘ESO i 1r de Batxillerat que aconsegueixen resultats òptims en
el seu aprenentatge. Els alumnes participen en un aula virtual on
cada trimestre duen a terme un mínim de dues activitats
d’aprenentatge complementàries al currículum. Aquestes tasques
tenen un reconeixement acadèmic mitjançant un increment de la
nota de les assignatures pertinents.
Un any més, al final de curs, en la cerimònia de lliurament
d’Orles, es premia aquests alumnes amb una orla d’Excel·lència i
amb els obsequis que els ajuntaments tinguin interès oferir.
l’Ajuntament de Mas de Barberans, com en anys anteriors, ha
acordat col·laborar premiant als estudiants del nostre poble amb
un abonament gratuït de 15 dies a la piscina municipal per
participar en l’Aula d’Excel·lència durant 1 trimestre, un
abonament de 30 dies si hi han participat en 2 trimestres i
abonament gratuït de tota la temporada als que hi hagin participat
3 trimestres.
En aquest curs, cinc alumnes del nostre poble han sigut
mereixedors d'aquests reconeixements. Cal assenyalar també
que, per primera vegada, una alumna veïna nostra ha estat la
guanyadora del premi beca IES Les Planes per assolir el millor
expedient acadèmic de batxillerat. En el mateix ordre de coses
informar que el 13 d'agost es presentarà al Museu el treball de
recerca de 2n. de BAT, “Epíleg d’una guerra” per Bernat Lleixà
Bergel. És el 2n treball que es presenta. El primer va ser l'any
passat amb el títol “De la Font a l’Aixeta” d'Oriol Subirats Rillo
i que va tindre una acollida molt positiva per part dels assistents.
Conservació del fons arxivístic municipal.
L’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa a través de la Unitat de
Conservació i Restauració, ha restaurat dos llibres manuscrits,
propietat de l’Ajuntament del Mas de Barberans que contenen
informació de l'activitat econòmica i política del municipi en
diferents períodes històrics. Són el Llibre d'Establiments (16801890), i el Llibre d'Actes. El primer és un document oficial que
recull normes relacionades amb la gestió del bestiar i la poda
d'arbres i vinyes, entre altres qüestions. Està format per diferents
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quadernets i el més antic data del 1680. El segon recull
informació municipal i signatures dels convocats a tots els plens
municipals i totes les reunions celebrades entre 1935 i 1939. Es
tracta d'un dels escassos documents que es conserven del període
de la Guerra Civil. Tots dos es trobaven en un estat de
conservació delicat.
El dimarts 24 d'abril, al Saló de Plens, es va celebra l'acte de
lliurament de les peces un cop finalitzada la restauració. Durant
les Festes Majors els vam tenir exposats al Museu de la Pauma.
Ara, es troben dipositats a l'Arxiu Comarcal del Montsià.
El Museu de la Pauma , Entitat col·laboradora de
l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
En junta de govern s'ha aprovat el conveni de col·laboració per al
Trienni 2018-202 entre el Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i les entitats col·laboradores de
l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, entre les
quals es troba el Museu.
L'Observatori es va crear el gener de 2013 amb l’objectiu de
potenciar la recerca, la documentació, la difusió i la restitució del
patrimoni etnològic català. L’Observatori duu a terme diversos
programes: Etnologia en xarxa, que integra les activitats de
conservació i difusió del patrimoni etnològic dins l’àmbit local
de cada una de les entitats que en formen part; Tallers i Jornades
de Memòria Oral, que és el programa que té per objecte la
memòria personal i col·lectiva a l’entorn de la cultura popular;
Cultura Viva, que mitjançant presentacions al territori, dona a
conèixer a les comunitats que han estat objecte d’estudi els
resultats de les recerques realitzades en el marc de l’Inventari del
Patrimoni Etnològic, però també el de les beques convocades per
la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural; la Mostra de Cinema Etnològic, en la qual, i al llarg del
territori, es projectes produccions audiovisuals relacionades amb
la recerca i el patrimoni etnològic, amb la participació anual de
cultures convidades; i, finalment, les Jornades de Patrimoni
Etnològic, pensades per compartir experiències de recerca, gestió
i interpretació del patrimoni etnològic en l'àmbit català, però
també amb exemples de fora de Catalunya i la participació de les
institucions i les persones que hi treballen.
Al llarg d’aquest darrer trienni s’hi ha incorporat a l’Observatori
diverses entitats fins arribar a formar-ne part un total de vint-iquatre . Aquestes són l’Institut Ramon Muntaner, El Consorci
Ecomuseu de les Valls d'Àneu, El Museu de les Terres de l’Ebre,
El Consorci de les Drassanes Reials ,el Museu Marítim de
Barcelona i el Museu de la Pauma, entre d'altres.
L'acte oficial de signatura del conveni, presidit per la Consellera
de Cultura, Sra Laura Borràs i Castanyer, es va celebrar el
divendres 22 a Barcelona . Juntament amb la Consellera hi va
participar l'alcalde del poble i els representants de les 23 entitats
restants.
Acord de compra del vídeo turístic de la productora d’Ebre
Digital S.L
Atenent la proposta de la Productora d’Ebre digital S.L. de
realitzar un vídeo turístic del municipi de Mas de Barberans, per
import de 300 €+IVA, amb les següents condicions:
.-l’Ajuntament obtindrà un vídeo turístic de qualitat, d’una
durada de 3 a 5 minuts, per poder-lo fer servir per la seva difusió
en xarxes socials, webs o projeccions locals, en format DVD o
pendrive

.-l’Ajuntament tindrà dret preferent per poder adquirir la totalitat
de les imatges enregistrades, per a altres usos, d’acord amb la
productora.
.-l’Ajuntament pagarà la quantitat esmentada, en el moment de
l’entrega del material
Activitats estiu
Les activitats estan organitzades per l’empresa Actiesport amb la
col·laboració de l’Ajuntament, que s'encarrega de fer la
inscripció dels interessats i aporta el material necessari per
realitzar-les. També, per evitar que la quota de les activitats
esdevingue
excessivament
elevada,
hi
contribueix
econòmicament aportant-n'hi i un total de 243 €.
Les inscripcions eren poques per la viabilitat de les activitats i es
va decidir de fer aquestes aportacions perquè es pogués tirar
endavant les dues activitats. El total d’inscrits al campus és de 8
xiquets/es d’edats compreses entre 3 i 7 anys i es realitza del 25
de juny al 31 de juliol en l’horari de dilluns a divendres al matí
de 9’30 a 12’30 i al Campus esportiu hi ha un total de 9
xiquets/es inscrits i l’horari és dilluns, dimarts i dijous de 6 a 8 de
la tarda al llarg de tot el mes de juliol.
Qui vulgui assistir a balls de saló en dilluns i/o divendres es pot
passar a apuntar per la biblioteca. Es faran grups d’adults i joves
si hi ha suficients per partir els torns i els xiquets i xiquetes que
es vulguin apuntar han de tenir més de 8 anys. El preu de
l’activitat és de 10€/mes- 1 dia a la setmana o 20€/mes-2 dies a la
setmana.
Qui vulgui apuntar-se a Pilates al mes de Juliol es pot passar a
apuntar per la biblioteca, l’horari és en dimecres de 5 a 6 de la
tarda al Centre Cívic. El preu és de 10€ al mes aproximadament.
Activitats quinzena esportiva-cultural.
Un any més s'estan ultimant els preparatius de les activitats
programades per a la primera quinzena del mes d'agost. Es pretén
que aquestes siguen el més variades possibles, amb la màxima
acceptació per part del veïns. Hi hauran activitats esportives
destinades a tota la gent, conferències i xerrades, presentacions
de llibres, presentacions de treballs de recerca, aplecs
gastronòmics i musicals, ... Enguany, com a novetat, per al
diumenge12 d'agost, s'ha programat la celebració de la primera
edició de curses de mototerra en les categories de 85 cc, 65 cc,
50 cc i fèmines. El circuit es situarà a Les Planasses.
Serveis festes d'Agost
A causa de la dissolució de la Comissió de Festes molts dels
serveis que prestava a les festes d'Agost podien no fer-se. El
Consistori va oferir públicament l'organització a qualsevol
associació, negoci o veí que hi estigués interessat. Ningú es va
presentar per fer-se'n responsable. Com es considera que aquests
serveis han estat fonamentals per a l'èxit d'aquestes festes, serà el
Consistori el què se'n farà responsable. S'ha demanat la
col·laboració dels dos veïns que van prestar els seus serveis a
Sant Marc i la disposició de 4/5 persones més que hi
col·laboraran quan se'ls requereixi. Ja sabem que al llarg
d'aquests dies hi han moments en què és necessària la
participació de molta gent: muntar l'escenari, portar el material i
la barra a la Cooperativa, muntar i recollir cadires, neteja, servei
de barra i d'entrepans; mentre que hi ha altres moments que es
pot atendre amb moltes menys persones. Bones festes.

