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* Tothom que vulgui que surtin els seus familiars 
al Registre Civil del Xiprer, es poden posar en 
contacte amb les oficines de l’ajuntament per tal 
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Salutació
Benvolgudes Paülsenques i Paülsencs,
Arriba Nadal, tanquem l’any 2019 i és moment de fer balanç. 
Personalment estic molt content, perquè el Pol fa pocs dies que ha 
nascut.  
El 2019 ha estat un any de moltes eleccions, esperem que el 2020 
la cosa sigui diferent. La democràcia i la política estan al servei del 
ciutadà i els resultats en democràcia i en política s’han d’acceptar 
i saber gestionar, sense oblidar que continuem vivint uns moments 
excepcionals a nivell de país. 
Fet aquest incís, l’estiu va ser llarg, sec i molt càlid. El canvi climàtic 
és una realitat que ens afecta a tots i totes. És per això que des de 
les administracions, els particulars, les empreses, els governs... hem 
d’actuar. Per sort, la tardor ens ha portat una mica més de pluja ja 
que ens feia molta falta. Una clara mostra d’aquesta falta d’aigua és 
que durant l’estiu vam haver de tancar unes hores l’aigua al poble 
perquè el dipòsit no remuntava. L’aigua és un tema molt important, 
on en un futur immediat haurem de plantejar canvis i de fer-ne un 
millor ús. 
Pel que fa a nivell municipal, faré un petit resum de les principals actuacions, ja que s’han fet 
moltes coses, realitzades aquest període: la millora de camins, el carrer Placeta i Sol de la Mola i la 
implantació del servei porta a porta de recollida selectiva. En els camins s’han fet diverses millores, 
formigonats a la zona de la Coma, Ferreres i al camí de dalt de Sant Roc on encara ara s’estan acabant 
de fer uns treballs importants de reparació i millora, zones de reg asfàltic, formigonat i l’empedrat 
de la plaça del costat de l’ermita. També, mentre us estic escrivint aquetes línies, estem finalitzant 
les obres del carrer Placeta i camí del Sol de la Mola, dos obres executades en una única actuació. 
Actuar en aquests indrets era molt necessari tant per l’estat en què es trobaven així com per la seva 
importància en la circulació del poble. El pas endavant serà important, ja que s’han picat les dos 
corbes més tancades, s’ha ampliat el camí i s’ha millorat la unió entre el camí i el carrer. A més a 
més en les properes setmanes també s’il·luminarà comportant un canvi i una renovació important de 
la zona. En totes aquetes actuacions que he citat, els camins i el carrer, tindrem el suport econòmic 
de la Diputació de Tarragona i al camí del Sol de la Mola també de la Generalitat. Per últim us parlaré 
sobre  el servei de recollida porta a porta de les escombraries. Tres dies a la setmana es passa per 
tot el poble a recollir la fracció corresponent, això permet per una part donar un millor servei, però 
alhora també per reciclar més i millor, contribuint així a tenir un poble més net i sostenible. Va ser una 
noticia molt comentada, que han tingut molt de ressò i que segur que molts municipis s’implantarà 
aquest servei. L’exemple del nostre poble s’està fent servir pels bons resultats que estem aconseguint 
fins ara, ja que hem incrementat en més d’un 64% el que vam reciclar el 2018 en el mateix període. 
Per tant es demostra que va ser un encert tirar endavant l’iniciativa, que havia marge de millora i que 
hem de continuar en la mateixa línia: millorant i treballant per fer uns serveis més eficients. Aquest 
Nadal hi haurà 3 dies que es faran recollides extraordinàries: els divendres 27 de desembre, 3 de 
gener i el dimecres 8 de gener.
Per al 2020 us avanço que es faran obres al carrer Calavila, que s’arreglarà la barana i el mur del 
carrer Sant Roc i moltes més novetats que ja us anirem dient les properes setmanes. 
Però no tot és política, obres o treballar, també hi ha temps pel descans i per la festa. Ara venen 
dies d’alegria, de retrobament, toca celebrar Nadal, fi d’any, reis...dies màgics que hem d’aprofitar al 
màxim. Participeu a tots els actes organitzats, que són molts i diversos, i sobretot gaudiu-ne. 
Desitjar-vos Bon Nadal i un excel·lent 2020. Que els reis vinguin carregats de regals, però sobretot de 
salut, alegria i il·lusió per a tothom! 
El vostre alcalde, 

Enric Adell Moragrega
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ACTA DE SESSIÓ DE PLE DE CARÀCTER ORDINARI 
DE 3 D’ABRIL DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 3 d’abril de 2019
Hora d’inici: 19:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sra. Regidora Joana Benaiges Benaiges (PSC-PM) 
Senyora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)
Sr. Regidor David Lluis Lluis (CIU)
Sr. Regidor Joaquín Pedro LLuís Gavaldà (xP-AM) Senyor 
Santiago Gavaldà Benaiges (xP-AM)
Excusen la seva assistència:
Sr. Regidor Juan Manuel LLuis Escubedo (CIU)
ACORDS

1. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER DESIGNAR ELS 
MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A LES 
ELECCIONS A CORTS GENERALS DE 28 D’ABRIL 
DE 2019.

Titulars:
President/a: Clara A. E.
1r Vocal: Elena B. U.
2n Vocal: Carmen Pilar N. B.

Suplents: 
1r President/a: Maria B. L.
2n President/a: Manel U. B.
1r de 1r Vocal: Miguel P. V.
2n de 1r Vocal: Domingo B. E.
1r de 2n Vocal: Margarita Eva C. B.
2n de 2n Vocal: Antoni S. B.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DELS 
PLENS ANTERIORS.

SESSIÓ DE PLE ORDINÀRIA DE 6 DE FEBRER DE 2019
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

3. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS 
D’ALCALDIA.

Es dona compte de les resolucions de la Presidència/
Alcaldia, del núm. 6 al núm. 25 de 2019, amb un total de 
20.

4. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER 
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Es dona compte dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local de data 6 de setembre de 2018 a 11 de 
gener del 2019, amb un total de 9.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU DE L’ACORD 
ESTRATÈGIC DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA 
DEL BAIX EBRE, PER A LA CONCERTACIÓ 
TERRITORIAL, EN L’ÀMBIT DE L’OCUPACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA XIFRA DE 
POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2019

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
S’aprova el resum numèric general corresponent a la 
rectificació del Padró municipal d’ habitants d’aquest 
Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2019, i que 
conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de 
les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2018, 556 
habitants

7. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 
D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI PER AL PERÍODE 2020-2022.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

8. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL RÈGIM SIMPLIFICAT 
PEL CONTROL INTERN DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA FINANCERA DE L’ENTITAT LOCAL

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIITAT.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ A LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME 
DE LA PISCINA MUNICIPAL DE PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS 
EDIFICIS MUNICIPALS

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL CARRER 
PLACETA I CAMÍ DEL SOL DE LA MOLA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

13. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA PEL PARTIT DELS SOCIALISTES 
DE CATALUNYA PER A GARANTIR ELS SERVEIS 
DE PEDIATRIA ALS CENTRES D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

14. PUNTS PER URGÈNCIA.

15. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. David Lluís vol donar gràcies a totes les persones 
del poble que han confiat en l’equip en el què ha estat 
ell, tant a govern com a oposició. Comunica també que 
no anirà a cap llista i dona ànims als que vagin en les 
properes llistes i els demana que segueixin treballant pel 
mateix projecte que ells, pel poble. La Sra. Regidora Joana 
Benaiges li comunica que ha estat un plaer treballar amb 
ell.
EL Sr. Alcalde vol fer un agraïment a tothom en aquest 
últim Ple ordinari. Hi ha hagut moments de tot, però la 
part positiva és que tothom ha treballat conjuntament 
en temes què són d’interès per al poble. Recorda que el 
proper Ple serà de caràcter extraordinari per a sortejar 
les meses de les properes eleccions.

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 
17 D’ABRIL DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 17 d’abril de 2019
Hora d’inici: 17:15
Hora de finalització: 17:30
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Regidor David Lluis Lluis (CIU)
Sr. Regidor Joaquín Pedro LLuís Gavaldà (xP-AM)
Excusen la seva assistència:
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Sra. Regidora Joana Benaiges Benaiges (PSC-PM) Sr. 
Regidor Juan Manuel LLuis Escubedo (CIU) Senyora 
Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Senyor Santiago 
Gavaldà Benaiges (xP-AM)

ACORDS

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA 
SESSIÓ.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
En data 3 d’abril de 2019 aquest Ajuntament va celebrar 
el sorteig per a elegir els membres de la mesa per a les 
Eleccions a Corts Generals de 28 d’abril de 2019. Un cop 
notificats els membres el segon suplent del segon vocal 
va excusar la seva assistència a la mesa per
motius laborals. Seguint instruccions de la Junta Electoral 
s’ha de procedir a celebrar un nous sorteig per a elegir a 
un nou membre per a què cobreixi la vacant del segon 
suplent del segon vocal amb la major brevetat possible.

2. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A ELEGIR UN 
SUBSTITUT AL 2N SUPLENT DEL 2N VOCAL 
EN LES ELECCIONS A CORTS GENERALS DE 28 
D’ABRIL DE 2019.

Resultat del sorteig:
2n suplent de 2n Vocal:  Maria Consuelo J. P.

ACTA DE SESSIÓ DE PLE DE CARÀCTER 
EXTRAORDINARI DE 29 D’ABRIL DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 29 d’abril de 2019
Hora d’inici: 22:00
Hora de finalització: 22:30
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Regidor David Lluis Lluis (CIU)
Sr. Regidor Joaquín Pedro LLuís Gavaldà (xP-AM) Senyor 
Santiago Gavaldà Benaiges (xP-AM)
Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Joana Benaiges Benaiges (PSC-PM) Sr. 
Regidor Juan Manuel LLuis Escubedo (CIU) Senyora 
Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM)

1. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG PER A LA ELECCIÓ 
DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL DE 
LES PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS I 
EUROPEES DEL PROPER 26 DE MAIG DE 2019.

Titulars:
President/a: Maria Carmen P. L.
1r Vocal: Dolors G. G.
2n Vocal: Raül C. L.
Suplents: 
1r President/a: Catalina L. B.
2n President/a: Margarita Eva C. B.
1r de 1r Vocal: Maria José T. L.
2n de 1r Vocal: Gemma B. L.
1r de 2n Vocal: Irene C. P.
2n de 2n Vocal: Carmen S. V.

2. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA 
PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 31 AL NÚM. 31 DE 2019

Es dona compte del núm. 31 al núm. 31 de 2019, amb un 
total de 1.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MITJANÇANT 
SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

4. APROVAR L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE 
CRÈDIT NÚMERO 03/2019, PER IMPORT DE 
237.970,50€, QUE CAL FINANÇAR MITJANÇANT 
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES 
GENERALS I MAJORS INGRESSOS RECAPTATS. 

ACTA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
FINALITZACIÓ DE MANDAT 2015-2019 DE 12 DE 
JUNY DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 12 de juny de 2019
Hora d’inici: 17:00
Hora de finalització: 17:15
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Joaquín Pedro Lluís Gavaldà (xP-AM) Sr. Regidor 
Santiago Gavaldà Benaiges (xP-AM)
Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Joana Benaiges Benaiges (PSC-PM) Sr. 
Regidor Juan Manuel Lluís Escubedo (CIU)
Sr. Regidor David Lluís Lluís (CIU)

1. SESSIÓ DE PLE DE CARÀCTER ORDINARI DE 3 
D’ABRIL DE 2019

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

2. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 17 
D’ABRIL DE 2019

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

3. SESSIÓ DE PLE DE CARÀCTER EXTRAORDINARI 
DE 29 D’ABRIL DE 2019

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
D’ORGANITZACIÓ DE LA CORPORACIÓ PER AL 
MANDAT 2019- 2023 DE 19 DE JUNY DE 2019.
President/a: Enric Adell Moragrega 
Secretari/ària: Pere Sanmartí Millan 
Dia: 19 de juny de 2019
Hora d’inici: 19:00
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Il·lustríssim Senyor Enric Adell Moragrega (xP-AM) 
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor 
Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA 
SESSIÓ. 

Vista la necessitat de procedir a l’organització de 
la Corporació per a poder procedir a l’adjudicació 
del contracte de servei de socorrisme de la piscina 
municipal.
Aprovar la urgència de la sessió.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
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1. PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT 

DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ.

Primer.- Establir que la periodicitat de les sessions 
ordinàries del ple de la corporació és caràcter trimestral.
Segon. Amb caràcter general, sempre que així sigui 
possible, les sessions ordinàries del ple se celebraran 
l’últim dimecres de cada tres mesos a les 19 hores.
Tercer.- Publicar al portal de transparència l’organització 
institucional d’acord amb l’art. 9.1. de la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ 
DE LES ÀREES COMPETENCIALS DE CADA 
REGIDOR.

Es proposen les següents àrees repartides entre els 
regidors de la Corporació. Enric Adell Moragrega: 
hisenda, comunicació, medi ambient, i recursos 
humans. Maria del Carmen Lluís: sanitat, serveis socials, 
mobilitat i seguretat.
Xavier Gracià Bertomeu: Cultura, turisme i festes.
Rosa Gabriel Lluís: Camins, patrimoni i espais 
municipals. Marc Veyga Vila: Fires, esports i urbanisme.
Paula Beneito Obiols: Joventut, memòria històrica i 
cultural i Festa de Sant Antoni. Maria del Carme Targa 
Lapeira: Educació, cursos formatius i associacions.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA 
CORPORACIÓ A ORGANISMES I ÒRGANS 
DURANT EL MANDAT 2019-2023

Designar com a representants de la corporació en els 
organismes i entitats als següents membres:

Parc Natural dels Ports. . . . . . . .Sr. Enric Adell Moragrega
Consell Escolar Municipal. .Sra. Maria del Carmen Targa 
Lapeira
Consorci LEADER. . . . . . . . . . . .Sr. Enric Adell Moragrega
Consell d’Alcaldes. . . . . . . . . . . .Sr. Enric Adell Moragrega
Associacions Locals.. . . . . . . . . . . . Sra. Maria del Carmen
 Targa Lapeira
Associació de Defensa 
Forestal ADF.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sra. Rosa Gabriel Lluís
Altres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Sr. Enric Adell Moragrega

AQUEST PUNT HA ESTAT APROVAT PER 
UNANIMITAT.

4. CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
PER AL MANDAT 2019-2023.

Primer.- Constituir la Junta de Govern Local, la qual 
quedarà integrada pels membres nomenats per l’alcaldia.
Segon.- Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries en 
cada quinze dies, i les sessions tindran lloc el dia i hora 
establerts per Decret de l’alcaldia.
Tercer.- Les competències de la junta de govern local 
seran les que se li atribueixin per delegació de l’alcaldia 
i del ple de la corporació. En tot cas, li correspon 
l’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves 
atribucions.
Quart.- Publicar al portal de transparència l’organització 
institucional d’acord amb l’art. 9.1. de  la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

5. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

6. FIXACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS 
ELECTES PER AL MANDAT 2019- 2023.

Primer .- Establir que els regidors o les regidores que 
ocupin els càrrecs que tot seguit es detallen exerciran 
els seus càrrecs en règim de dedicació parcial amb les 
retribucions anuals següents:

Alcalde Dedicació parcial al 75% 20.995€

Segon.- Establir el règim d’assistències a les sessions 
dels òrgans col·legiats que es detalla tot seguit:
1. Junta de Govern Local 100€ sessió, amb el límit màxim 

de 300€ al trimestre.
2. Junta de Presidència 100€ sessió, amb el límit màxim 

de 300€ al trimestre.

Només els membres de la Corporació que no tinguin 
dedicació exclusiva o parcial poden percebre 
assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la Corporació de què formin 
part. El procediment de justificació de les assistències 
a sessions es farà mitjançant certificat del secretari de 
l’òrgan acreditatiu dels regidors assistents a cada sessió. 
Amb aquest certificat es procedirà a confeccionar el 
resum detallat per a cada regidor de les assistències per 
la seva inclusió a les nòmines. 
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

7. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I COMISSIÓ 
DE PRESIDÈNCIA.

Primer.- Designar la composició de la Comissió especial 
de Comptes:

Comissió especial de comptes Sr. Enric Adell Moragrega.
Sr. Xavier Gracià Bertomeu

Segon.- Crear les comissions informatives de caràcter 
permanent següents:
Comissió Informativa de Presidència. Funcions Assistir 
al President de la Corporació amb caràcter previ a la 
Junta de Govern Local.
Designar els membres de la composició de la Comissió 
Informativa de Presidència: Sr. Enric Adell Moragrega.
Sra. Rosa Gabriel Lluís. Sr. Paula Beneito Obiols Sr. Marc 
Veyga Vila.
Sra. Maria del Carmen Targa Lapeira.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

8. DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’ALCALDIA 
DE NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Designar tinents d’alcalde d’aquest ajuntament els 
regidors i les regidores següents: Sra. Maria Carmen 
Lluís Benaiges.
Sr. Xavier Gracià Bertomeu.

9. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CALENDARI DE 
FESTES AMB BOUS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
El calendari dels actes de correbous que es realitzaran 
dins el programa de les Festes Majors 2019 a Paüls, serà:

Pili Gracia
Resaltado

Pili Gracia
Nota adhesiva
Càrrec: Alcalde   Dedicació parcial: 75%   Import brut anual: 20.995€.
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Dia 13 d’agost, de 8:30h a les 9:15h bou capllaçat pels 
carrers i de les 10:30h a les 13: 00h, bous pels carrers. 
Ramaderia Mansilla.
Dia 14 d’agost, de les 18:00 a les 20:45h, bous a la plaça. 
Ramaderia Miguel Pallarés.
Dia 17 d’agost, de les 10:00 a 12:45h, bous pels carrers. 
Ramaderia Eliseo Adell “San Julian”.
Dia 18 d’agost, de les 18:00 a les 20:45 hores, bous a la 
plaça. Ramaderia Hilario Princep.

10. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS FESTIUS LOCALS 
PER A L’ANY 2020.

Festes locals per a l’any 2020 els dies:
Dia 1 de juny de 2020.
Dia 8 de juny de 2020.
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
DEL PLEC DE CLÀUSULES DEL

12. CONTRACTE QUE HA DE REGIR LA CONCESSIÓ 
DEL SERVEI DE SOCORRISME DE LA PISCINA 
MUNICIPAL.

AQUEST PUNT HA ESTAT APROVAT PER 
UNANIMITAT.

13. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX EBRE, PER AL PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIÓ.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

14. APROVACIÓ SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD DE 
LA SUBVENCIÓ DE COMPENSACIONS PER A 
CÀRRECS ELECTES.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE 
DE 5 DE JULIOL DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 5 de juliol de 2019
Hora d’inici: 16:00
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor 
Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA 
SESSIÓ.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LA DEDICACIÓ I RETRIBUCIONS DE CÀRRECS 
ELECTES.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Vist que el Sr. Alcalde te la intenció de renunciar a la seva 
dedicació, en favor d’un altre regidor s’ha de procedir a 
l’adopció d’un nou acord per a poder aprovar aquesta 
modificació.
Primer .- Establir que la Sra. Regidora Paula Beneito 
tingui la dedicació i retribució a temps parcial següent:

Regidora Dedicació parcial al 50% 8.752,86€

Acta sessió ordinària de Ple de 25 de setembre de 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 25 de setembre de 2019
Hora d’inici: 19:00
Hora de finalització: 19:15
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor 
Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CANVI DEL 
REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE PAÜLS 
AL PARC NATURAL DELS PORTS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Designar com a representants de la corporació al Parc 
Natural dels Ports a la Sra. Rosa Gabriel Lluís.

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD 
DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA SOL·LICITUD 
DE LA SUBVENCIÓ EXCEPCIONAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

Vist el projecte redactat per l’arquitecte tècnic el Sr. 
José Ramón Llorens el cost de l’ actuació ascendeix a 
48.052,58 €
Per tot l’exposat es proposa l’adopció del següent 
ACORD:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona la 
subvenció excepcional per a l’arranjament del mur del 
carrer Sant Roc.

6. MODIFICACIÓ 04/2019 PER SUPLEMENT DE 
CRÈDIT I CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit número 04/2019, per import de 
13.223,07€, que cal finançar mitjançant romanent de 
tresoreria per a despeses generals i majors ingressos 
recaptats.

7. PRECS I PREGUNTES NO HI HA PRECS NI 
PREGUNTES.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’11 
D’OCTUBRE DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 11 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 14:00
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
Sr. Regidor Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)

Pili Gracia
Resaltado

Pili Gracia
Nota adhesiva
Càrrec: Regidora  Dedicació parcial: 50%  Import brut anual: 8.752,86€.
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Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM)

1. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE 
GENERAL 2018

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2018,  integrats pels següents 
documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu 

de 4.959.087,91 euros, un passiu de 620.560,18 euros i 
un resultat de l’exercici de 66.697,88 euros.

- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual 
en tancar l’exercici presenta un resultat de 66.697,88 
euros.

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha 
uns drets pendents de cobrament de 297.402,41 euros, 
unes obligacions pendents de pagament de 153.158,31 
euros, i un resultat pressupostari ajustat de 11.633,36 
euros.

- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació 
del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un 
patrimoni net de 4.114.579,02 euros i al final de 
l’exercici hi ha un patrimoni net de 4.338.527,73 euros.

- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els 
cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’ exercici 
de manera que partint d’unes existències inicials de 
28.514,02 euros i s’arriba a unes existències finals de 
55.588,49 euros

- La memòria: document que completa, amplia i 
comenta la informació continguda al balanç, en el 
compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat 
de liquidació del pressupost i la documentació 
complementària següent:

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici 
de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus 
organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes 
existències finals de 55.588,49 euros.

- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats 
financeres en relació als seus saldos,  a favor de l’entitat 
local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i 
agrupats per nom o  raó social de l’entitat bancària. 
En cas de discrepància entre els saldos comptables i 
els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, 
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’ entitat local 
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.

Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, 
esdevinguts com a resultat de l’ exercici econòmic 2018, 
a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes.

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE 
DE 14 D’OCTUBRE DE 2019. 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 14 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 20:00
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)

Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor 
Marc Veyga Vila (xP-AM)

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA 
SESSIÓ.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Vista la voluntat d’aquest Ajuntament d’aprovar una 
moció de caràcter polític com a conseqüència de la 
Sentència del Tribunal Suprem en relació al judici per l’1 
d’octubre.
Primer. Aprovar la urgència de la sessió.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ EN 
RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 
SUPREM EN RELACIÓ DEL JUDICI PER L’1 
D’OCTUBRE.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Definitivament, la democràcia a l’Estat espanyol 
mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort. 
Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi 
Cuixart,  Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim 
Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes 
de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila 
han estat condemnats per desobediència amb multes 
econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici 
polític que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir 
alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les 
idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat 
de totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè 
no han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, 
que suposa una vulneració dels drets polítics individuals 
de les persones condemnades, de les preses i exiliades 
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats 
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un 
estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt 
greus, moments en què es posa de  manifest que l’aparell 
de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat 
política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a 
decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim 
a transformar la societat a través de la independència. I, 
al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces 
polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg 
com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix 
com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una 
vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, 
el dret a treballar pacíficament per esdevenir República 
Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la 
igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. 
Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat 
repressora de l’Estat espanyol, i ho fem mobilitzant-nos, 
reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica 
de resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a 
totes les persones condemnades i perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, 
que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i 
donar resposta a les demandes de la ciutadania, per 
via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, 
que, el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre 
detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública 
una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en 
llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi 
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Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó 
preventiva.

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE 23 
D’OCTUBRE DE 2019 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 23 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 19:00
Hora de finalització: 19:15
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sr. 
Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM)
Sra. Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor 
Marc Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

1. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS 
DEL 10 DE NOVEMBRE DE 2019.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
En conseqüència, S’ACORDA:
Primer.- Designar membres titulars i suplents de la/les 
mesa/es electoral/s del municipi a  les persones que han 
resultat elegides pel sorteig realitzat.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL 
“PROTOCOL DE SEGURETAT CONTRA LES 
VIOLÈNCIES SEXUALS EN ENTORNS D’OCI” 
DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR  DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
acord:
Primer. Aprovar l’adhesió de al “Protocol de seguretat 
contra les violències sexuals en entorns d’oci” del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Notificar el present acord a al Departament 
d’Interior als efectes oportuns.
Tercer. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de 
tots els documents que sigui necessari per a l’efectivitat 
dels acords adoptats.

3. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ADF 
SANT ROC DE PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració a signar amb 
la l’ADF Sant Roc de Paüls per al desenvolupament dels 
anys 2019 a 2023 en matèria de prevenció d’incendis, 
suport en matèria de personal per a la realització de 
gestions administratives

4. ORDENANÇA PER A LA PROMOCIÓ DE LES 
INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB 
ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL MUNICIPI DE 
PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Ordenança per a la promoció de les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia fotovoltaica  en el municipi 
de Paüls.
Aquesta Ordenança estableix una regulació municipal 
que incentiva la implantació de les instal·lacions 

d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica en 
l’àmbit municipal i permet el desenvolupament de la 
generació elèctrica distribuïda en tot el territori, tot 
transformant a la vegada el model econòmic relacionat 
amb la generació elèctrica cap a un de més sostenible i 
ecològic. I això oferint claredat en els requisits necessaris 
per la tramitació de les llicències urbanístiques a tal 
efecte i, simultàniament, preveient bonificacions en 
l’àmbit impositiu municipal, concretament en l’Impost 
sobre Béns Immobles i en l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres.

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA PEL GRUP PER PAÜLS - ACORD 
MUNICIPAL PER A LA DEFENSA DE LA FESTA 
DELS BOUS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
El Ple del Parlament de Catalunya va aprovar el passat 26 
de setembre, en el marc del debat de política general, una 
proposta de resolució del grup parlamentari En Comú 
Guanyem per tal d’instar al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a la prohibició dels correbous a Catalunya. Al 
nostre territori i al nostre país hi ha més d’una trentena 
de municipis i EMD’S que celebren a les seves festes 
espectacles taurins.
El Grup de Per Paüls - Acord Municipal elevem al ple de 
l’ Ajuntament de Paüls la següent proposta d’acord:
Primer.-Rebutgem la decisió presa pel Parlament de 
Catalunya d’acabar amb la festa dels bous, per haver-se 
fet d’esquenes al territori i els agents implicats i sense 
tenir en compte la tradició que representa, l’impacte 
econòmic i l’afectació cultural d’un esdeveniment amb  
més de 600 anys de tradició documentada.
Segon.- Demanem un debat amb el territori on es tingui 
en compte la opinió dels experts i no convertir una 
qüestió de tradició i d’arrelament als nostres pobles (que 
ja està regulat)   en un debat interessat.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Govern de la 
Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, al delegat del govern i a l’Agrupació de Penyes 
i Comissions Taurines de les Terres de l’Ebre.

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MOCIÓ 
PRESENTADA PER PAÜLS - ACORD MUNICIPAL 
PER A LA MILLORA DE LA COBERTURA I LA 
BANDA AMPLA DE PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Que havent mantingut varies reunions amb l’Ajuntament 
de Paüls, La Comunitat Local de Regants del Canal 
Xerta-Sènia, i l’empresa de telecomunicacions E-PORTS 
AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L., amb motiu de les 
deficients prestacions de Internet i manca d’ alternatives 
que ara compta la població de Paüls.
L’Ajuntament de Paüls es fa ressò de les demandes de 
ciutadans i petites empreses emergents relacionades 
amb el turisme rural, agricultura i ramaderia intensiva 
i la població en general. I entre elles està la qualitat i 
la manca d’alternatives que la localitat compta amb el 
servei d’accés a Internet.
Tot això, ve donat per les característiques orogràfiques 
on esta situada la població, assentada en mig d’un 
amfiteatre muntanyós on algunes d’aquestes muntanyes 
superen  els 1000 metres d’alçada. I la baixa densitat de 
població fan que el poble no sigui objectiu  de servei i 



10

vida municipal
inversió en xarxes d’operadores de telecomunicacions 
estatals.
Després, d’un anàlisi detallat per part de l’empresa 
E-PORTS AMPLE DE BANDA I INTERNET, S.L. sobre 
la possibilitat de poder fer arribar els serveis que 
comercialitza a Paüls: Internet d’alta capacitat, telefonia 
fixa i telefonia mòbil.
I havent pogut resoldre la forma tècnica, per fer arribar 
l’ample de banda / accés a Internet VIA RÀDIO a la 
localitat. Essent necessari inexcusablement utilitzar 
espai situat al  perímetre de la Torre d’Impulsió del reg 
de la Comunitat de Regants del  Xerta-Sènia situada al 
Terme Municipal de Xerta, donades les característiques 
orogràfiques de Paüls abans esmentades.
És per aquests motius que el Grup de Per Paüls - Acord 
Municipal elevem al ple de l’ Ajuntament de Paüls la 
següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Sol·licitar al President de la Comunitat Local 
de Regants del Canal Xerta-Sènia  que tenint en compte 
les necessitats d’unes bones telecomunicacions per 
a la població de Paüls permeti a les empreses de 
telecomunicacions utilitzar espai al voltant del perímetre  
de la Torre d’Impulsió d’aigua de reg, per tal que es pugui 
instal·lar l’equipament tècnic necessari per satisfer a la 
població de Paüls de les necessitat de comunicacions 
que ara patim.

ACTA SESSIÓ DE PLE DE CARÀCTER 
EXTRAORDINÀRIA DE 2 DE DESEMBRE DE 2019. 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 2 de desembre de 2019
Hora d’inici: 19:30
Hora de finalització: 19:40
Lloc: Sala de Plens

Assistents:
Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM) Sra. 
Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor Marc 
Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sra. 
Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)

1. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2020
Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

En conseqüència, S’ACORDA:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per 
a l’exercici 2020 d’acord amb l’ objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute 
públic; el qual, resumit per capítols i per a cadascun dels 
corresponents organismes i empreses que l’ integren.

AJUNTA-
MENT

PRESSUPOST 
D’INGRESSOS

AJUNTA-
MENT

PRESSUPOST 
DE DESPESES

Capítol 1 123.800,00 Capítol 1 220.000,00

Capítol 2 6.000,00 Capítol 2 273.306,39

Capítol 3 168.476,00 Capítol 3 3.431,47

Capítol 4 291.815,42 Capítol 4 41.650,00

Capítol 5 15.820,00 Capítol 5 4.256,05

Capítol 6 0,00 Capítol 6 312.821,77

Capítol 7 280.606,26 Capítol 7 0,00

Capítol 8 0,00 Capítol 8 0,00

Capítol 9 0,00 Capítol 9 31.052,00

TOTAL 886.517,68 TOTAL 886.517,68

2. RATIFICACIÓ, SI ESCAU DE LA SOL·LICITUD 
DE LA SUBVENCIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Ratificar la sol·licitar al Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya per als anys 2020-2024, aprovat per Decret 
2019-0000117, per a les següents actuacions:

- Línia d’inversions:
Actuacions de millora al carrer creu.
Actuacions de millora als carrers mur i juraderia. 
Actuacions de millora a la zona educativa de Paüls.

- Línia de dinamització de petits municipis:
Actuacions de millora a la zona educativa de Paüls. 
Actuacions de millora als carrers mur i juraderia.

3. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, DE L’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ 
DE LES FRANGES FORESTALS DE PAÜLS.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.

ACTA SESSIÓ DE PLE EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
DE PLE DE 2 DE DESEMBRE DE 2019. 
President/a: Enric Adell Moragrega Secretari/ària: 
Pere Sanmartí Millan Dia: 2 de desembre de 2019
Hora d’inici: 19:15
Hora de finalització: 19:20
Lloc: Sala de Plens
Assistents:
Sr. Regidor Xavier Gracià Bertomeu (xP-AM) Sra. 
Regidora Rosa Gabriel Lluís (xP-AM) Sr. Regidor Marc 
Veyga Vila (xP-AM)
Sra. Regidora Maria Del Carmen Targa Lapeira (xP-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Regidora Maria Carme Lluís Benaiges (xP-AM) Sra. 
Regidora Paula Beneito Obiols (xP-AM)

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA 
SESSIÓ.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Vistes les necessitats de tresoreria de l’Ajuntament, és fa 
necessària procedir a l’aprovació del compte de crèdit 
per a poder afrontar aquestes necessitats transitòries de 
tresoreria  amb caràcter urgent.

2. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’OPERACIÓ DE 
TRESORERIA.

Aquest punt ha estat APROVAT PER UNANIMITAT.
Per tot l’exposat es PROPOSA AL PLE l’adopció del 
següent ACORD:
PRIMER. Concertar una operació de crèdit, en la 
modalitat de préstec a curt termini, amb Caixabank SA, 
per un import de 90.000 €, que s’ha de cancel·lar en un 
termini màxim de 12 mesos.
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CONCURS D’INSTAGRAM
Aquest any a les festes majors 2019 com a novetat es 
va realitzar un concurs d’Instagram amb la finalitat 
d’incentivar a tothom a participar-hi. L’objectiu d’aquest 
concurs era capturar els millors moments de la nostra 
Festa Major. La guanyadora d’aquest concurs va ser, 
l’Alba Adell Gavaldà amb la imatge “Colors de la Festa 
Major!”

Cal remarcar que aquest any per a les Festes Majors es 
va innovar la creació d’un got de plàstic reutilitzable 
per tal de suprimir els plàstics d’un sol ús, que aquest 
got s’utilitzarà a totes les festes i actes que organitzi 
l’Ajuntament de Paüls. En aquest sentit, l’Ajuntament va 

convocar un concurs per elegir el disseny del got que es 
farà servir. I el guanyador del concurs ha estat Samuel 
Lara.

Una altra mesura que va adoptar l’Ajuntament va estar 
l’eliminació de les banderetes de plàstic per decorar els 
carrers. En aquest cas, se va apostar per un sistema amb 
roba que permetrà reutilitzar-la els següents anys. A més 
a més, s’han suprimit els plats de plàstic als menjars 
populars.

Per un planeta més #sostenible i net. Lluitem contra el 
canvi climàtic, ajuda’ns! #Paüls

XERRADES INFORMATIVES
SALUT BUCODENTAL
El diumenge 13 d’octubre a la tarda, es va realitzar una xerrada informativa  on es van respondre dubtes i es van aclarir 
conceptes sobre la salut bucodental.

SERVEI DE JOVENTUT A PAÜLS
Es continua amb el servei ofert per a totes i tots els joves 
del municipi. Els dijous al matí a l’Ajuntament, puja 
una tècnica del Consell  Comarcal del Baix Ebre que 
ofereix orientació laboral i formativa, assessorament, 
programes per a joves, accés a l’habitatge, etc. És un 
servei gratuït per tal d’ajudar-los a incorporar-se al 
món laboral i ajudar-los a emancipar-se. 

També es disposa, al tauler de l’Ajuntament, una sèrie 
d’ofertes de feina per a tothom, no solament per els 
menors de 29 anys, per a qui estigui interessat/da en 
buscar feina o coneix algú que li pugui ser d’utilitat, i 
la tècnica els hi pot informar com fer-ne ús i treure’n 
profit.
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ACTE CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
El dia 25 de novembre es commemora el Dia 
Internacional per l’eliminació de la violència envers les 
dones. És un problema estructural de tota la societat 
què ens afecta a tots i a totes. Aquesta violència 
envers les dones es presenta en molts àmbits: física, 
sexual, psicològica i econòmica. Aquests àmbits 
s’interrelacionen entre si i ens afecten a tots a diferents 
nivells. No pararem fins a aconseguir l’erradicació total 
de la violència envers les dones. Des de l’Ajuntament 
de Paüls seguirem treballant per a la construcció d’una 
societat més justa per a tots i totes. Cal destacar que 
diumenge 24 de novembre es va fer un acte contra 
la violència de gènere, l’espectacle “Homes tontos, 
mentiders i masclistes”. 

Aquest any la festa de Santa Cecília es va celebrar el 
dissabte 30 de novembre. A la tarda, es va celebrar una 
cercavila pels carrers del poble i seguidament es va 
celebrar la missa en honor a Santa Cecília, patrona dels 
músics. A la nit, un bon sopar i ball per a tots els músics 
al casal. Un any més, l’Ajuntament va convidar a tots els 
membres de la banda, als acompanyants, als professors i 
alumnes de l’escola de música.

Aquesta és la festa de totes i tots els músics i amb aquest 
acte es pretén fer-los un petit reconeixement per la seva 
dedicació durant tot l’any, un grapat d’hores invertides 
en aquesta vocació. Gràcies a la seva generositat podem 
gaudir de concerts memorables com el de Nadalet, les 
Festes Major, Sant Jordi i aquest any com a novetat han 
actuat el dia de la marató de TV3 juntament amb la coral 
les veus de Paüls i els xiquets i xiquetes de l’escola Sant 
Roc de Paüls.

FESTA DE SANTA CECÍLIA 

FESTES I ACTIVITATS

El diumenge 20 d’octubre, va tenir lloc una altra xarrada, 
aquest cop es va parlar sobre l’insomni. Totes dues 
xerrades es van fer al casal municipal i van anar a càrrec 
del farmacèutic local, el Sr. Gonzalo Rodrigo, totes dues 
incloses dins del programa d’educació sanitària a la gent 
gran.

QUÈ CAL SABER SOBRE L’INSOMNI?

El dissabte 16 de novembre al Casal Municipal, hi va 
haver una xerrada de memòria històrica a càrrec del Sr. 
Roc Salvadó: “Paüls durant la Guerra Civil”.

I diumenge 17 de novembre es va projectar el documental 
“A les fosques” a càrrec d’Oriol Gracià i Andreu Caralt.

XERRADA I PROJECCIÓ D’UN DOCUMENTAL SOBRE MEMÒRIA HISTÒRICA
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Continuant amb la voluntat d’apropar la cultura, i alhora 
per fomentar l’entreteniment es continua realitzant 
cinema les tardes de diumenge al casal Municipal, amb 
la col·laboració de l’AMPA que ofereixen crispetes per als 
assistents.
Esperem poder continuar amb aquest servei, ja que 

està tenint molta acceptació per part dels usuaris. 
Les darreres projeccions han estat el diumenge 22 de 
setembre la pel·lícula “Tres anuncios en las afueras”, el 
diumenge 6 d’octubre la pel·lícula “Malos Tiempos en el 
Royale”, el diumenge 27 d’octubre la pel·lícula “Dumbo” 
i el 22 de desembre es projectarà una pel·lícula infantil.

TALLER “JUGUEM EN FAMÍLIA”
El Servei d’Intervenció Socioeducativa del Consell 
Comarcal del Baix Ebre va organitzar un taller sobre el 
joc per a mares/pares, iaies/iaios, fills/es, nets/es d’entre 
3 i 12 anys. El 14 d’octubre es va dur a terme aquest taller 
a l’Escola Sant Roc de Paüls.

El diumenge 1 de desembre l’Ajuntament va realitzar una 
activitat per a tots els xiquets i xiquetes tant del municipi 
com de fora. Aquesta activitat es tractava que cada xiquet 
i xiqueta havia de buscar el seu propi tronc en la finalitat 
de trobar-lo, que prèviament es va amagar pel bosc. Va 
tenir molt d’èxit, ja que hi van participar molts infants, 
fins i tot d’altres municipis.

ACTIVITAT “VINE A BUSCAR LO TEU TRONC 
DE NADAL”

CINEMA
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Amb el començament del nou curs escolar la llar 
d’Infants Món Petit del nostre poble també s’ha posat 
en marxa. La llar d’Infants continua sent la llar rural, la 
qual cosa permet continuar tenint-la oberta ja que donat 

el número d’alumnes no podria ser així. Aquest any 
comptem amb quatre alumnes: la Amèlia Pons, l’Agnès 
Lluís, la Laura Lluís i l’Aran Veyga.

CENTRE INFORMACIÓ
TURÍSTICA
A la festa de la cirera es va tornar a posar en marxa el 
servei al centre d’informació turística, al local de Ca la 
Pelo. Aquest centre ofereix un servei als visitants del 
municipi durant els mesos de juny i fins a finals de 
setembre, a part en dies puntals com Setmana Santa, 
oferint-los un lloc on poder trobar informació del nostre 
poble i també de la resta de municipis del Parc Natural 
dels Ports, com de les rutes i itineraris que es poden 
realitzar, un servei que dona més qualitat al turisme del 
nostre territori.

CONTRACTACIÓ DE JOVE EN 
PRÀCTIQUES
A finals d’octubre va començar les pràctiques a 
l’Ajuntament de Paüls, la Gemma Adell, la persona 
beneficiària del Programa de Garantia Juvenil a 
Catalunya. Es tracta d’unes pràctiques remunerades 
per un període de 6 mesos, és el quart any consecutiu 
que se’ns atorga aquesta subvenció a l’Ajuntament 
de Paüls. La Gemma, ha estat contractada en el marc 
de la subvenció atorgada en l’àmbit del Programa 
Operatiu d’Ocupació Juvenil i del Fons Social Europeu 
dins l’Objectiu Temàtic 8, com a Eix Prioritari 5. 
Una contractació subvencionada al 100% per aquest 
programa.

INICI DEL NOU CURS ESCOLAR
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PORTA A PORTA
El servei porta a porta selectiu de residus que venim 
realitzant des de finals d’agost està anant molt bé. Es va 
fer una reunió explicativa abans de la Festa Major per 
explicar com funcionaria el servei. Tot i que havien alguns 
dubtes, els resultats fins al moment demostren que ha 
estat tot un encert, estem amb unes dades que ens situen 
entre els millors municipis de les Terres de l’Ebre! Moltes 
gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració. Des d’aquí 
us animem a continuar fent bé el reciclatge, l’important 
és separar i dipositar les coses al seu contenidor. 
I és per això que aquest Nadal, com que el 25 de 
desembre i el 1 de gener cauen en dimecres i no es 
prestarà el servei, el DIVENDRES 27 de desembre i el 
DIVENDRES 3 i DIMECRES 8 de gener es recollirà TOT. 
Entenem que són uns dies excepcionals amb molts de 
dinars i regals... facilitarem al màxim que tots puguem 
continuar reciclant bé i és per això que ampliarem el 
servei aquests tres dies. 
Recordar que la fracció orgànica, els envasos i plàstics i 
resta s’ha de posar dins d’una bossa, per motius d’higiene. 
També que si fa molt de vent els papers i cartró també 
és recomanable ficar-ho dins d’un recipient que eviti 
que marxin volant. De cara al 2020 esperem continuar 
millorant el servei i també poder adquirir material per 
seguir facilitant i millorant el servei.
Les dades que disposem fins a final de novembre de 
2019 ens diuen que hem baixat més d’un 53% el que 
dipositem al contenidor gris, la fracció resta (que era el 
que ens estava encarint cada any el servei i que feia molt 

complicat poder mantenir els preus actuals. Recordar 
que no s’ha pujat cap vegada el preu de la recollida en 
els darrers cinc anys). De la recollida selectiva, dels 
quatre contenidors que disposem a banda de l’oli i la 
deixalleria mòbil, destacar que hem pujat un 60% els 
envasos i plàstics i un 36% la fracció orgànica. I en total, 
comparant aquest mateix període del 2018, hem pujat 
un 64% el que reciclem Paüls. 
No hem de baixar la guàrdia, és molt important que 
continuem fent les coses bé i que aquest Nadal seguim 
reciclant i separant les coses com aquestes darreres 
setmanes.
Gràcies i #seguim. 

El passat 15 de novembre es va celebrar la primera 
assemblea informativa del mandat, la cinquena des de 
que l’actual equip està al govern. 
Com és habitual es va dividir en quatre blocs:

- Balanç econòmic i festes
- Actuacions fetes 2019
- Actuacions a relaitzar els propers mesos
- Torn obert de preguntes

Dels serveis que es presten: a l’escola de música, que el 
curs passat van haver-hi 24 alumnes, la diferència entre 
ingressos i despeses va ser de 5.500€ aprox.
La Llar d’infants, que van haver-hi 2 alumnes, la 
diferència entre ingressos i despeses va ser de 10.500€ 
aprox.
A les festes es va entrar al detall dels ingressos i despeses 
de totes les de l’any, la diferència entre ingressos i 
despeses en el còmput anual és d’uns 9.000€.
Es van explicar també les obres fetes al 2019: camí Vall 
de Vinyes, i carrer Diputació, Casal Municipal, costa del 
carrer Sant Fabià,  camí de les Aubagues, formigonats a 
la Coma, el camí de les Ferreres, etc.
També es van comentar les obres que s’estaven fent 
al camí del Sol de la Mola i carrer Placeta, i el que 
significaria d’avanç per al poble. El servei porta a porta 
de recollida de residus selectiva que està funcionant 
molt bé, ja que amb els més de dos mesos que portava 
el servei havíem aconseguit reduir a més de la meitat 
el que tiràvem a la resta i incrementat més d’un 58% el 

que reciclem (envasos i plàstics, orgànica, paper i cartró 
i vidre). 
De les actuacions futures es va explicar que la redacció 
del projecte de la nova depuradora s’adjudicaria a finals 
del 2019 pel Consell Comarcal. La nostra depuradora no 
estava prevista fins d’aquí uns anys...però per sort hem 
pogut anar avançant molt aquests terminis. Recordar 
que seguim pagant cada any una sanció per no tenir-la. 
Pel que fa a la situació econòmica i deute es va detallar 
els préstecs que té l’Ajuntament de Paüls i quin import es 
deurà a data del 31 de desembre de 2019, 385.253,82€.
141.086,43€ Préstec CaixaBank (fet el 2010 i finalitza 
2026)
39.063,10€  Préstec Caja Rural (fet el 2012 i finalitza 2023) 
205.104,29€ Préstec CaixaBank (fet el 2018 per pagar la 
sentència de les obres del camí de Sant Roc i finalitza 
2028)
En quatre anys i mig s’ha baixat de 607.310,74€ a 
385.253,82€ (retornat 222.056€). S’ha fet un esforç molt 
important, però la situació continua sent complicada, ja 
que cada any destinem molts recursos a amortitzar els 
tres préstecs que tenim i que això ens impedeix realitzar 
millores molt necessàries per al municipi. 
Es va explicar que pel 2020 no s’ha tocat cap impost i 
que s’han aprovat bonificacions per la gent que es posi 
plaques solars a casa, apostant per les renovables. 
Es va finalitzar amb el torn obert de precs i preguntes, on 
es va parlar del tema horari mèdic i es va acordar que es 
faria una recollida de signatures.

1A ASSEMBLEA INFORMATIVA LOCAL
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OBRES I MILLORES
REPARACIÓ ESCOLA SANT ROC
Es van realitzar treballs de manteniment i de reparació 
a l’Escola Municipal Sant Roc, ja que va ser necessari 
canviar tot el sostre de dues aules i les canonades de 
l’aigua. Com també es van pintar dues aules, i a més, es 

van fer inversions de millora, com ara la substitució dels 
fluorescents antics per LEDS, per tal de reduir consums i 
per l’eficiència energètica. Així tanmateix es van instal·lar 
tres màquines d’aire noves, una per classe. 

Es continua amb les 
actuacions de millora 
de la seguretat vial al 
nostre poble. Per tal de 
reduir el perill al nostre 
municipi, es va instal·lar 
dues senyals per tal de 
millorar la senyalització 
a la plaça de bous, ja que 
suposa l’entrada i sortida 
de vehicles a la rotonda. A 
més a més, es van realitzant 
millores de paviment 
extraient diverses pedres 
del terra a l’entrant de la 
plaça Major

SEGURETAT VIAL
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A finals d’agost es van realitzar obres de millora en 
l’enllumenat públic, una actuació que ha consistit en 
instal·lar dues lluminàries noves al carrer Sant Fabià i al 
carrer carretera per tal d’aconseguir guanyar visibilitat a 
les zones fosques.

OBRES MILLORA
ENLLUMENAT PÚBLIC

Es segueixen fent treballs de manteniment i millora 
gràcies al personal de la brigada, en aquest cas a l’Escola 
Municipal de Música es va canviar la màquina d’aire del 
local d’entitats, per tal que es puguin seguir realitzant 
diferents activitats amb una temperatura adequada. 
A més a més, es van instal·lar canviadors per xiquets 
i xiquetes a l’Ajuntament, al Casal i a les piscines, per 
tal de fer més fàcil la vida quotidiana de tots els pares i 
mares i la higiene dels nadons. 

TREBALLS DE MANTENIMENT I 
MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS

S’han seguit realitzant diversos treballs de manteniment 
al nostre municipi amb el suport de la brigada. A la plaça 
Major es van fer diversos manteniments com arranjar un 
esglaó de la font per tal de tenir un millor accés, també es 
va fer la neteja del clavegueram i poda d’arbres a diversos 
espais del municipi, com també la tala d’alguns pins per 
tal de garantir una franja de seguretat en cas d’incendi. 
Cal recordar que Paüls està voltant de muntanya i aquest 
és part del seu encant, però també resulta un gran perill 

si tota aquesta zona no es conserva i és imprescindible 
realitzar aquestes actuacions de prevenció per evitar 
mals majors i irreparables. 
D’altra banda a la carretera nova es va enquitranar per 
poder facilitar el pas dels vehicles que hi circulen. A 
més a més es va fer neteja al camí de la Vall de Vinyes 
i Montsagre, i es va pintar el magatzem del cementeri 
municipal.

TEBALLS DE REPARACIÓ I MANTENIMENT DEL MUNICIPI
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A mitjans d’octubre, van començar les obres d’un tram 
del carrer Placeta i del camí del Sol de la Mola. El cost 
de l’obra és de 66.772,53 € IVA inclòs. S’ha canviat 
tot el paviment del camí i del carrer la xarxa d’aigua, 
clavegueram... Les obres del carrer i del camí s’han 

fet amb el suport de la Diputació de Tarragona i de la 
Generalitat de Catalunya. Una actuació dins del PAM 
(Pla d’Acció Municipal) i del pla de millora de camins 
municipals. 

OBRES CARRER PLACETA I CAMÍ DEL SOL DE LA MOLA

El nostre municipi està molt vinculat a l’esport, un gran 
exemple es el gran èxit de les curses que es fan al nostre 
municipi o que passen pel nostre terme durant tot l’any. 
Per tal de millorar la seguretat de tots aquells que juguen 
a la pista poliesportiva, es va polir i es va pintar, per tal 
d’evitar qualsevol incident, ja que s’han recuperat els 
partits de futbol sala cada dos caps de setmana. És per un 
dels motius que s’ha fet aquesta millora, i poder seguir 
gaudint d’aquesta afició. 

MILLORES A LA PISTA POLIESPORTIVA
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Unes de les actuacions que cal destacar són els 
arranjaments i inversions en els camins municipals. 
Aquest camins constitueixen l’eix vertebrador del 
nostre terme municipal i ens permeten l’accés a la 
totalitat d’aquests. A finals de setembre es van realitzar 
treballs de manteniment i neteja al camí de la Vall de 
Vinyes i Montsagre, ja que és un camí molt important 
per a garantir la seguretat dels habitants del nostre 
poble. Es tracta de camins molt transitats, no només 
per agricultors i ramaders, sinó per tothom que vulgui 
circular pel nostre terme. De manera paral·lela es va fer 
l’arranjament del camí dels Bordàs.

D’altra banda, a principis de novembre va començar 
l’arranjament i reparació del camí de la Coma i 
seguidament el camí de les Planes i Ferreres (un tram del 
camí que puja a les Ambries). El camí de la Coma han 
sigut unes obres amb un cost de 10.154,61€ i el camí de les 
Planes i Ferreres amb un cost de 10.276,78€, realitzades 
amb el suport del Consell Comarcal del Baix Ebre i de la 
Diputació de Tarragona. A finals del mes de novembre 
van començar les obres d’arranjament i reparació del 
camí de Sant Roc de dalt. El cost de les obres va ser de 
33.600€ IVA inclòs. Una actuació dins del pla de millora 
de camins municipals. 

ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS
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Recull fotogràfic festes majors 2019
12  D’AGOST

13  D’AGOST

14  D’AGOST
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15  D’AGOST

16  D’AGOST
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18  D’AGOST
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ASSOCIACIÓ DE JOVES DE PAÜLS
Benvolguts i benvolgudes Paülsencs i Paülsenques, joves 
i no tan joves.
Des de l’associació de joves de Paüls, us volem felicitar 
les festes nadalenques i us volem fer un recull dels actes 
que hem organitzat durant aquest any 2019 que d’aquí a 
poques setmanes deixarem enrere.
Per Festes Majors, com ja va sent tradició, vam organitzar 
unes quantes proves de penyes: gimcana popular, cursa 
de relleus i obstacles a Sant Roc, concurs de truites en 
patata, joc del mocador...I una novetat d’enguany, el 
vermut electrònic, que va tindre una gran participació i 
que segurament anirem realitzant any rere any.
Però com tot no pot ser festa, vam plantejar la possibilitat 
de netejar les entrades al poble i prendre consciència de 
la gran quantitat de deixalles i residus que s’aboquen al 
nostre terme i que tothom veu i ningú recull. Gràcies a 
la col·laboració de l’ajuntament i dels veïns i veïnes del 
nostre poble que van voler ajudar en aquesta recollida de 
brossa, vam poder reciclar 8 bosses de plàstic i envasos, 
4 bosses de fracció resta, 2 bosses de vidre, 1 bossa de 
paper i cartró i 1 bossa d’orgànics. Des d’aquí animem 
a tota la ciutadania a mantenir Paüls net i a col·laborar 
d’aquestes iniciatives.

Per Tots Sants i la Castanyada, com també ja marca la 
tradició, castanyes, panellets i algun ensurt! Vam voler 
continuar amb el sopar popular i el ball a la nit, però 
abans d’això, per totes aquelles penyes valentes que van 
voler participar, vam organitzar dues proves.
Gràcies a totes les penyes participants i a tota la gent que 
ens va ajudar a poder caçar al Paco’l flaco, que resulta 
que s’havia endut les castanyes de la gent del poble!
Us deixem també la classificació de les proves realitzades 
fins ara, i animem a tothom a què participi als pròxims 
actes que durem a terme aquest Nadal.
Es recorda que el concurs de penyes continua durant 
els propers mesos, es faran proves a Nadal, Sant Antoni, 
Carnaval i Festa de la Cirera. Als punts actuals es 
sumaran els de les properes proves, hi haurà una penya 
guanyadora del Concurs Anual de Penyes, que va de la 
Festa Major a la Festa de la Cirera de l’any següent.
Que el 2020 vingui carregat de felicitat, salut, amor, i 
ganes de gresca!

CLASSIFICACIÓ PROVES CASTANYADA
1. OH MY GOT
2. SOM DE POBLE
3. PIM PAM PUM
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Com cada any, per aquestes dates ens toca fer balanç de 
tot un any, i hem de dir que estem molt contents perquè 
ha estat un any especial, primer perquè el repte que 
us anunciàvem l’any passat per aquestes dades, l’hem 
portat a terme: vam celebrar el 10è aniversari fent un 
acte on no hi ha prou paraules per poder definir-ho, ja 
sigui per la seva grandiositat, originalitat i majestuositat. 
Però sobretot, fet amb molt sentiment, molt treball i 
molta professionalitat. Estem orgullosos de poder dir 
que un acte com aquest, s’ha fet al nostre poble i del qual 
ja n’han sortit imitadors. I segon, perquè un cop més, 
com ja va sent tradició, hem tingut el goig d’organitzar 
el ja 10è Concert de Sta. Llúcia, acte que engega les 
celebracions nadalenques al nostre poble. Aquest acte, 
com ja sabeu, és de caire solidari per la marató de TV3, 
on els assistents (i els qui no han pogut assistir també ens 
les fan arribar), voluntàriament fan donacions que van 
íntegrament al fons de la marató. Aquesta activitat queda 
registrada a la web de la marató, on es descriu l’activitat 
i la recaptació que s’ha realitzat. Com sempre, és un 
goig i un orgull poder organitzar-lo, col·laborar, tirar-lo 
endavant... Però lo millor de tot, és la resposta de la gent 
del poble en general. Un cop més, ens podem sentir com 
a poble, molt orgullosos per la resposta solidària, pel 
respecte i comprensió demostrada. I per a nosaltres, els 
de la coral, com sempre hem dit, aquest acte és un fort 

al·licient per poder continuar endavant. Moltes gràcies 
Paüls i acompanyants. En aquest acte vam estrenar 
3 cançons, dues de les quals, van ser acompanyades 
de la Banda Municipal de Paüls, que un cop més, ha 
col·laborat gustosament. En aquesta ocasió, vam tenir el 
goig de comptar amb la coral de Tortosa “Vent de Dalt”, 
dirigida per Joan C. Blanch. Tot un goig poder compartir 
amb ells una tarda musical. Volem aprofitar novament 
per donar les gràcies públicament per la col·laboració 
magnífica a Roc Lluís, director de la Banda de Municipal 
de Paüls, a Inma Moragrega, directora de l’escola St. Roc 
de Paüls, a tots els músics components de la banda i a 
tots els nens i nenes de l’escola de Paüls que van cantar, 
també agrair a l’equip de so i també a l’Ajuntament i 
als seus treballadors, que ens cedeixen el local i ens 
preparen un escenari fantàstic.
També volem dir-vos que entre assaig i assaig, participem 
en trobades entre corals. Aquesta ocasió vam anar a 
cantar a les Festes Majors de dos pobles veïns: a Aldover 
pel setembre i a Xerta al novembre. No cal dir que a tots 
dos pobles vam triomfar sense cap dubte.
Només queda desitjar a tothom un Bon Nadal i un any 
nou ple d’harmonia, boniques melodies i poder conèixer 
la teva veu per poder venir a cantar a la coral!: “És nadal 
al meu cor quan somrius content de veure’m, i les llums 
de colors m’il·luminen nit i dia quan et parlo amb el cor”.

CORAL LES VEUS DE PAÜLS
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AMPA ESCOLA SANT ROC
L’AMPA de l’Escola Sant Roc us volem explicar les 
novetats i canvis dels últims mesos. En primer lloc, 
comentar que en la junta general que es va celebrar 
a finals del mes de setembre, es van produir alguns 
canvis en la representació de l’associació. Davant de 
la renúncia de la Mireia Gracià, es va acordar que el 
càrrec de presidenta l’assumia l’Annabel Bolumar i es va 
escollir com a nova vocal la Tere Gázquez. La junta la 
completen les vocals Mònica Pons i Meritxell Canturri i 
la tresorera Anna Ferràs. 
Com cada curs, hem fet el repartiment de la roba 
escolar, el material i els llibres i s’ha proposat, d’acord 
amb l’escola, una votació per decidir si es manté la roba 
esportiva logotipada, amb el compromís de mantenir les 
samarretes de màniga curta amb el logotip de l’escola 
per quan els xiquets i xiquetes fan sortides. 
També s’han reprès les activitats extraescolars d’anglès, i 
s’han iniciat com a novetat l’activitat de Robòtica i Balls i 
Ritmes. Totes les propostes les imparteixen monitors de 
l’empresa Actiesport. Aprofitem per donar les gràcies a 
la direcció de l’Escola i l’Ajuntament per poder utilitzar 
les seves instal·lacions per dur a terme aquestes classes.
També hem proposat un petit canvi pel que fa a la 
cistella de Nadal. Enguany cada família, en lloc d’aportar 
productes, han contribuït amb 2 euros per comprar una 
cistella, que se sortejarà amb la rifa i els números que 
venen els xiquets i xiquetes. 
L’aportació de l’Ajuntament a l’AMPA així com bona 
part de la recaptació que es va aconseguir amb la gran 
col·laboració del poble en el sorteig-bingo s’han destinat 
a les millores de les classes que ha impulsat l’escola. 

L’AMPA, amb la voluntat de cobrir el dèficit que pugui 
generar el menjador escolar, seguim venent refrescos i 
snacks quan l’Ajuntament fa sessions de cinema al Casal 
municipal. Us animem a contribuir-hi. Ens trobareu 
sempre a la barra del fons de la sala abans i durant 
l’emissió de les pel·lícules. 
També proposem un nou parc de Nadal per a les 
vacances d’aquests dies. L’empresa Learn It, una 
cooperativa de serveis educatius de les Terres de 
l’Ebre, apropa als nostres menuts una experiència 
molt innovadora que busca afavorir les  intel·ligències 
interpersonals i intrapersonals. L’STEAM Winter Camp 
que han preparat inclou teatre, ciències i jocs en anglès, 
robòtica, manualitats, esport i moltes sorpreses, tot 
a un preu molt competitiu. Esperem que els xiquets 
i xiquetes gaudeixin d’una manera ben diferent de les 
seves vacances sense sortir del poble. 
L’AMPA també organitza aquest Nadal amb l’Ajuntament 
una xocolatada, la rebuda del pare Noel el 24 de 
desembre i una sessió de cinema al Casal per als més 
menuts.
Volem agrair la participació de les famílies, ja que la 
connexió escola-família- comunitat és l’èxit educatiu 
dels nostres fills/es. Agraïm la participació en la jornada 
per aprendre a jugar en família i us animen a seguir 
participant en activitats que milloren i incentiven les 
competències funcionals, emocionals, personals i 
socials dels nostres xiquets i xiquetes. 
Finalment, només ens queda desitjar a tot el poble, molt 
bones festes de Nadal i un Feliç Any 2020.

Aquest darrer trimestre la Banda l’ha dedicat 
exclusivament a la preparació dels actes musicals de la 
festivitat de Sta. Cecília i el concert de Nadalet. Passada 
ja la festivitat de la nostra Patrona, Sta. Cecília on hem 
tornat a repetir els actes d’anys anteriors, la cercavila 
per donar entrada als al nou membre que s’incorpora, 
en aquesta ocasió ha estat el Robert Chiributa. També 
s’ha fet campionat de ginyot i sopar de germanor. Ara 
toca centrar-se exclusivament en els actes que musicals, 
d’aquest darrer mes de l’any. El primer que se’ns 
presenta és el Concert de La Marató que organitza la 
Coral “Les Veus de Paüls”, on en les darreres edicions, 
hi participem interpretant conjuntament amb ells dues 
cançons. 

Aquest any serà la 15a edició del tradicional Concert de 
Nadalet, i és per això que volem que sigui un concert amb 
un repertori molt variat que va des del pas-doble fins a 
la música popular, i que de ben segur faran gaudir de la 
música a tots i totes que aquell dia ens acompanyareu. 
Res més que desitjar un Bon Nadal i una bona entrada 
d’any 2020.
Així que ens toca treballar, per a que els anys vinents es 
vagin incorporant més músics, i que cada cop en siguem 
més.
També seguir treballant per poder oferir un bon concert 
de Nadal i mantenir la flama de la música encesa en el 
nostre poble. Des de la Banda Municipal de Música  de 
Paüls ús desitgem un  Bon Nadal i un feliç i pròsper 2020.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PAÜLS
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Coneguda la sentència

… els experts començaven a disseccionar les aberracions 
contingudes en els cinc-cents folis de la venjança 
espanyola. Al carrer, les primeres concentracions 
començaven a circular per les venes del país, camí d’uns 
nodes principals: Sants, aeroport del Prat, estació del 
TGV a Girona, ...

L’espanyolisme institucional repetia per a si 
mateix això de ‘l’etapa superada’, amb aquell 
autoconvenciment amb què repeteix que són una 
democràcia –perdó pel rodolí– consolidada: l’operació 
ha estat ràpida, la dissidència política ja sap el final 
que l’espera, el missatge ha estat clar: abandoneu tota 
esperança. Arribats al clímax de la seva orgia autoritària, 
no se’ls acudeix que aquesta esperança abandonada va 
ser justament el detonant d’on som ara, dit en fets: que 
si la sentència contra l’estatut ja va ser prou gota per a 
vessar el vas, què no haurà de suposar la condemna dels 
seus representants polítics i socials.

També ara mateix, el tertuliam del seny i la moderació es 
remou a les cadires parlant de ‘fracàs col·lectiu’, d’actuar 
amb contenció i de saber gestionar les emocions. Com 
si no hagués passat res, continuen amb la trampa de 
sempre: la de suposar un combat equilibrat per a adreçar-
se subreptíciament als independentistes, implorant-los 
que ho deixin córrer d’una vegada, que ja ho han provat 
i unes voltes es guanya, i unes altres es perd; un cop més, 
forts amb el feble i febles amb el fort: aquest exercici que, 
aplicat al procés independentista, s’ha donat a conèixer 
succintament com a ‘equidistància’.

Una altra de les llegendes que se senten avui, com 
ahir i suposo que demà, és que això ja no tracta 
d’independentisme, que tracta de democràcia. Que 
ja no és una qüestió d’independència, sinó de drets 
fonamentals de tots els contribuents. Que a partir 
d’ara, per impedir un desnonament o per protestar 
contra qualsevol injustícia, pots acabar tancat nou 
anys i acusat de sediciós. No sé a qui pretén estovar, 

aquesta extrapolació, però és evident que si els líders 
socials condemnats no fossin independentistes, pels 
mateixos fets pelats, de què sedició i de què nou anys.

Prou de diluir el problema per guanyar-se la compassió de 
qui no s’hi sent concernit: això tracta d’independència, 
ras i curt, o dit en llenguatge internacional, de dret 
d’autodeterminació. I si un altre dia volem parlar de 
la retallada de drets de la llei mordassa, parlem-ne, 
denunciem-la, en això també ens hi trobarem, però fer 
olla barrejada amb totes les lluites contra el poder és 
tan il·lús com pensar que a l’estat totes les protestes li 
són iguals. Això d’ahir, d’avui, tracta dels drets polítics i 
civils d’uns milionets de ciutadans a qui l’aparell judicial, 
policial, mediàtic, polític de l’estat on viuen considera 
enemics i a qui els té reservat un codi penal ad hoc. No, 
no tots els protestants són iguals, encara que, en el 
fons, protestem per aconseguir les mateixes coses.

No calen més explicacions que la realitat. Siguem 
econòmics, no malbaratem una energia que 
necessitarem per a altres menesters. Pel que fa al carrer, 
és aviat per a saber si serem capaços d’acabar el que el 
3-O vam deixar pendent, però no és tard per a entendre 
que no ens queda més remei. Molts de nosaltres 
recordem el Primer d’Octubre i el trencament emocional 
amb Espanya –el concepte– per part d’una nova fornada 
d’independentistes. Molts tenen l’1-O com un punt de 
no-retorn per a Catalunya –el concepte, també. Amb 
tot, el dia del referèndum, una porció dels empadronats, 
legítimament, va decidir no formar-ne part. Doncs ara, a 
partir de les sentències, ningú no es pot escapar de la 
pregunta; a hores d’ara, tothom d’aquest país ja sap o 
està a punt de saber en quina mena de futur vol viure. 
Això és el que hi ha, no hi ha res més a explicar, qui vulgui 
que pugi i qui no, no. Com diuen als aeroports: ‘Last call’.

M. Rojals
Paüls per la Independència

ASSEMBLEA CATALANA DE PAÜLS

Ple de l’Ajuntament de Paüls per a condemnar la sentència
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Altra vegada som a Nadal. A poc a poc ens anem fent 
vellets i els dies passen sense que ens donéssim compte.

Aquest trimestre vam començar les sortides a l’octubre. 
La primera, el dia 4 que vam anar a Cervera, que per 
primera vegada ens va fer la xerrada una dona, molt 
amable amb tots i totes. Una actuació estupenda de 
tres noies i direcció a Agramunt. Ja ho coneixíem, però 
sempre agrada anar a llocs interessants com aquest, que 
a més a més hi va haver una degustació molt dolceta. 
Després vam comprar els productes més típics i contents 
cap a casa. 

El dia 1 de novembre ens vam reunir molts socis, 
concretament 78, per celebrar la festa de la Castanyada. 
Tot gratis i amb bona gresca. Aquest any ho ha preparat 
tot l’Imma del Xirongo.

El dia 8 de novembre, ens comuniquen que la pròxima 
sortida serà a Guimerà. Aquest poblet el veiem de 
passada. A Balaguer, es va fer l’esmorzar, la xerrada i el 

dinar. Eren festes i havia molt ambient. Els que varen 
volgué van anar a voltar i comprar per les parades, i un 
altre grup petit van anar a visitar el Crist de Balaguer, un 
lloc d’interès turístic i que va agradar molt. Aviat cap a 
casa, va ser un dia fresquet. A final de novembre vam 
visitar la Ràpita. Un dia de primavera, i com la xerrada 
no va ser massa llarga vam aprofitar per passejar pel 
port. Després de dinar ens vam dirigir a la llotja a veure 
l’arribada de les barques i la subhasta del peix. Gràcies a 
l’amabilitat del xofer vàrem fer una visita ràpida al Sagrat 
Cor que està en un turó des d’on es veu la Ràpita i tot el 
port. Una visita preciosa.

Ara a la vista de fer una nova sortida el 13 de desembre 
cap al Tarragonès, acabem l’any amb ganes de continuar 
millor, si es pot la pròxima dècada.

La junta de Jubilats desitja als socis i a tots i totes els veïns 
i veïnes del poble:

Bons Nadals i un millor any 2020

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PAÜLS
L’escola municipal de Música de Paüls ha  començat el 
curs escolar 2019/20 amb vint-i-dos alumnes repartits 
amb les matèries de llenguatge musical i instruments. 
Aquest nou curs comptem amb un grup d’iniciació 
format per la Roser, la Queral i la Martina i també amb 
un nou professor de llenguatge, l’Aleix Lluís, que ha 
vingut a cobrir la vacant que va deixar el Juanjo Murria.
També cal destacar que aquest curs, són 8 els alumnes 
que s’han iniciat en l’estudi d’un instrument, a tots ells 

i elles encoratjar-los a dedicar una estona cada dia a 
la pràctica instrumental, ja que és la base per poder 
progressar.
Així que ja ho sabeu, al Pare Noel i als Reis Mags 
d’Orient, o a tots plegats, els hi demanem els regals que 
més il·lusió ens facin i una mica de temps per estudiar 
la música. Des de l’escola Municipal de Música de Paüls 
ús desitgem un  Bon Nadal i un feliç i pròsper 2020.
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El Centre Excursionista Trencacims i l’organització de la 
cursa ja està immers de ple en la preparació de la propera 
Trencacims, la 8a edició, que tindrà lloc els propers 27, 
28 i 29 de març al nostre poble.
Per aquesta pròxima edició comptem amb diferents 
novetats respecte als anys anteriors. Hem estat escollits 
per formar part del prestigiós circuit estatal de curses 
de muntanya “Spain Ultra Cup”, sent l’única cursa de 
Catalunya que hi està, i on hi ha curses tan importants 
com TransGranCanaria, Ultra Trail Sierra Nevada, Gran 
Trail Peñalara, Penyagolosa Trails... Amb aquest pas fem 
un salt de qualitat molt gran, ja que passem a tindre una 
presència més important arreu de l’estat i de manera 
internacional.
Una altra de les novetats és que per primer cop es 
disputarà una cursa de 75 quilòmetres i 5.300+, l’Ultra 
Trail Trencacims, tot un repte per als més valents. 
Compartirà gran part del recorregut de la ja consolidada 
Ultramarató de les Terres de l’Ebre (50 km i 4.000+), amb 

l’afegit que passarà per les Rases del Maraco, el refugi de 
Clotes, les Fonts del Toscar, el poble d’Alfara de Carles i 
el Coll de Paüls. Aquestes dues curses formaran part de 
l’Spain Ultra Cup, on la Ultramarató també serà la seu 
del Campionat de Catalunya de la Federació Catalana 
d’Atletisme.
Pel que fa a la Mitja Marató, també comptarà amb alguna 
novetat al seu recorregut original, però seguirà passant 
per llocs tan emblemàtics com el Tossal d’Engrilló, el 
Coll de la Gilaberta, la Punta de l’Aigua o el Joan Gran. 
Com l’any anterior formarà part del Circuit de Curses 
de Muntanya de les Terres de l’Ebre. La Marxa també 
presentarà alguna novetat respecte a l’edició anterior, ja 
que augmenta la distància i el desnivell fins els 13 km i 
700+. 
Tot això i moltes sorpreses més us esperen el pròxim 
any, com sempre us animem a participar d’aquesta gran 
festa, i només ens queda desitjar-vos molt bones festes i 
un 2020 carregat de salut i molta muntanya!!!

L’associació de les mestresses de casa, per diferents motius, durant un temps no hem pogut fer activitats, però per 
a l’entrada de l’any nou, estem preparant la festa de Santa Àgueda i alguns actes dels quals us anirem informant, 
adreçat a les dones del poble. Mestrestant us desitgem molt bon Nadal i feliç any nou.

ASSOCIACIÓ MESTRESSES DE CASA DE PAÜLS

CENTRE EXCURSIONISTA TRENCACIMS
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PENYA TAURINA

CARTA OBERTA ALS “QUINTOS DEL 49”
Estimats quintos:
“Al recibo de la presente, espero que estéis bien de salud, 
la mía es buena gracias a Dios”.
De la forma que ens vàreu ensenyar a redactar una carta 
quan érem petits. Vull saludar afectuosament a tots i to-
tes els que van néixer a Paüls l’any 1949.
Mirant la foto on estem tots junts, on desgraciadament, 
hi falta per defunció, el nostre company Ramón i, a mi, la 
germana que no vaig conèixer. Començo a recordar les 
vivències que per edat hem compartit. El respecte a la fa-
mília i a la gent gran del poble, les escoles separades per 
edat i sexe, l’arribada del primer mossèn al poble “Mos-
sèn Miguel”; recordeu la llet i el formatge?, la primera co-
munió (Discos dedicados), l’arribada del primer vehicle 
privat, al “Cal Portal de dalt”. La “Falangue” i el Joan del 
“Gargori”, que van fer una important funció social per als 
joves. En la joventut, a l’estiu espígol, verema i avellana, 
i anar al Pla-Marió a rebre el cotxe de línia per veure els 
forasters. Comprar algun vestit o camisa al Julio “de la 
Ropa”. Festes Majors, misses, Sant Roc, futbol, bous i ball. 
A l’hivern Sant Antoni, benedicció dels animals, visita a 
Sant Roc i ball; molts joves feien oficial que eren parella, 
i el costum de passejar fins al camp de futbol. Un record 
que ens va impactar, va ser l’arribada de la televisió en 
blanc i negre al cafè del “Músic”. Recordeu quan vam 
anar a l’església del castell? La vam connectar i vàrem 
veure les primeres imatges. La caiguda d’un avió a la Vall 
de l’infern, l’arribada de l’home a la lluna, el que ha pro-

piciat tota la tecnologia de la qual disposem. 
Ens hem anat fent grans; uns a estudiar, els altres a tre-
ballar, i servei militar obligatori als homes. Vàrem tro-
bar les nostres parelles, casaments, fills, i tota mena de 
responsabilitats. La necessitat d’adaptar-nos a les noves 
tecnologies que sempre van davant de la nostra capacitat 
intel·lectual.
Per motiu de generacions hem anat perdent als avis, als 
pares, algun familiar i algun amic, i hem ocupat el seu 
rol, hem començat a sentir la paraula iaio o iaia. Una 
cosa que a tots ens fa respecte: Arribar a la vellesa. Algu-
na malaltia (pastillero), alguna visita al metge i a l’hospi-
tal anomenat ITV. I aquí estem en 70 anys. Ara ens toca 
cuidar-nos, ajudar als fills, gaudir dels nets, aprofitar els 
bons moments que ens dóna la vida, de l’Imserso i dels 
amics, i per sobre de tot, no fer enemics.
Tenia ganes de recordar vivències que hem compartit, 
que segur que són moltes més, però només us volia salu-
dar afectuosament. 
Per acabar, em passo a la pell del Montsenyor i us dic: 
-Recordeu els bons moments passats, gaudim dels pre-
sents i no perdem de vista tots els que encara ens han de 
venir i que de ben segur compartirem. 
Porteu-vos bé i si Déu vol, fins a l’any que ve. 
En celebració del 70 aniversari

Amadeu Gavaldà

Aquest any 2019 va ser un any especial, ja que vam fer 
el quinzè aniversari, des d’aquí volem agrair a tothom 
la seva col·laboració durant aquests anys. Com a nove-
tat vam fer el primer bou capllaçat i va anar força bé, a 
l’igual que el matí pels carrers de Mansilla. Els altres ac-
tes taurins van estar al nivell esperat. A banda del bou i 

les vaques pels carrers, també vam organitzar un esmor-
zar popular, bous pels xiquets i xiquetes i vam col·laborar 
en tots els actes taurins de la Festa Major. Aquest Nadal 
participarem fent un “encierro infantil”. Bon Nadal i feliç 
2020 a tothom. 
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UN ESTIU COSTA AMUNT
Vaig pensar en escriure aquestes línies mentre 
carregava la bici al cotxe al port de Portalet, 
fronterís entre França i Aragó. Acabava de fer un 
entrenament duríssim, pujant el col d’Aubisque, 
de categoria especial i el Portalet de 1ª categoria. 
L’Aubisque és un port de 17 km, en rampes màximes 
del 12%, uns 4 km finals preciosos i escenari en 
incomptables ocasions tant del Tour com de la 
Vuelta. El Portalet no destaca tant pel seu desnivell, 
però en una longitud de 28 km acaba en les teves 
forces a cada pedalada.

Després de 3 setmanes d’aquest entreno, em 
trobava al mig de 8000 nois en bici disposat a fer els 
200 km de la Quebrantahuesos, marxa cicloturista 
per excel·lència del calendari espanyol i m’atreviria 
a dir que europeu. Abans d’entrar en carrera deixeu-
me dir que el dia abans vaig tenir el plaer de saludar 
i fer-me 2 fotos en un dels millors ciclistes de la 
història, Alberto Contador.

Comença la marxa des de Sabiñánigo, localitat de 
la província de Huesca, en direcció Jaca per coronar 
el primer port, el Somport, no és molt dur, però s’ha 
de pujar reservant forces pel que ve per davant… ja 
en territori francès i després de 40 km de baixada i 
plans, s’afronta un dels plats forts de la jornada, el 
Col de Marie Blanque, 9 km de pujada, però els 4 
últims no sabria com descriure, hi havia gent que 
optava per pujar a peu… dir que Marie Blanque 
serà un dels ports més durs per on passarà el Tour 
de 2020. Coronat el Marie Blanque, un descens fins 
a la localitat de Laruns i allí comença el Portalet, i 
ja per rematar la faena un últim souvenir, els 2 km 
al 10% de Hoz de Jaca, i ja enfilar les rectes fins a 
Sabiñánigo i 200 km a les costelles…. Conclusió: 
molt feliç i 2 mesos sense tocar la bici… però havia 
de cremar l’última bala de l’estiu.

Sense meditar-ho massa decideixo fer un tram mític 
del Tour, deixo el cotxe a Arreau (França) i des d’allí 
i sense temps d’escalfar, ja comença el Col d’Aspín, 
de 1ª categoria i 11 km d’una bellesa envejable, al 
coronar m’esperava una comitiva de vaques que 
donen als Pirineus aquest sabor d’alta muntanya 
tan especial… però Aspín era només l’aperitiu, 
el plat fort de la jornada s’escriu en majúscules, 
història del Tour, escenari de batalles èpiques com 
la del Tour de 2010 enmig de la boira entre Sleck i 
Contador, Tour que guanyaria el ciclista de Pinto, o 
el descens de Don Miguel Indurain que va despertar 
de la migdiada a tots els teleespectadors aquell 
estiu de 1991, en què el navarrès arribaria vestit de 
groc als Champs Elysees. Doncs si, tocava pujar el 

Tourmalet, de categoria especial i per damunt de 
2000 m d’altura. Són 17 km de pujada, els primers 
5 km són tranquils, però ja els 12 km que queden són 
una bogeria, sense descans i en un desnivell que no 
baixa del 8%. El màxim respecte a tots els ciclistes 
professionals que durant 21 dies es deixen la pell 
pedalant i coronant ports inhumans a velocitats de 
vertigen.

Ara ja, passat el bon temps, toca pedalar pel planet 
i gaudir els dies que ens deixi el vent, i l’estiu que ve 
Déu dirà cap on tirem, però de moment “que nos 
quiten lo pedaleao”.

Bones festes, salut i pedals!
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RECORD D’UN DIA DE SANT ROC

Foto cedida per: Dolores Navarro “la tia Lola del Canari”
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Més de 625 veïns i veïnes del poble ja
l’estan usant!
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