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Presentació. 
Presentem aquest full com a mitjà d’informació per a tot el poble. Ha de ser un medi per                  
aconseguir que tots els ciutadans s’assabenten dels fets, decisions i noticies relatives al nostre              
Ajuntament. 
Encara que el poble té altres mitjans de comunicació: pàgina web de l’ajuntament de Mas de                
Barberans: www.masdebarberans.net , revista Favarium , bàndols ... creiem que per una causa o              
una altra, la informació que arriba al carrer és insuficient, incompleta i en el pitjor dels cassos,                 
tergiversada. 
Pensem que el full, de retruc, es pot utilitzar per a que els ciutadans facin arribar a l’ajuntament                  
les seves queixes i suggeriments d’una manera més formal. Per això afegim al final un retallable                
que es podrà omplir de forma anònima i dipositar a la bústia de l’ajuntament. Només sol·licitem                
el degut respecte a les institucions i a les persones. 
La freqüència d’edició del full està prevista que sigue cada dos mesos, coincidint amb els plens                
ordinaris. Si entremig apareixen temes importants, s’editarien fulls extraordinaris.  
Per no fer-se molt feixuc, la informació no serà exhaustiva però sempre la podreu ampliar amb                
els mitjans que anteriorment hem assenyalat. 
Desitgem que aquesta publicació sigue una eina eficaç de comunicació entre el consistori i els               
habitants del poble. 
Salutacions. 
 
Resultats electorals Eleccions Municipals del Maig del 2007 

 
 

Sessió extraordinària. Elecció de l’alcalde/ssa. Setze de Juny del 2007. 
Després de seguir els tràmits establerts per la llei, i sense produir-se cap contratemps, s’efectua la                
votació de l’alcalde per part dels regidors. La mesa d’edat dóna els resultats següents: 
4 vots per al Sr. Josep Mª Lleixà Lleixà, 2 vots per a la Sra. Sofia López Esquerrè i 1 vot per al                       
Sr. Modesto Albiol Bueso. En conseqüència, resulta escollit alcalde el Sr. Josep Mª Lleixà              
Lleixà. 
Tot seguit, el secretari i l’interventor donen compte de les existències dels valors i de l’inventari                
municipal de béns a tots els regidors de la corporació. 
 
Decrets de l’Alcaldia on es designen els regidors i els tinents alcaldes. 
Regidories: 
1. Governació, Urbanisme i Dinamització Econòmica: Josep Mª Lleixà Lleixà 
2. Festes, Hisenda, Turisme, Serveis Socials: Sra. Cèlia Lleixà Royo 
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3. Joventut, Agricultura, Medi Ambient, Esports, Serveis Municipals, Cementiri,         
Piscina, Clavagueram i subministrament d’aigua: Ricard Guimerà Lleixà. 
4. Cultura, Sanitat, Ensenyament, Atenció Ciutadana i Noves Tecnologies: Secundí Acisclo           
Cardona. 
Tinents Alcaldes: 
1. Primer tinent alcalde: Ricard Guimerà Lleixà 
2. Segon tinent alcalde: Secundí Acisclo Cardona. 
Comissions 
1. Comissió Informativa d’Urbanisme: 
President: Josep Mª Lleixà Lleixà. Vocals: Cèlia Mª Lleixà Royo, Manuel Lleixà Colomé i              
Modesto Albiol Bueso. Secretari: Xavier Cabanes Garcia. 
2. Comissió Informativa d’Hisenda: 
President: Josep Mª Lleixà Lleixà. Vocals: Cèlia Mª Lleixà Royo, Manuel Lleixà Colomé i              
Modesto Albiol Bueso. Secretari: Xavier Cabanes Garcia. 
3. Comissió Especial de Comptes. 
President: Josep Mª Lleixà Lleixà. Vocals: Cèlia Mª Lleixà Royo, Sofia López Esquerrè i              
Modesto Albiol Bueso. Secretari: Xavier Cabanes Garcia. 
 
Si voleu ampliar la informació sobre les diferents comissions i altres atribucions consulteu la              
pàgina web de l’ajuntament www.masdebarberans.net 
 
Ple extraordinari. 
El dia 6 de Juliol es va celebrar un ple extraordinari. Els temes tractats van ser la proposta de                   
creació de comissions informatives i la seva composició, la de nomenaments del representants en              
altres organismes, la de creació de la Junta de Govern Local, les resolucions de l’alcaldia,               
nomenament de tresorer, règim de dedicació dels càrrecs electes i creació dels Grups Polítics. 
Emoluments per dedicació dels càrrecs electes: 
S’ha decidit que, en aquesta legislatura, no hi haurà cap càrrec electe amb remuneració fixa. La 
indemnització dependrà de l’assistència  a les sessions dels òrgans col·legiats. No obstant, les 
quantitats màximes mensuals a percebre no superaran, en cap cas, 750 € per a l’alcalde, 400 € 
per als regidors en responsabilitats de govern i 200 € per a la resta de regidors. 
Obtindreu més informació en la pàgina web de l’ajuntament. Recordeu que aquesta mateixa             
informació es seguirà publicant en el proper número de la revista “Favarium” 
 
Exposició productes de pauma a Barcelona.  
Dins del projecte de la creació del Centre per al Desenvolupament Integral Rural que ha d’acollir                
el Museu del Treball de la Pauma hi ha una àrea de difusió. L’activitat més recent d’aquesta àrea                  
és la Mostra de Producte Artesanal que s’ha pogut veure al Centre d’artesania de Catalunya de                
Barcelona, al cor de Ciutat Vella, des del 6 de juny fins al 15 de juliol, amb el títol: La pauma a                      
les Terres de l’Ebre. Mas de Barberans. Aquesta exposició anirà a la Festa del Renaixement a                
Tortosa a una de les sales de l’Escorxador Municipal rehabilitat com a Centre Cultural. També               
els masovers i masoveres podran gaudir d’ella al V Racó dels Artesans. 
 
Carretera La Sénia-Tortosa.  
A finals del mes de Maig es va iniciar l’asfaltat de la carretera que va de La Sénia fins Tortosa.                    
Era una reivindicació llargament formulada pel consistori que al final s’ha realitzat en part.              
Tothom esperava que l’adequació de la carretera haguera estat més regida com ara, adreçament              
dels trams, augment de l’amplària, ... 
El consistori, conscient de les deficiències que presenta la nova carretera, va demanar a              
l’organisme encarregat de l’obra, la Diputació de Tarragona, que s’encimentin les cunetes. La             
resposta a aquesta petició ha estat positiva encara que insuficient ja que només s’aplicarà a trams                
on l’esgraó lateral sigue més pronunciat. Les obres s’iniciaran al finalitzar tot l’asfaltat. Si              
aquestes no són satisfactòries, l’ajuntament, es compromet a seguir insistint. 
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Obres a l’Escola Pública Mª Teresa Subirats. 
Aquest mes de Juliol s’han iniciat obres de reforma de l’Escola Pública Mº Teresa Subirats de                
Mas de Barberans. Aquestes consistiran en la construcció d’un mur de contenció, arranjament             
d’esquerdes interiors i reforma del terra de 3 aules. Es sol·licitarà a Delegació Territorial              
d’Educació la construcció d’un barandat i l’adequació dels lavabos, actuacions que no es             
trobaven previstes en el projecte inicial. 
 
Piscina. 
La gespa ha presentat algunes deficiències d’arrelament. S’han pres mesures per corregir aquests             
problemes amb el contracte dels serveis d’un jardiner. També està previst augmentar el nombre              
d’arbres per aconseguir més ombra. Recordem que l’accés a la piscina és gratuït i obert a                
qualsevol resident al poble. 
 
Contracte neteja Estiu. 
Per cobrir el lloc de treball relatiu al servei de neteja per aquest estiu, es va fer pública demanda                   
de presentació de candidats aspirants a cobrir el servei. Es van presentar quatre candidates. 
Per escollir una candidata, el dimecres dia 27 de Juny, es va fer un sorteig amb la presència de                   
l’alcalde i els regidors Cèlia, Ricard i Manel. La durada del contracte és de 3 mesos i es troba                   
subvencionat en un 90 % per un pla d’ocupació. 
 
Activitats Estiu 
1. Setmana Cultural i Festes d’agost. Entre el divendres 3 d’agost i el diumenge 19 d’agost es                 
realitzaran diverses activitats culturals.  
2. Racó dels artesans. Enguany, la fira s’iniciarà el dissabte 4 d’agost per la tarda i finalitzarà el                  
diumenge 5 d’agost. Per tant, la seva durada s’allarga a 2 dies. 
Més informació a la pàgina web de l’ajuntament www.masdebarberans.net 
3. Activitats infantils. Es realitzen tots els matins de dilluns a divendres de 10 h a 12:30 h. S’han                   
apuntat un total de 23 xiquets que es troben atesos per 4 monitores. Les activitats són molt                 
variades: manualitats, jocs tradicionals, excursions, ordinador, ...Els llocs de treball es troben            
subvencionats en un 90% per un pla d’ocupació i pel Departament de Joventut. 
-Retalla per aquí ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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