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INVERSIONS 2020
ARRANJAMENT DEL RECINTE I INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL
Pressupost de licitació: 296.651,48 € IVA inclòs. Licitat per procediment obert simplificat. Criteri d’adjudicació: Preu més baix. Es van
rebre 6 ofertes i es va adjudicar per un import de 234.354,66 € IVA inclòs a Excavacions Labòria, SL.
Obra subvencionada per 170.000,01 € per la Diputació de Tarragona - Pla d’Acció Municipal (PAM). Anualitat 2020.
Descripció de la inversió: Obra de reforma integral de la piscina municipal, zona de platja i sala de màquines de filtració, amb l’objectiu
d’actualitzar completament aquesta instal·lació esportiva que ha inclòs, entre altres: construcció d’un nou mur per separar espai de la
zona del pavelló municipal, arrencada de gespa natural existent i col·locació de gespa artificial, la renovació de paviment del recinte de
la piscina, el rebaixament de la fondària total de la piscina (de 600 a 500 m3), trasllat i noves dutxes exteriors, renovació de filtres, bomba
i canonades i noves zones d’ombra amb pèrgoles tipus vela.

Imatge estat actual Avinguda Xiprers
Vista aèria del recinte de la piscina municipal. Fotografia: BAES Audiovisual.

FORMACIÓ DE PASSOS DE VIANANTS DE RESSALT

Pressupost de l’obra: 561.776,99 € IVA inclòs. Durada prevista de les obres: 12 mesos.

Pressupost de licitació: 24.450,54€ IVA inclòs. Adjudicat per contracte
menor a Benito Arno e Hijos, SA.

Actuació subvencionada en: 135.246.45 € per la Generalitat de Catalunya dins del programa Pla Únic d’obres i serveis (PUSOC Anualitat
2021) i per 200.000,01€ per la Diputació de Tarragona dins del programa Pla d’Acció Municipal (PAM Anualitat 2021).

Obra subvencionada per un import de 56.418,57 € per la Generalitat de Catalunya dins del programa Pla Únic d’obres i serveis (PUSOC
anualitat 2020). Aquest import de subvenció també subvenciona la
millora de la urbanització de l’Avinguda Xiprers pel 2021 que descriurem a continuació.

Descripció de la inversió: La proposta pretén complementar el complex a partir de les necessitats detectades a nivell funcional i d’usos
nous. A nivell funcional es fa necessari la creació d’un punt de control d’accessos que unifiqui l’accés de tota la zona esportiva, tant del
pavelló com dels camps i pistes exteriors, i de la piscina. Pel que fa als usos, es proposa la creació d’una sala polivalent i d’un gimnàs que
permetin realitzar activitats que actualment es fan a la pròpia pista del pavelló, fet que impossibilita la pràctica d’altres activitats pròpies
de la pista. I també la construcció d’un nou conjunts de vestidors, amb 2 vestidors per a equips i un per a àrbitres, que completaria els
existents i facilitaria l’ús de la doble pista, amb l’ús simultani de 4 equips, d’acord amb el programa bàsic de mòdul PAV-2 del Consell
català de l’Esport.

Ubicació: S’han incorporat els passos al creuament del carrer Trajacàpita (en la zona més propera a l’itinerari escolar), al carrer Lluís
Companys i a l’avinguda Catalunya en dos punts: el més proper a la
residència geriàtrica i el tram amb més velocitat d’accés al municipi.

ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ DE TECNOLOGIES
EFICIENTS PER A LA CLIMATITZACIÓ
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
D’acord amb la convocatòria de subvencions 2019 de la Diputació
de Tarragona per a l’energia sostenible i l’adaptació al canvi climàticPAES / PAESC es va sol·licitar una subvenció pel canvi dels aparells de
climatització de la llar d’infants municipal. Aquest 2020 s’han substituït els equipaments de calor i fred per uns altres de millor rendiment
energètic i s’ha substituït el sistema de climatització per un sistema
de distribució d’aire condicionat més eficient.
Cost de la inversió 18.050,78 €. Adjudicat per contracte menor a l’empresa CALFRI, SA. Subvenció de 11.632,50 € de la Diputació de Tarragona. Programa PAES.

REPARACIÓ DE LES FILTRACIONS DE LES COBERTES
DE LA LLAR D’INFANTS, LA CASA DE LA CULTURA
I DE L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT
Cost de la reparació de la coberta de la llar d’infants: 9.009,66 € IVA inclòs. Adjudicat a per contracte menor a NTI INTEGRATED SOLUTIONS SL.
Cost de la reparació de la coberta de l’edifici de l’Ajuntament:
14.036,79 € IVA inclòs. Cost de la reparació de la coberta de l’edifici
de la Casa de la Cultura: 1.899,70 € IVA inclòs. Ambdós adjudicades a
AISLAMIENTOS RAMBLA, SLU.

REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

Passos ressalt

INVERSIONS 2021
A continuació s’enumeren les inversions pressupostades
i previstes pel 2021:

MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
DE L’AVINGUDA DELS XIPRERS
Pressupost de l’obra: 143.704,29 € IVA inclòs. Durada prevista de les
obres: 5 mesos.
Actuació subvencionada conjuntament amb la Formació de passos
de ressalt amb 56.418,57 € per la Generalitat de Catalunya dins del
programa Pla Únic d’obres i serveis (PUSOC). Anualitat 2020.
Descripció de la inversió: substitució i regularització del ferm del vial
i el seu perímetre, creació d’una vorera o passeig entre el vial i el barranc, nova il·luminació i dotació de mobiliari urbà per passeig, direcció de les aigües de pluja a barranc, ordenació de les places d’aparcament existents, instal·lació d’un pas de ressalt per a vianants previ al
creuament amb el carrer d’accés al centre escolar.

ACCIÓ DE GOVERN
ARRANJAMENT CAMÍ
RACÓ DE MANET
I GRANGES DE MARIO
Pressupost de l’obra:
18.561,04 € IVA inclòs. Durada prevista de les obres: 2 mesos.
Actuació subvencionada en 17.632,98
€ per la Diputació de Tarragona dins
del programa Pla d’Acció Municipal
(PAM anualitat 2018 per ús de romanent sobrant de l’actuació Pavimentació camí del Perelló als 4 camins).
Descripció de l’actuació: Respecte
al Camí de Racó Manet l’actuació
consisteix en la millora en l’aportació de material de base i compactat
d’aquest, per rebre un acabat amb
doble tractament asfàltic superficial i
acabat amb àrid fi. Pel que fa al Camí
de les Granges de Mario degut al fort
pendent que té en el seu origen, el
ferm serà de formigó en els primers
100 metres.
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DESESTIMENT DE L’ACTUACIÓ DE L’ARRANJAMENT
DEL CAMÍ DEL MAS DEL REI i CANVI D’ACTUACIÓ:
PAVIMENTACIÓ D’ACCÉS AL CASC URBÀ
PEL BARRANC DE SALT.
En data 26 d’abril de 2019 l’Ajuntament del Perelló va presentar a la convocatòria de
subvencions del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2019 de la Diputació de Tarragona un
projecte per arranjar el camí de Mas del Rei. Aquests treballs consistien en el formigonat dels passos de barranc i aglomerat asfàltic per la resta de trams del camí, per un
import total de 70.036,81€
Avaluat el projecte presentat, la Diputació de Tarragona va concedir una subvenció
de 66.508,00€ per la realització dels treballs i l’Ajuntament va iniciar el procediment
d’adjudicació de l’obra per poder executar-la abans d’acabar l’any.
En data 24 de novembre de 2019 un veí del municipi va presentar una al·legació al
projecte d’arranjament, considerant que: era un camí/lligallo en perfectes condicions
que no presentava cap dificultat al trànsit, que hi podien circular vehicles no adaptats
a terrenys complicats i sol·licitava un estudi d’avaluació ambiental i informe previ a la
Generalitat de Catalunya.
Sol·licitada autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya en data 25 de novembre de 2019, aquest Departament
encara no ha resolt. Per tot això ens veiem obligats a sol·licitar un canvi d’actuació al
PAM 2019 de la Diputació abans del 31 de desembre de 2020 per no perdre la subvenció concedida. Aquest canvi d’actuació serà la millora de la baixada de la Tona i la
pujada a les Torretes des del barranc del Salt utilitzant la mateixa subvenció concedida de 66.508,00 €.

Imatge de l’estat actual
de l’accés a les Torretes des del barranc

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE: Tita i La Portella
D’acord amb la convocatòria d’aquest any del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per actuacions per la prevenció
d’incendis forestals s’ha sol·licitat una subvenció per les següents
actuacions, amb pressupost total de l’obra de 22.472,68 € IVA inclòs:
· L’arranjament de dos camins per a prevenció i extinció d’incendis al camí de Tita que connecta el paratge de Tita amb la Portella
(1.21 km) i al camí de les Collades a la Portella que uneix el paratge
de les collades amb la Portella (4.50 km).
· Obra civil al camí del Mas de Bermejo: Camí que sortint de la Portella connecta amb l’antiga carretera del Perelló a Tortosa amb la
millora del ferm 3.850,00 m2.

Tram de camí del paratge de Tita

MESURES I AFECTACIONS ARRAN DE L’ESCLAT DE LA PANDÈMIA COVID-19
En data 16 de març de 2020 es va activar el Pla de Contingència municipal contra els efectes
del COVID-19 amb l’objectiu d’establir els mecanismes necessaris per gestionar l’estat d’alarma
publicat el 14 de març de 2020, amb el següent contingut:
1. Garantir els següents serveis essencials: Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus,
neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població,
pavimentació i conservació de les vies públiques i control d’aliments i begudes. Seguretat i
vigilància general (vigilància municipal).
2. Tancament de tots els equipaments municipals de tipus cultural, museístic, expositiu, esportiu, educatiu o associatiu i suspensió del mercat setmanal.
3. Tancament de l’atenció directa presencial a l’ajuntament i conversió total des del primer dia
per garantir l’atenció al veïnat via telefònica i/o mitjançant la seu electrònica de l’ens.
4. La suspensió de tots els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de
l’Ajuntament, així com del de prescripció i caducitat dels procediments.
5. La suspensió de les Sessions Ordinàries dels Òrgans col·legiats de l’Ajuntament (ple, juntes
de govern, comissions, etc.).
Aquestes mesures es van anar anul·lant conforme s’avançava amb les fases de reobertura i
desconfinament a partir del maig del 2020. A nivell d’afectacions a la població, les mesures més
destacades que es van decidir són les següents:

MODIFICACIÓ DEL CALENDARI
DE PAGAMENTS DE TRIBUTS
Com a municipi que té delegada la recaptació a BASE Gestió d’Ingressos i d’acord amb el decret aprovat per la Diputació de Tarragona, es va modificar el calendari de pagament de tributs a través
de BASE per alleugerir la càrrega econòmica de la ciutadania davant la crisi del COVID-19 i ajornar-ne els pagaments a final d’any.

DEVOLUCIÓ DE PART PROPORCIONAL
DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES
Es va aprovar la devolució de la taxa d’escombraries als establiments comercials i de restauració que no hagin pogut obrir com
a conseqüència de les mesures estatals i nacionals adoptades pel
Covid-19. La devolució consistirà en el retorn de la part proporcional de la taxa de residus corresponent als dies en què hagin tingut
l’activitat suspesa arran d’imperatiu legal.
Plànol accessos barranc

De moment no hi ha data límit per sol·licitar el retorn corresponent al 2020. Els models de sol·licitud i documentació que cal
aportar estan publicats al portal web municipal. Podeu sol·licitar
el tràmit presencialment o per la seu electrònica. A data 7 de desembre de 2020 únicament s’han presentat 11 sol·licituds de
devolució, retornant-se un total de 423,24€.

TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA:
Establiments comercials, de restauració
i mercat setmanal.
S’ha aprovat la gratuïtat de la taxa d’ocupació de la via pública. A
més a més, un cop permesa la reobertura comercial i de la restauració s’ha permès l’ampliació (també gratuïta) dels m2 de terrasses de bars i restaurants.
D’igual forma, i respecte al mercat setmanal, tampoc s’ha cobrat
la part proporcional dels dies en què no s’ha fet el mercat setmanal arran de la suspensió dictada per l’estat d’alarma.
Aquestes mesures han suposat una pèrdua d’ingressos de 8.041,68 €

ACCIÓ DE GOVERN
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ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL
(CASAL D’ESTIU i CASAL PETIT)
Per tal de garantir la seguretat i protecció dels infants i complir amb totes les mesures exigides per la
Generalitat de Catalunya de ràtios, distància i espais utilitzats per poder organitzar els casals d’estiu,
es va haver de gairebé doblar el nombre de persones integrants de l’equip de dirigents (direcció,
monitoratge i personal auxiliar). Mentre que al 2019 es van contractar un total de 8 persones amb
un cost de 20.240,67 € per 87 nens i nenes, al 2020 la plantilla de personal contractat ha estat de 16
membres per 71 inscripcions, el que ha suposat un cost de 37.536,33 €.
Per tant, organitzar els programes de lleure infantil aquest estiu ha suposat un increment no
previst de la despesa en
Per tal d’evitar l’entrada a la població de persones no residents ni empadronades, i d’acord amb les directrius de la Generalitat de Catalunya, es
va decidir tallar els accessos del municipi durant setmana santa i el pont de l’1 de maig. Es van tallar els següents accessos obligant a tothom
que volgués entrar o sortir del municipi a passar per l’accés nord on estava el control de la vigilància municipal i els mossos d’esquadra: Accés
TV-3022, accés TV-3022 (glorieta torretes), Torretes velles (contenidors), pont barranc Oliveres, pujada Abeurador accés a la població, accés
Perelló Sud (glorieta Censals), accés Via Augusta – Ermita Sant Cristòfol i accés Via Augusta N-340.

SERVEI PÚBLIC
DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL LA CADERNERA
El 27 de març per decret d’alcaldia 36/2020 s’ordenava a la Fundació
Educativa i Social Grup Sagessa (empresa concessionària de gestió
del servei de llar d’infants de titularitat municipal), no cobrar la taxa
per assistència a la llar d’infants durant els dies que la llar estigués
tancada a conseqüència de l’estat d’alarma, allargant la mesura fins
que es permeti la seva reobertura.

SERVEI PÚBLIC D’ACTIVITATS ESPORTIVES
Per a bàdminton i activitats esportives escolars (cros, atletisme, i
futbol) i donat que la taxa es cobra en un únic rebut anual, es va
aprovar el retorn de la part proporcional de la taxa corresponent
a la temporada 2019-20. Per sol·licitar-ho només cal presentar el
model normalitzat de devolució.

A més a més, d’acord amb les facultats de l’Ajuntament de control
dels serveis públics, es va ordenar a l’empresa concessionària no posar al personal educatiu de la llar en situació d’ERTO (expedient de
regulació temporal d’ocupació), mantenint tot el personal actiu fent
teletreball i tasques d’organització del curs 2019-20 i avançar tasques
de programació del curs 2020-21.

Pels entrenaments específics de futbol (tecnificació I i II), com la
taxa es paga mensualment, no es van cobrar els rebuts corresponents als mesos en que es no es van poder realitzar els entrenaments. Per a les activitats esportives d’adults gimnàstica i running), com la taxa es paga trimestralment, no es va cobrar el rebut
corresponent al període abril-juny. Per totes les activitats, es pot
sol·licitar el retorn de la part proporcional pagada durant el mes
de març.

En data 1 de juny del 2020 la Generalitat de Catalunya va permetre la
reobertura de les llar d’infants municipal amb una estricta reducció
de ràtios (nombre d’infants per aula), ordenant que només es permetés l’ús del servei de llar d’infants a aquelles famílies que justifiquessin
estrictament que cap dels progenitors es podia fer càrrec de l’infant i
es necessitava el servei.

Tot i no realitzar el servei, l’Ajuntament va mantenir el personal
adscrit a l’àrea d’esports i no el va posar en situació d’ERTO. A
10/12/20 s’han presentat 7 sol·licituds de devolució equivalent a
140 euros.

Aquesta mesures de protecció econòmica a les famílies usuàries
i al personal docent de la llar ha suposat que s’assumeixin
22.680,52 € no previstos al pressupost municipal

GRATUÏTAT DE LA PISCINA MUNICIPAL
I RESPONSABLE DE SEGURETAT I HIGIENE

En data 2 d’abril per decret d’alcaldia 42/2020 s’ordenava el no cobrament de la quota del del servei de l’escola de música municipal
durant el mes d’abril. Igualment es decideix reconvertir de dalt a baix
el sistema d’ensenyament de l’escola i es passa als ensenyaments en
línia. Aquesta reconversió va fer possible que no es posés a cap membre del personal docent de l’escola en situació d’ERTO, garantint que
s’impartissin el 100% de les classes de llenguatge i d’instrument.

Arran de l’endarreriment en l’acabament de les obres d’arranjament de la piscina municipal per la paralització d’obres no essencials dictada per l’estat d’alarma, es va acordar la gratuïtat de la
piscina municipal durant la temporada d’estiu 2020. Per tant, no
es va cobrar cap abonament o entrada de dia. Aquesta mesura,
si ho comparem amb els ingressos del 2019 de la piscina municipal, ha suposat un ingrés no recaptat al pressupost municipal
d’aproximadament uns 8.383,00 €. La obligatorietat d’incorporar la figura del responsable de seguretat i higiene per garantir
el compliment de els mesures COVID-19 ha suposat també un
cost no previst de 2.082,80 €

Aquestes mesures de protecció econòmica a les famílies usuàries
i al personal docent de l’escola ha suposat que l’Ajuntament assumeixi 9.337,20 € no previstos en càrrec al pressupost del Patronat de l’escola de música municipal.

Com és obvi aquesta despesa pressupostària s’ha incrementat enormement. La desinfecció de carrers i espais municipals (llar d’infants, escola de música, escola Jaume II, hotel d’entitats, pavelló
municipal, edifici de l’Ajuntament, carrers i places, parcs públics, etc.) ha suposat que el personal
de la brigada i de la neteja hagi fet un esforç titànic i un increment de la despesa de material de
neteja i en material d’EPIS i protecció per 8.911,95€ aproximadament.
Cal remarcar també que la neteja dels centres públics d’ensenyament que neteja el personal de
l’Ajuntament: l’Escola Jaume II i l’Escola de Música i la neteja dels equipaments municipals esportius
després de cada ús ha multiplicat per dos les neteges diàries de cada espai.

TOTAL

79.016,05€

Xifres a data a 07/12/2020

Per tant, a aquesta data, l’import total que ha suposat l’aprovació d’aquestes mesures en càrrec al pressupost municipal
és de 1.860,00 €

SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA DE MÚSICA
MUNICIPAL DEL PERELLÓ

Fet el seguiment del servei, es decideix que únicament es pagarà el
50% de la quota corresponent al mes de maig i de de juny i que el curs
s’acabarà en format telemàtic.

NETEJA i DESINFECCIÓ D’ESPAIS i MATERIALS EPIS

HISENDA PÚBLICA
MODIFICACIÓ PARCIAL D’ORDENANCES FISCALS PEL 2021
En sessió plenària de 29 de setembre de 2020 es va aprovar l’actualització parcial de les següents ordenances ja que no s’havien modificat des de fa anys i els imports han quedat desfasats respecte a l’augment del cost de la vida.
Un cop exposat al públic a l’e-Tauler del portal web www.elperello.cat pel termini de 30 dies hàbils comptadors des de l’endemà de
la publicació al BOPT de 9 d’octubre de 2020 (Butlletí oficial de la província de Tarragona) i sense que s’hagin presentat al·legacions i/o
reclamacions, aquest acord de modificació ha esdevingut definitiu i seran les ordenances vigents a partir del 2021. Es recorda que totes
les ordenances estan publicades al portal web municipal i també al portal de transparència.

HISENDA PÚBLICA
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MODIFICACIÓ PARCIAL D’ORDENANCES FISCALS PEL 2021

No existia

DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DEL PRESSUPOST 2019 i 2020
Tal i com us hem explicat en moltes edicions d’aquest butlletí, l’Estat obliga als ajuntament a destinar
el superàvit de l’últim exercici pressupostari (en aquest cas el 2019) a amortitzar deute (crèdits) i pels
Ajuntament que no tinguin préstecs a amortitzar, l’Estat obliga a gastar aquest romanent en inversions
financerament sostenibles, és a dir, inversions que no requereixin un manteniment constant. Aquest
any i arran de l’esclat de la pandèmia del COVID-19, l’Estat obliga a gastar aquest romanent del pressupost del 2019 en inversions associades a les polítiques de serveis socials. Tot i això l’Estat encara no ha
dictat les especificitats que s’hauran de complir per fer aquesta incorporació de romanents.

QUÈ RECAPTEM DELS PARCS EÒLICS
Davant la confusió que s’ha generat el que recapta el pressupost municipal pels parcs eòlics que hi
ha al terme, els números són els següents:

No existia modalitat
adults
Assegurances i
llicències no estaven
regulades per
ordenança

HISENDA PÚBLICA
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ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2020
Total pressupost d’ingressos (modificacions incloses): 3.849.221,58 €
Total pressupost d’ingressos RECONEGUTS a 31/10/2020: 2.699.595,19 €

Total pressupost de despeses (modificacions incloses): 3.816.961,97 €
Total pressupost de despeses EXECUTADES a 31/10/2020: 2.206.695,26 €

HISENDA PÚBLICA
RESUM SUBVENCIONS 2020
Aquest quadre únicament recull les subvencions sol·licitades i concedides a data 11/12/2020:
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b) Insta les institucions i els partits catalans al diàleg, a l’acord i al respecte de la pluralitat
de les diverses opcions de tots els catalans.
c) Rebutja i condemna el posicionament del rei Felip VI, la seva intervenció en el conflicte
català i la seva justificació de la violència
exercida pels cossos policials l’1 d’octubre de 2017.
d) Referma el compromís amb els valors republicans i aposta per l’abolició d’una institució
caduca i antidemocràtica com la monarquia...”
Publicat i comunicat aquest acord plenari, la Delegació del Govern a Catalunya va presentar un escrit d’interposició de recurs contenciós
administratiu al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona. Aquest Tribunal ha fallat a favor de la Delegació del Govern, ha
declarat acte nul de ple dret l’acord plenari de l’Ajuntament perquè la reprovació a l’actuació del rei no és una matèria de competència
municipal i ha condemnat en costes a l’Ajuntament (d’igual forma han fet amb l’Ajuntament de Falset, de moment els dos ajuntaments
impugnats de la província de Tarragona)
Aquest ajuntament continuarà amb la defensa de la llibertat d’expressió i amb la lluita del poble català per poder assolir una
república catalana independent.

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
ADQUISICIÓ 2 VEHICLES PER LA BRIGADA MUNICIPAL

RECURS DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN CONTRA ACORD DEL PLE
En sessió plenària de 20/11/2018 es va aprovar per UNANIMITAT dels membres presents la Moció de l’Associació de Municipis per la
Independència de suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de l’agenda social i la recuperació de la
convivència aprovada l’11/10/2018 que deia el següent:
El Parlament de Catalunya va aprovar el dia 11 d’octubre de 2018 la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobre la priorització de
l’agenda social i la recuperació de la convivència. L’Ajuntament del Perelló vol ratificar el seu ACORD amb aquesta Resolució i en vol destacar
especialment el punt II. Institucions i Administracions que manifesta el següent:
“...El Parlament de Catalunya, en defensa de les institucions catalanes i les llibertats fonamentals:
a) Insta totes les institucions de l’Estat a garantir la convivència, la cohesió social i la lliure expressió de la pluralitat política a l’Estat. En aquest sentit, reprova els actes repressius
contra la ciutadania i condemna les amenaces d’aplicació de l’article 155 de la Constitució,
la il·legalització de partits polítics catalans, la judicialització de la política i la violència
exercida contra els drets fonamentals.

Adquisició de 2 vehicles CITROEN BERLINGO de segona mà per la flota de vehicles de la brigada
municipal per 13.000€ IVA inclòs i disseny i incorporació de retolació.

INCORPORACIÓ DE LA FIGURA DE L’AGENT CÍVIC
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha posat a disposició de l’Ajuntament del Perelló la figura de l’agent
cívic. Des d’aquest desembre i fins al setembre del 2021 aquest agent circularà pels carrers de la
població per fer tasques de sensibilització, assessorament i vigilància de les normes bàsiques de convivència. Les seves tasques són: informar a la població sobre l’obligatorietat de l’ús de la mascareta
i el respecte de la distància social, sensibilitzar sobre el reciclatge, sensibilitzar sobre les normes de
circulació d’animals per la via pública i les deposicions d’excrements. També recordarà, quan sigui
necessari, la resta de normes de convivència que ens hem donat entre tots i totes amb l’ordenança
de policia i bon govern.

EDUCACIÓ

MEDI AMBIENT I SERVEIS
RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES

INSTAL·LACIÓ DE CAUTXÚ

El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) ha notificat que el cost de la recollida d’escombraries per a
l’exercici 2021 serà de 306.264,19 €, incrementant en 29.264,19 €
el cost de la recollida del 2020. Aquest increment del cost del 2021
no es cobrirà amb el que recaptem entre tots i totes de la taxa
de recollida d’escombraries, que al 2021 està previst que sigui de
253.636,58 €. per tant caldrà destinar 52.627,61 € d’altres partides per poder finançar el servei ja que l’equip de govern ha
decidit no augmentar aquesta taxa a la població en general
com a mesura de suport econòmic.

AL LLUÍS COMPANYS

Cal tenir en compte que com a mesura de penalització, els propers anys el cost de la recollida i tractament de residus continuarà augmentant per aquells municipis que reciclin menys,
per tant cal que entre totes i tots millorem la pràctica del reciclatge. Com hem explicat anteriorment, la figura de l’agent cívic
farà també tasques de sensibilització, conscienciació i suport al
reciclatge per aquelles persones que no sàpiguen com fer-ho.

RECUPERACIÓ AMBIENTAL I POSADA EN

Per tal de millorar la seguretat en la circulació de les persones per
les voreres del carrer Lluís Companys s’han cobert totes les bases
de l’arbrat del carrer amb cautxú. Aquesta mesura també millora
la neteja i salubritat de l’espai.

ARRANJAMENT DE CAMINS
PARATGE LES MALLADETES
Juntament amb l’ADF Cabra Feixet i mitjançant subvenció del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya per un import de 24.999,50 € s’han
arranjat dos camins per a prevenció i extinció d’incendis situats
en aquest paratge (Camí Sarraí-Malladetes: 2,10 km i Camí de
les Coves: 1,19 km) i s’han obert 0,38 km de vial nou. L’ADF per
la seva banda ha realitzat obertura de vial per 0,97 km i creació
d’una franja forestal de 7.79 hectàrees. El cost total de l’actuació
conjunta ha estat de 31.734,00 €
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CANVI D’EMPRESA CONCESSIONÀRIA DEL SERVEI DE LLAR INFANTS
El passat 31/07/2020 va finalitzar el contracte de 3 anys i 2 pròrrogues de la concessió per la prestació del servei públic de la llar
d’infants municipal La Cadernera amb la Fundació Educativa i
Social – Grup Sagessa. Convocada la nova licitació del contracte
pels propers 3 cursos (amb possibilitat de pròrroga per 2 cursos
més) van presentar ofertes la Fundació Educativa i Social – Grup
Sagessa i la Fundació Pere Tarrés. Realitzats els procediments de
licitació i adjudicació, la nova empresa concessionària del servei
és la Fundació Pere Tarrés amb un pressupost pels curs 2020-21 de
152.694,00 €. Aquesta nova contractació ha suposat un canvi en
la metodologia de treball i una nova direcció del centre, la Lluïsa
Lleixà Sánchez és la nova directora.
Us recordem que podeu consultar tots els procediments de contractació
i adjudicacions al PERFIL CONTRACTANT, ubicat al portal web municipal
wwww.elperello.cat
Nou disseny del pati de la llar d’infants
amb nova instal·lació de cautxú i marcatge de zones.

CASAL ESTIU I CASAL PETIT
Com hem mencionat a l’apartat mesures COVID-19, organitzar aquest any els casals d’estiu ha estat tot un repte per la magnitud de normes i condicionaments d’obligat compliment arran de la pandèmia. Per poder-ho dur a terme vam utilitzar els espais de la llar d’infants
municipal, l’escola de música municipal, l’escola Jaume II, l’Institut Blanca d’Anjou, les instal·lacions esportives del camp de futbol i la
piscina municipal i multitud d’espais exteriors. Els grups d’infants es van passar a anomenar grups de convivència. Aquests grups havien
de ser hermètics tant a nivell d’infants com a nivell de monitoratge en totes i cadascuna de les activitats. També es va haver d’incorporar
la figura del responsable en seguretat i higiene, delimitar i ampliar les entrades, sortides, i totes les aules utilitzades organitzant al final,
un mini casal d’estiu per cada grup de convivència, amb tot el necessari pel seu funcionament. Per tot això volem agrair el treball que
van realitzar l’equip de dirigents perquè aquest estiu no va ser fens fàcil fer-ho

VALOR DELS CAMINS RAMADERS
Amb un pressupost de 393.018,45€ el Departament de Territori
de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de la Societat de Caçadors Sant Antoni s’ha executat un projecte de creació
de basses per a la recuperació d’hàbitats sensibles connectant la
bassa d’en Ferrà amb la de l’Espinal. L’actuació ha consistit en la
restauració integral, millora i construcció d’unes 62 basses: 10 de
grans i 52 de petites.

ESCOLA MÚSICA: Reconversió en línia

Com a curiositat, en aquest paratge s’han trobat 4 exemplars de
pi ver i sembla ser que és a l’únic lloc del terme municipal que
se’n troben. Una de les característiques d’aquest pi és que li costa
molt cremar.
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Amb la declaració de l’Estat d’alarma es va ordenar el tancament,
entre altres, de tots els centres educatius fins a nou avís. Com tots
els centres, l’Escola de Música (EMMP d’ara en endavant) també va
tancar les seves portes però no va interrompre la seva activitat. El
personal docent va reconvertir els ensenyaments en línia i a 1 d’abril
totes les assignatures compatibles amb l’ensenyament telemàtic estaven funcionant al 100%. Aquesta reconversió de l’EMMP es va estendre pel territori i se’n van fer ressò a la premsa escrita com el Diari
de Tarragona i l’Aguaita.cat
El curs 2020-21 el vam començar en format presencial amb 64 alumnes i un plantilla de 12 docents. Ens vam haver de tornar a reconvertir en format virtual pel tancament ordenat per la Generalitat d’octubre a novembre. A dia d’avui, per fi, tornem a funcionar en format
presencial complint estrictament amb totes les mesures sanitàries
imposades de delimitació d’espais, ràtios, higiene i desinfecció.

Imatge pi ver de les Malladetes

EDUCACIÓ
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DISSOLUCIÓ PATRONAT DE L’ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL
El ple de l’Ajuntament del Perelló, en sessió celebrada el 29 de
setembre va aprovar inicialment la dissolució i liquidació de
l’Organisme Autònom Local “Patronat de l’Escola de Música Municipal” a partir de l’1 de gener de 2021. Sotmès l’acord al tràmit
d’informació pública per un període de trenta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació al BOPT de 9 d’octubre, i
no havent-se presentat cap al·legació dins de termini, es procedeix a elevar automàticament a definitiu l’acord.
Quan al 2010 es va aconseguir el reconeixement de l’Escola
de música pel Departament d’Educació de la Generalitat es va
acordar la creació de la figura del Patronat de l’Escola de Música
Municipal del Perelló (d’ara endavant Patronat de l’EMMP) per
tal de crear un organisme autònom que prestés el servei d’ensenyaments musicals. La idea inicial que va promoure la creació
d’aquest ens va ser la d’incloure a les famílies en la presa de
decisions de l’escola durant els primers anys de funcionament,
ja que anteriorment les famílies gestionaven els ensenyaments
musicals del municipi a través de l’associació Aula de Formació
Musical Perellonenca.
Durant aquests 10 anys les famílies de l’alumnat de l’EMMP s’han
organitzat en Associació de Mares i Pares i han participat en les
sessions del patronat d’aprovació de quotes i pressupostos i en
les sessions del consell escolar del centre. A nivell administratiu
i organitzatiu, el Patronat ha estat gestionat pel personal propi
de l’Ajuntament.

AUTOMATITZACIÓ DE LA PISTA DE PÀDEL

Tot i dependre de l’Ajuntament, el Patronat és un ens amb personalitat jurídica pròpia i requereix igualment tramitar multiplicitat d’expedients administratius paral·lels als de l’Ajuntament i
ha de complir igualment amb totes les obligacions i marcs normatius del procediment administratiu, de contractació, d’hisendes locals, de personal, de transparència, etc., suposant un volum de feina considerable per la plantilla de l’ens i no complint
amb els principis d’eficàcia, eficiència, simplificació i racionalitat administrativa que s’imposa als organismes públics pel que
s’ha decidit dissoldre. Aquesta dissolució no implica cap canvi
en el funcionament de l’escola.

Per tal d’agilitzar el sistema de reserves i hores de la pista de pàdel, hi ha en funcionament un sistema on-line de reserves a través
de l’aplicació de Reservaplay (https://elperello.reservaplay.cat/).
Les persones usuàries s’han de registrar i poden pagar i reservar
les hores des del seu mòbil. S’envia un codi d’accés per l’hora reservada i amb els controls amb botoneres que hi ha a l’entrada
de la zona esportiva i també de la pista de pàdel, s’introdueix el
codi rebut i automàticament s’obre la porta i també les llums de
la pista si és necessari. Aquest sistema ha estat molt ben rebut
per les persones usuàries ja que es dona molta franja horària per
a poder jugar.

L’EMMP és una de les 6 úniques escoles de música municipals
reconegudes pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya al Baix Ebre. Al ser un centre reconegut pel Departament, l’alumnat pot convalidar algunes de les hores que hi dedica per assignatures a l’institut. A més a més, a l’alumnat que es
vol dedicar a la música com a sortida professional o cursar estudis oficials al conservatori se’l prepara perquè pugui superar les
proves d’accés. No ens hem d’oblidar tampoc que l’alumnat de
l’EMMP nodreix directament a l’Agrupació Musical l’Emburgada
amb noves incorporacions cada any.

Amb l’arribada del COVID19, al mes de març la instal·lació va haver de tancar-se completament i quan s’ha pogut obrir s’ha fet
seguint les directrius dels Pla de Desconfinament de l’Esport, reduïnt les hores per les mesures de desinfecció que s’han de fer. De

Podeu seguir tota l’actualitat de l’EMMP a les xarxes socials facebook i instagram amb perfils molt actius.

moment s’han habilitat franges de dilluns a divendres per poder
jugar de 09.00 a 12.00 h, de 15.00 a 18.00 h i de 19.00 a 21.00 h (toc
de queda). En la mesura que es pugui es mirarà d’ampliar aquesta
franja horària ofertada.

MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA
S’han fet tasques de millora a la zona esportiva municipal. S’hi destaca: pintar la grada formigó del camp de futbol, paret en forma de
mur reparat pels aiguats del Glòria situat a la zona del camp de birles, pintada de la paret que va des de la pista de pàdel fins a pista
esportiva. Repàs d’obra i pintura a les grades de la tribuna del camp de futbol. Cost de l’actuació: 10.172,15 €

ESPORTS
INICI TEMPORADA ESPORTIVA 2020-21
PISCINA MUNICIPAL
La temporada d’estiu la piscina municipal va obrir portes el 27 de
juliol (un cop acabades les obres) i fins al 31 d’agost. Cal tenir en
compte que les obres de la piscina van estar suspeses des del 30
de març al 15 d’abril arran de la declaració de l’estat d’alarma i la
prohibició de treballs no essencials per la població. Amb motiu
del COVID19 també ens ha tocat fer canvis respecte anys anteriors: s’han reduït aforaments, no s’han ofertat cursos de natació
(ni infantils ni d’adults), s’ha tancat la instal·lació 1 hora al migdia
per a fer desinfeccions, s’ha creat la figura del responsable d’higiene i seguretat a la instal·lació (per realitzar el registre d’usuaris per
dies i hores per poder assegurar la traçabilitat en cas de positius
i sensibilitzar sobre el compliment de les mesures covid) i la zona
de platja s’ha parcel·lat, per situar als banyistes per unitats familiars i grups de convivència.
Totes estes mesures han estat ben rebudes pels banyistes i com
dit anteriorment, l’entrada a la piscina municipal durant aquest
estiu ha estat gratuïta.

Al mes d’octubre s’han iniciat les activitats esportives, corresponents al curs 2020-21. Des de l’Ajuntament s’està oferint les següents disciplines esportives, amb la participació a diferents competicions: Grup de bàdminton (amb competició escolar - primària
i secundària), Grup d’atletisme i cros (competició escolar i federada). Amb adults: Grups de Running (nivell I i II), Bàdminton i Gimnàstica de gent gran (adreçat a persones a partir de 60 anys).
Al pavelló poliesportiu s’han plegat les grades del públic i només
s’accedeix amb entrenador/a i esportistes al recinte. L’entrada de
públic queda prohibit de moment.

TRASPÀS DEL FUTBOL AL CENTRE D’ESPORTS PERELLÓ
A partir d’aquest curs escolar el futbol s’ha passat al Centre d’Esports Perelló. Així el futbol base queda amb les categories de patufets,
prebenjamí i benjamí amb participació als Jocs Escolars (Consell Esportiu del Baix Ebre) , que complementen la resta d’equips que participem amb federat (Federació Catalana de Futbol) que ja portava l’entitat.

CULTURA, FIRES i FESTES
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Convocatòria de fotografia Josep Diloli: 1r premi: Pensaments
de Miquel Planells Saurina

CONCURS DE DIBUIX SANT JORDI CONFINAT
A mitjans de març estàvem confinats a casa i amb els més menuts sense anar a l’escola. Vam aprofitar per canviar el format del concurs
perquè s’inclogués aquesta diada dins de les coses a fer durant el confinament i s’hi participés des de casa. Els participants van enviar
una fotografia dels seus dibuixos per correu electrònic i es va premiar amb material de dibuix a tots els participants. Els guàrdies municipals van ser els encarregats de fer l’entrega dels detalls, porta a porta.

REOBERTURA CINEMA: PROGRAMACIÓ EN SALA I A LA FRESCA
Al mes de gener es va iniciar la temporada de cinema al poble
amb la reobertura del Cinema Victòria a l’era digital. Algunes conversions i canvis van ser necessaris i amb l’empresa de Caseres, Cinemes Escarceller SCP es tornà a obrir la sala. S’oferí una pel·lícula
cada 15 dies i s’anaren combinant temàtica infantil, acció, comèdia... l’arrencada va ser molt positiva i una molt bona resposta pel
públic perellonenc. Feia un goig veure la sala del cinema ple, una
altra vegada!! Arribà a meitat de març el COVID i totes les programacions van quedar truncades.

L’octubre el vam iniciar novament en sala, però el novembre... sales tancades una altra vegada. Entre les mesures que s’han aplicat
a la sala hi ha una reducció del 50% de l’aforament, presa de temperatura a l’entrada i neteja de mans, així com la prohibició de
menjar al seu interior (per no haver de baixar la mascareta, sent
obligatori el seu ús). De moment ara encetarem desembre i a veure si podem continuar amb la temporada 2021, com està prevista. PRÒXIMA SESSIÓ: Diumenge 27 de desembre a les 18.00 hores
amb la pel·lícula Pinocho de Roberto Benigni.

Els mesos de juny, juliol, agost i setembre es van fer sessions de
cinema a la fresca cada 15 dies, a la Plaça de les Corts Catalanes
(enlloc de la Plaça Jaume II, per tenir molt més espai amb les mesures de les autoritats sanitàries).

ESPAI DE MEMÒRIA AL CEMENTIRI MUNICIPAL
El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya ha senyalitzat el cementiri del Perelló com un indret dins dels espais de la xarxa del
Memorial Democràtic de la Guerra Civil i la Batalla de l’Ebre. Havent aconseguit aquesta inclusió, ara es treballarà per aconseguir noves actuacions i subvencions que posin en valor aquest espai i els indrets recuperats al 2018 en memòria dels 80 anys dels bombardejos al nostre
poble: el refugi recuperat de la baixada de la Panavera i el monument Memòria contra les Bombes.

11s PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ
L’11a convocatòria dels Premis de Cultura del Perelló. La valoració de pintura va ser presencial amb els membres del jurat, però els de fotografia
es va fer telemàticament aprofitant les eines digital d’avui en dia i entregaren el seu veredicte a la secretaria tècnica del concurs. Es va contactar
amb totes les persones guanyadores i se les va informar que no es faria acte públic d’entrega de premis ni exposició. El premi s’ha fet arribar al
seu domicili, així com el guardó de reconeixement. Podeu visualitzar les obres guanyadores al web de l’Ajuntament del Perelló www.elperello.cat
Convocatòria de fotografia Antonio Gonzalvo: 1r premi:
Llum de lluna de Julio Charles Godia

Imatge del cartell que s’instal·larà al cementiri

Convocatòria de Pintura Amadeu Pallarès Lleó
Únic Premi: XL d’Àngel Algueró Borràs

REPARACIÓ DEL RELLOTGE DE L’ESGLÉSIA
Finalment s’ha canviat la maquinària del rellotge de l’església perquè feia temps que no funcionava de forma correcta i anava descompassat. El canvi ha costat 3.501,95€.

CONCURS LITERARI 2021 - SENSE CONVOCATÒRIA
L’edició del 39è concurs literari que estaria dins de les Festes Majors tampoc manté la convocatòria. Esperem poder reprendre’l a la seua
40a edició i que els i les participants aprofitin per donar forma a les obres, que de ben segur que el confinament i la pandèmia de la
COVID, serà font d’inspiració de més d’un treball.

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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PRIMERES JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA MEL I L’OLI

MANTENIMENT D’ESPAIS i NOVA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA
El dia 10 de març es va fer la presentació de les primeres jornades
gastronòmiques de la mel i l’oli al
Museu de les Guerres (CDI Cal català), amb la participació de bars
i restaurants locals: Can Subirats,
Mas d’en Curto, Can Iturrieta, Fleca Ferré, Bar Moré, Censals, L’Ambigú Gastrobar, Homogenik, Cal
Xic, La Plaça i el Canyís.
Amb aquestes jornades que s’havien de celebrar del 13 de març al
5 d’abril es pretenia promocionar
els productes i la cuina local, però
malauradament es van suspendre degut al confinament.

Imatge de la presentació de les Jornades

ADHESIÓ A
“VILES FLORIDES - ESPAIS VERDS
A POBLES I CIUTATS DE CATALUNYA”
L’Ajuntament s’ha inscrit al Projecte de Viles Florides que consisteix en obtenir un reconeixement als municipis que milloren i potencien
els espais verds urbans. Els objectius són: promoure la protecció i millora dels espais verds i urbans, contribuir a la millora de la qualitat
de vida dels residents, millorar la consciencia social envers les polítiques de sostenibilitat ambiental i la imatge del municipi, millorar
l’acolliment de visitants i turistes i generar espais de formació, reflexió i debat a l’entorn de la gestió sostenible i la millora i potenciació
del verd urbà.
Imatge cedida per Carme Mulet

Imatge cedida per Paula Margalef.

Durant aquest 2020 i en alguns casos també arran dels desperfectes del temporal Glòria, s’han realitzat les següents actuacions
de manteniment: actualització de les imatges del monument abella de l’entrada nord, adequació de platges (esculleres i espigó) i
pintada del mobiliari urbà de la costa, instal·lació de nova senyalització arreu del terme municipal (taula mirador ermita, cartell
normes ús a l’Abeurador, senyals a les Pintures rupestres i cova de
la Mallada, etc.)

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
EL PERELLÓ, CAPITAL DE LA MEL
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CONCURS DE PESSEBRES VIRTUAL

S’ha creat un nou eslògan amb el títol, EL PERELLÓ, CAPITAL DE LA MEL per col·locar als espais del metro de l’estació de Sants de Barcelona. De moment, aquesta publicitat hi ha estat penjada del gener al juny de 2020. També s’ha comprat el domini per tal de crear una
pàgina web i potenciar aquesta marca. La web registrada és www.capitaldelamel.cat.

Fins al dia 31 de desembre podeu fer la vostra inscripció per al concurs de pessebres. Enguany no podrem passar a veure’ls per les cases, però podeu enviar fotografies (màxim 3) o bé fer un vídeo de
màxim 30 segons i enviar un correu electrònic amb les vostres dades
personals, telèfon i adreça al correu electrònic pallares@elperello.cat.
Es premiarà la participació i esperem rebre les vostres creacions!!

ESTUDI SOBRE LA VISIÓ ESTRATÈGICA
PER AL TURISME I LA CULTURA
DEL PERELLÓ
Aquest estiu es va contractar una empresa amb un equip de consultors especialistes per tal de que fessin una proposta d’estudi
per definir una visió estratègica per al turisme i la cultura al Perelló. S’ha fet una diagnosi, proposta de visió estratègica i recomanació d’accions prioritzades. Amb aquest estudi es treballarà per
aconseguir noves subvencions per tal de desenvolupar actuacions estratègiques de cultura i turisme. Cost de l’estudi: 4.028,00€ IVA inclòs.

ACTES CULTURALS i ESPORTIUS ANUL·LATS PEL COVID-19:
1. ACTE DE BENVINGUDA ALS NADONS
2.
3.
4.
5.

JORNADES GASTRONÒMIQUES DE LA MEL I L’OLI
FIRABRIL
FESTIVAL L’ABELLA ROCK
TROBADA DE FLAUTISTES DE LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA

6. TROBADA D’ESCOLES DE MÚSICA DE LES TERRES DE L’EBRE
7. CURSA DELS 10.000
8.
9.
10.
11.

JORNADA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA
SANT CRISTÒFOL
CURSOS DE NATACIÓ
FESTA JOVE

12. FESTES DE PERELLÓ MAR i EL PONT DE L’ÀLIA
13. TIRADA DE BIRLES
14. DIADA DE LA BICICLETA
15. MILLA URBANA
16. SANTA CECÍLIA
17. FESTA DE L’ESPORT

CAMPANYA DE NADAL AMB EUROMELS
Per primera vegada s’organitza una Campanya de Nadal sota el
lema: “Compra al poble i faràs poble”. Tindrà lloc del 4 de desembre al 7 de gener i es fa per animar i reactivar el comerç local i les
empreses professionals del Perelló. Per la compra superior a 5€ en
qualsevol comerç o empresa s’obtindrà un segell. Cal aconseguir
6 segells diferents per butlleta per entrar al sorteig dels euromels
(bitllets de 5€) . Les persones guanyadores els bescanviaran per
productes i serveis dels comerços i empreses professionals que
escullin. El sorteig es realitzarà via telemàtica a les xarxes socials
el divendres 8 de gener de 2021.

CONCURS D’APARADORS
I FAÇANES DE NADAL
Per 2n any consecutiu s’organitza el concurs per fomentar la participació ciutadana en l’esperit nadalenc i animar el teixit comercial.
Com a novetat els premis seran xecs per bescanviar als comerços i
empreses professionals locals.
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							Bon Nadal i Feliç any 2021

En el darrer butlletí, al desembre del 2019, us felicitàvem un Bon Nadal i un Bon any 2020 i que ens portés “més salut, èxit, bonança i ens fes més
lliures” No tenim paraules per expressar la magnitud del que ha passat al 2020 i com ens ha afectat. Des d’aquest espai, l’equip de govern només
tenim paraules d’agraïment a tota la població per la responsabilitat que hem demostrat totes i tots durant aquesta pandèmia. No han sigut (ni
són) moments fàcils però tenim el convenciment que ens en sortirem i treballarem per aconseguir-ho.

