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INVERSIONS REALITZADES AL 2021

PAVIMENTACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ
PERELLÓ MAR

PAVIMENTACIÓ D’ACCÉS
AL CASC URBÀ
PEL BARRANC DEL SALT
Pressupost
de
licitació:
68.676,33 € IVA inclòs. Licitat per procediment obert
simplificat. Criteri d’adjudicació: Preu més baix. Es
van rebre 7 ofertes i es va
adjudicar per un import de
50.133,72€ IVA inclòs a COVAN Obres Públiques, S.L

Pressupost
de
licitació:
98.865,31€ IVA inclòs. Licitat
per procediment obert simplificat. Criteri d’adjudicació:
Preu més baix. Es van rebre
4 ofertes i es va adjudicar per
un import de 95.770,82€ IVA
inclòs a MiJ GRUAS, SA.

perímetre, millorar els elements de recollida d’aigües
de pluja, dirigir les aigües de
pluja a barranc i pintura de
senyalització horitzontal.

Descripció de l’obra: renovació de la pavimentació de la
zona i preparar-la per a la propera ordenació de les zones
d’aparcament.

Obra subvencionada per
46.627,03 € per la Diputació
de Tarragona - Pla d’Acció Municipal (PAM). Anualitat 2019.
Descripció de la inversió:
Obra de pavimentació que ha
consistit en: substituir i regularitzar el ferm del vial i el seu

ARRANJAMENT
CAMÍ RACÓ DE MANET
I GRANGES DE MARIO

MILLORA DE LA URBANITZACIÓ
DE L’AVINGUDA DELS XIPRERS
Pressupost
de
licitació:
143.704,29 € IVA inclòs. Licitat
per procediment obert simplificat. Criteri d’adjudicació:
Preu més baix. Es van rebre
9 ofertes i es va adjudicar per
un import de 111.731,40€ IVA
inclòs a COVAN Obres Públiques, S.L
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).
Descripció de l’obra: substitució i regularització del
ferm del vial i el seu perímetre, creació d’una vorera-pas-

seig entre el vial i el barranc,
substitució dels arbres afectats per l’ampliació de vorera,
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.

Pressupost
de
licitació:
18.561,04€ IVA inclòs. Licitat per procediment de
contractació menor. Criteri
d’adjudicació: Preu més baix.
Es van rebre 3 ofertes i es va
adjudicar per un import de
15.597,51€ IVA inclòs a EXCAVACIONS LABÒRIA, S.L
Obra subvencionada per un
import de 14.817,63€ 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’obra: Respecte
al Camí de Racó Manet l’actuació ha consistit en la millora de l’aportació de material
de base i compactat d’aquest,
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 és de formigó en
els primers 100 metres.

CANVI DE LA TEULADA
DEL MOLÍ DE VENT
S’ha canviat la teulada del
molí de vent per una fabricada amb fibra de vidre per
evitar el desgast del pas del
temps, amb aquest canvi i
el de les aspes que ja es va
realitzar, s’assegura la permanència de la teulada.

Cost de l’actuació: 33.151,42€
IVA inclòs. Adjudicat l’empresa FIVERBENT, SL
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INVERSIONS REALITZADES AL 2021
REFORMA EN VIALS URBANS: SUBSTITUCIÓ DE
VORERES, FERMS DE CALÇADA I SERVEIS AL PERELLÓ

SUBSTITUCIÓ DE LES FINESTRES DE LA PRIMERA
PLANTA DE L’AJUNTAMENT
Com a mesura d’eficiència energètica en la millora dels aïllaments d’edificacions i instal·lacions municipals s’han substituït
les finestres de la primera planta de l’ajuntament que encara
dataven del 1967 eren de fusta i estaven en molt mal estat.

S’han substituït per nova fusteria d’alumini i doble vidre aïllant.
Cost total de l’actuació: 26.414,78€

INVERSIONS PREVISTES 2022
REFORMA I AMPLIACIÓ DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
PROJECTE MODIFICAT.
En el butlletí anterior, es va
donar publicitat al projecte de reforma i ampliació
del pavelló. Ara se’n dona
de nou perquè el projecte
s’ha modificat seguint les
recomanacions del Consell
Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
Nou Pressupost de l’obra:
805.571,83€ IVA inclòs. Durada
prevista de les obres: 9 mesos.
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). La resta
de finançament s’assumirà amb recursos propis
(243.794,84€ de romanent
de tresoreria) i un préstec
de 226.530,53€.
Prèviament a l’execució de
l’obra s’ha realitzat el trasllat
del dipòsit de reg al camp
de futbol per un import de
12.361,36€ IVA inclòs per
l’empresa Excavacions Labòria, SL. També caldrà executar treballs de millora de
la instal·lació elèctrica per
un import de 13.864,37€ IVA
inclòs que realitzarà l’empresa Instal·lacions Tomàs

Colom. Ambdós actiuacions
finançades amb recursos
propis.
Descripció de la nova inversió: creació d’un punt de
control d’accessos que unifiqui l’accés de tota la zona
esportiva, tant el pavelló
com dels camps i pistes exteriors, i de la piscina. 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, d’altra banda, la
construcció d’un nou conjunts de vestidors, amb quatre vestidors per a equips i

dos per a àrbitres, que facilitaria l’ús de la doble pista,
amb l’ús simultani de quatre equips, tal com marca el
programa bàsic del Consell
català de l’Esport.
Juntament amb el projecte
d’obra, també s’ha aprovat
un Projecte de Gestió del
Pavelló Poliesportiu Municipal, redactat per l’empresa
ITIK Consultoria, SL per un
import de 8.470€ IVA inclòs.

El projecte modificat del pavelló i el projecte de gestió van
estar en exposició pública (al
tauler d’anuncis municipal
e-Tauler, al Butlletí Oficial de
la província de Tarragona i al
Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya) perquè tothom
qui volgués hi presentés reclamacions i/o al·legacions del
17/09/21 al 02/11/21, ambdós inclosos. Actualment el
projecte modificat del pavelló
està íntegrament publicat a la
secció del “Perfil del contractant” del portal web municipal
www.elperello.cat i el projecte
de gestió a la secció Acció de
govern i normativa del “Portal
de transparència”, ubicat també a www.elperello.cat

Pressupost de licitació:
1.299.999,97€ IVA inclòs. Licitat per procediment obert
simplificat. Criteri d’adjudicació: a) criteris de valoració automàtica de l’oferta
econòmica i les millores +
b) criteris valorables per judici de valor: Pla de treball
i Minimització dels efectes al veïnat. S’han rebut 7
ofertes i a la data de sortida
d’aquest butlletí encara està
pendent d’adjudicació. L’adjudicació i les dades econòmiques es publiquen al perfil del contractant de l’ens.

Descripció de la inversió:
S’actuarà en una superfície aproximada de 17.000
m2 en 4 nivells d’actuació
diferents que inclou:
La substitució de les instal·lacions d’aigua i sanejament, substitució del ferm
de la calçada i les voreres i
la instal·lació de dotze hidrants per a ús dels bombers en cas d’incendi.
Es preveuen també dues
millores que inclouen la
urbanització complerta del
carrer Roger de Flor i la re-

novació de la capa de rodament dels carrers; Gayarre,
Salmerón, Balmes, Verdaguer, Cervantes, Doctor Torredemé, Castaños, Escoles i
Oliveres.
Durada prevista de les obres:
8 mesos.
S’ha decidit actuar en primer
lloc i de forma integral (aigua,
ferm, calçada i voreres) a la
part més antiga del nucli perquè és on l’Ajuntament pot
incidir i dedicar un esforç extra que n’eviti la degradació.

El projecte va estar en exposició pública (al tauler d’anuncis municipal e-Tauler, al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya)
perquè tothom qui volgués
hi presentés reclamacions i/o
al·legacions del 17/09/21 al
02/11/21, ambdós inclosos.
Actualment el projecte està
íntegrament publicat a la
secció del “Perfil del contractant” del portal web municipal www.elperello.cat
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INVERSIONS PREVISTES 2022
PAVIMENTACIÓ I ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE LES
CORTS CATALANES I EXECUCIÓ ESCALES
AL PASSATGE DE LA URBANITZACIÓ DEL MOLÍ

Imatge Plaça de les Corts Catalanes

Pressupost de licitació: 142.840,99€ IVA inclòs. Licitat per
procediment obert simplificat en lots. Criteri Preu més baix.
S’han rebut 7 ofertes.
PLAÇA DE LES CORTS CATALANES - Descripció de la inversió: Nova redistribució de la zona d’aparcament de la plaça i
subsanació dels problemes d’acumulacions d’aigua en episodis de pluja en la part central de la zona d’aparcaments
degut a un assentament de la subbase, motiu pel qual es
rebaixarà la caixa 40 cm i es realitzarà una nova base en
la zona afectada abans de realitzar el paviment definitiu.
Lot 1: adjudicat per 62.774,80€ a Tecnologia de Firmes, SA.
EXECUCIÓ ESCALES AL PASSATGE DE LA URBANITZACIÓ
DEL MOLÍ - Descripció de la inversió: connexió peatonal entre els carrers Sajolida i Avinguda Catalana, en el passatge
existent actualment acabat amb terres i amb un pendent

Imatge Passatge de la Urb del Molí

que el fa del tot inaccessible. L’actuació consistirà en el
perfilat del terreny i la realització d’unes escales que connectaran els carrers abans mencionats. Lot 2: adjudicat per
25.800,00€ a Edifici Enter, SL
Durada prevista de les obres: 3 mesos.

El projecte va estar en exposició pública (al tauler d’anuncis municipal e-Tauler i al Butlletí Oficial de la província de Tarragona)
perquè tothom qui volgués hi presentés reclamacions i/o al·legacions del 28/06/21 al 06/08/21, ambdós inclosos. Actualment el
projecte està íntegrament publicat a la secció del “Perfil del contractant” del portal web municipal www.elperello.cat

Imatge aèria de la zona d’actuació

REPARACIÓ DEL CAMÍ DE LA BASSA D’EN FERRÀ
Pressupost del projecte: 53.564,28€ IVA inclòs.
Subvencionat amb 50.886,06€ per la Diputació de Tarragona –
Programa Subvencions EXCEPCIONALS per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals (Temporal FILOMENA)
Descripció de la inversió: Pavimentació del camí amb doble
tractament superficial. La durada prevista de les obres és d’1
mes.
Les obres s’han d’executar abans del 30/06/2022 i a principis
d’any es licitaran.
Imatge Bassa en Ferrà

ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS:
BERMEJO-PORTELLA, ROCA D’EN VIDAL I ACCÉS PARRACOLL
Pressupost de licitació: 52.107,94€ IVA inclòs. Licitat per procediment obert simplificat. Criteri Preu més baix. S’han rebut 4
ofertes i a la data de sortida d’aquest butlletí encara està pendent de resoldre. L’adjudicació i les dades econòmiques es publicaran al perfil del contractant de l’ens.
Descripció de la inversió: Neteja dels laterals dels camins i adequació dels possibles desnivells que s’observin al traçat. Aportació de material de base, compactació i anivellat del mateix i
pavimentació del camí amb doble tractament asfàltic superficial o formigó. El tram en blau és formigó i el tram en vermell és
asfalt. Durada prevista de les obres: 1 mes.

El projecte va estar en exposició pública (al tauler d’anuncis municipal e-Tauler i al Butlletí Oficial de la província de
Tarragona) perquè tothom qui volgués hi presentés reclamacions i/o al·legacions del 7/10/21 al 22/11/21, ambdós
inclosos. Actualment el projecte està íntegrament publicat
a la secció del “Perfil del contractant” del portal web municipal www.elperello.cat
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LICITACIONS PÚBLIQUES REALITZADES AL 2021

INVERSIONS PREVISTES 2022

Amb la nova Llei de contractes del sector públic s’obliga a tots
els ens públics, també als ajuntaments, a sotmetre qualsevol
contractació als criteris de publicitat, transparència i lliure concurrència. Exceptuant totes les contractacions per contracte me-

REPARACIÓ DE CAMINS
DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS
Pressupost del projecte: 30.716,69€ IVA inclòs.

nor (que equivalen a contractes de subministraments i serveis
de valor inferior a 15.000€ i contractes d’obres inferiors a 40.000€
- IVA exclòs) les licitacions que s’han realitzat aquest any són les
següents:

· Obres de Millora de la urbanització de l’Avinguda dels Xiprers, adjudicat per 111.731,40€ IVA inclòs.
· Autorització per a l’explotació dels serveis de temporada en domini públic marítim-terrestre a la Platja de Santa Llúcia (zona “Dels Bufadors”)
temporades 2021 a 2024 ambdues incloses, adjudicat per un cànon anual de 11.655,00€ IVA inclòs.
· Obres de Pavimentació d’accés al casc urbà pel barranc del Salt, adjudicat per 111.731,40€ IVA inclòs.
· Servei de consultoria jurídica i tècnica per a la implantació nova Llei Orgànica de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i
servei de Delegat de Protecció de Dades, adjudicat per 1.197,90€ IVA inclòs durant 4 anys.
· Servei de neteja i manteniment de les platges del Perelló per la temporada 2021, adjudicat per un import de 54.998,90 € IVA inclòs.
· Obres de Pavimentació de la Urbanització Perelló Mar, adjudicat per 95.770,82€ IVA inclòs.
· Servei de redacció del projecte executiu de les obres “REFORMA EN VIALS URBANS: SUBSTITUCIÓ DE VORERES I FERMS DE CALÇADA” DEL
PERELLÓ”, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut, adjudicat per 36.905,0 € IVA inclòs.
· Servei de conservació, neteja i manteniment de parcs, jardins, talussos, parterres, jardineres i zones enjardinades del perelló, adjudicat per
58.080,00€/any IVA inclòs i prorrogable 1 any més.
· Serveis de redacció de la modificació puntual del POUM del Perelló per a limitar o excloure la implantació d’instal·lacions d’energies renov
bles i instal·lacions ramaderes, en el sòl no urbanitzable del municipi, adjudicat per 29.040,00€ IVA inclòs.
· Obres de Pavimentació i ordenació de la Plaça de Les Corts Catalanes i execució escales al Passatge de la Urbanització del Molí, adjudicat per
88.574,80€ IVA inclòs.
· Servei de prevenció de riscos laborals i vigilància i promoció de la salut del personal al servei de l’Ajuntament, pendent de valorar les ofertes
presentades i adjudicar a la data de sortida d’aquest butlletí.
· Obres de reforma i ampliació del pavelló esportiu municipal, pendent de valorar les ofertes presentades i adjudicar a la data de sortida d’aquest butlletí.
· Obres de reforma en vials urbans: substitució de voreres, ferms de calçada i serveis al perelló, pendent de valorar les ofertes presentades i adjudicar a la data de sortida d’aquest butlletí.
· Obres d’arranjament de camins municipals: “Bermejo-Portella, Roca d’En Vidal i Accés Parracoll, pendent de valorar les ofertes presentades i
adjudicar a la data de sortida d’aquest butlletí.
· Servei de neteja de l’edifici Institut Escola El Perelló, pendent de valorar les ofertes presentades i adjudicar a la data de sortida d’aquest butlletí.

Subvencionat amb 15.358,33€ per la Generalitat de Catalunya – Programa Subvencions Danys en infraestructures
municipals (Temporal GLÒRIA).
Descripció de la inversió: Únicament s’admet el restabliment del ferm inicial danyat arran dels aiguats tel temporal
Glòria. S’actuarà als següents camins: Bordes, Planes, Espinal, Comartí i Racó dels Teixons.
Les obres s’han d’executar durant el 2022 i a principis d’any
es licitaran.

ARRANJAMENT DE CAMINS MUNICIPALS
AMB ÀRIDS RECICLATS DE RESIDUS
DE LA CONSTRUCCIÓ AMB MARCATGE CE
Pressupost del projecte: 100.168,36€ IVA inclòs.
La compra d’àrids està subvencionada al 100% per la Generalitat de Catalunya – Ajuts per a la utilització d’àrids
reciclats, mentre que el transport i trasllat va a càrrec de
l’Ajuntament.

Us recordem que totes les licitacions, adjudicacions i formalitzacions de contracte es publiquen al “Perfil del contractant” de l’ajuntament del Perelló,
ubicat al portal www.elperello.cat. També es publica trimestralment la relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i cost de tots els conceptes
facturats a l’ajuntament a l’apartat “Contractes, convenis i subvencions” del Portal de Transparència a www.elperello.cat

Descripció de la inversió: Estesa de 7.537,12 m3 d’àrids reciclats als següents camins: Burgà - Curto + Enllaç BordesEspinal + Burgà - Resplanada + Burgà - Manelet + Bordes
barranc + Bordes - Espinal + Bassa en Baró + Camí dels Surers + Burgà - Carretero + Camí de Ginestar + Bassa terme
dels Frares + Camí del Mas del Rei + Camí dels Fornassos .

BREUS D’ALCALDIA
CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
DE LES ENERGIES RENOVABLES

Les obres s’han d’executar durant el 2022 i a principis d’any
es licitaran.

CONSTRUCCIÓ D’UNA ÀREA
D’AUTOCARAVANES
S’està elaborant el projecte per construir una àrea d’autocaravanes als terrenys que recentment ha comprat l’Ajuntament al darrera del Casal Centre d’Esports per 60.000€.
L’àrea comptarà amb totes les infraestructures bàsiques per
acomodar i donar resposta a aquest tipus de turisme,
cada vegada més popular.

Tal i com vam explicar al fulletó informatiu sobre els avantprojectes d’energia solar i eòlica presentats al nostre terme, en el
ple del 30 de març del 2021, es va crear aquesta comissió que
compta amb la participació d’ambdós grups polítics al consistori. La primera sessió es va fer el 22 d’abril i fins la data se n’han
realitzat 5.

DELIMITACIÓ DE TERMES MUNICIPALS, EN
EL MARC DE L’ELABORACIÓ DEL MAPA
MUNICIPAL DE CATALUNYA
Durant aquest 2021 i impulsat per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya s’estan duent a
terme revisions de les delimitacions entre termes municipals
de molts municipis de Catalunya, entre ells, del Perelló. Ja
s’han realitzat les reunions i comprovacions amb els termes de
Rasquera, Tivissa, Tivenys i Tortosa. Manca encara les revisions
amb l’Ampolla i l’Ametlla de Mar.

Aquesta revisió no implica cap canvi en els termes municipals,
únicament es fa per ubicar exactament als plànols cadastrals la
situació de les fites entre termes.

DENÚNCIES CONTRA LA GESTIÓ MUNICIPAL
Aquest 2021, una persona que resideix al municipi ha realitzat les següents denúncies:
- Denúncies davant de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
contra les actuacions de prevenció d’incendis forestals de
neteja i obertura de vials realitzades durant els anys 2017,
2018 i 2019 al paratge de les Malladetes i dels Perxets per
l’Ajuntament i l’ADF. Aquestes actuacions es van realitzar
mitjançant subvencions concedides per la de la mateixa
Generalitat de Catalunya. Ambdós entitats han presentat
els expedients requerits a l’ACA
i estan a l’espera de saber-ne el resultat.
- Denúncia davant del Servei Territorial de Costes de l’Estat
contra l’Ajuntament per la instal·lació del cartell de la portada d’aquest butlletí i la instal·lació de noves faroles a la
zona de domini públic maritimo-terrestre de Perelló Mar.

OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA

HISENDA PÚBLICA

PROCESSOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT DURANT EL 2021

MODIFICACIÓ PARCIAL D’ORDENANCES FISCALS PEL 2022

El Reial Decret Legislatiu 5/2015 de la Llei de l’estatut bàsic
de l’empleat públic obliga a totes les administracions públiques, també als ajuntaments, a realitzar processos selectius
de lliure concurrència, amb valoració de mèrits, capacitats,
i superació de proves per cobrir places públiques, ja sigui
per a llocs funcionarials com per a cobrir llocs destinats a
personal laboral.

En sessió plenària de 28 de setembre de 2021 es va aprovar
l’actualització parcial de les següents ordenances.
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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 8 d’octubre de

2021 (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 vigents a partir del 2022.

Els processos selectius realitzats aquest any són:

COST DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D’ESCOMBRARIES
Com cada any, el Consorci de Polítiques Ambientals de les
Terres de l’Ebre (COPATE) ha notificat que el cost previst de
la recollida d’escombraries per a l’exercici 2022 serà de
307.717,19€, mentre que el que està previst que es recaptarà serà aproximadament de 273.636,58€. Per tant caldrà
destinar 34.080,61€ d’altres partides per poder finançar el
servei.
La tendència d’aquest 2021 ha estat igual: tot i que s’han recaptat 254.124,58€ el que finalment s’ha pagat pel servei de
recollida ha estat de 319.840,05 €, resultant una diferència negativa de 65.715,47 €.

Us recordem que tots els processos selectius i els seus resultats són públics i els podeu trobar a l’apartat
“Ofertes i borsa de treball” del portal www.elperello.cat.

Es recorda a tota la població que l’ordenança de Policia i Bon
Govern és la que regula les sancions a les infraccions que es
produeixen a la via pública, entre elles també les infraccions
en la recollida d’escombraries.

Recordem també que a la secció “Informació institucional i organitzativa” del portal de transparència es
pot consultar la plantilla d’empleats públics de l’ajuntament, la seva ordenació i les retribucions econòmiques que perceben.

Aprofitem aquest espai també per recordar que els edificis
en sòl rústic que paguen IBI urbà també paguen la taxa de
la recollida d’escombraries, però en cap cas el fet de pagar

els impostos atorga a aquests edificis legalitat. Qualsevol
edificació que s’hagi construït sense llicència urbanística
o diferent a la llicència urbanística concedida, es troba en
situació de disconformitat urbanística. Aquesta situació es
perllongarà fins a la restauració de la legalitat urbanística
alterada o a la seva legalització, així està regulat al Decret
Legislatiu 1/2010 del Text refós de la Llei d’urbanisme i al
Decret 64/2014 del Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística. Per tant, en cap cas el fet de pagar IBI o
taxes implica la legalitat de l’edifici.

Totes les ordenances municipals estan publicades a
l’apartat “Ordenances i Reglaments” del portal web
www.elperello.cat, i també al portal de transparència de l’ens ubicat a la mateixa adreça.

HISENDA PÚBLICA
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FONS PÚBLICS: SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS I AJUTS COVID 19
CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS PER A COMERÇOS,
SERVEIS, PETITES EMPRESES I TREBALLADORS AUTÒNOMS AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LA PER LA
COVID19

Aprovades inicialment en sessió plenària del 29/12/2020
i posades a disposició de la
població en tràmit d’informació pública del 15/01/21 al
17/02/21 (ambdós inclosos)
perquè qui volgués presentés reclamacions i/o al·legacions, les bases i convocatòria
d’aquestes subvencions van
quedar aprovades definitiva-

ment i l’Ajuntament va obrir
el període perquè es presentessin les sol·licituds. Se’n van
presentar 41, de les quals 25
van obtenir l’ajut màxim de
400,00€, 6 es van denegar per
no complir amb els requisits
aprovats a les bases i 10 van
ser les mateixes persones sol·licitants que van decidir no continuar amb el procediment.

CONTROL FINANCER DE LES SUBVENCIONS I AJUTS
A ASSOCIACIONS I ENTITATS LOCALS
Tota administració pública, particulars i entitats que
reben fons públics en concepte de subvenció o d’ajut
d’una administració pública
està obligada a sotmetre’s al
seguiment i control financer
que l’entitat concedent ha
de fer sobre les quantitats
entregades.
Així, de la mateixa manera
que l’Ajuntament està sotmès al control financer de
les subvencions que rep de
l’Estat, de la Generalitat de
Catalunya i de la Diputació
de Tarragona, l’Ajuntament
ha d’exercir el control financer a les subvencions i ajuts
que concedeix a entitats i associacions locals.
Aquestes entitats han de justificar cada any que els fons

rebuts s’han destinat a les finalitats regulades als convenis directes que signen amb
l’Ajuntament. Si les despeses
justifiquen aquestes finalitats reben la totalitat de la
subvenció, i sinó, l’import
proporcional a la despesa
realitzada o 0€ si no han realitzat cap activitat de les regulades per conveni.
Ara bé, a banda d’aquesta primera justificació, el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en
els entitats del sector públic
local, obliga als ajuntaments
a partir del 2019 a exercir un
segon control dels fons entregats (el control financer).
Per a fer-ho, l’Ajuntament ha
de treure una mostra representativa (a l’atzar) d’algunes

de les entitats que han rebut fons públics l’any anterior. Les entitats resultats de
la mostra resten obligades
a sotmetre’s a una segona
comprovació més exhaustiva
per demostrar que els fons
públics rebuts s’han destinat
a la finalitat per a la que se’ls
va atorgar, s’han justificat correctament, corresponen a
despeses subvencionables i
tenen associades documents
comptables legals. Les entitats que no justifiquin correctament aquests fons resten
obligades a reintegrar la part
no justificada correctament.

Els fons públics són informació d’obligada publicitat i la podeu trobar a l’apartat “Contractes, convenis i subvencions”
del Portal de Transparència de l’ens a www.elperello.cat

EXECUCIÓ PRESSUPOST 2021

GOVERNACIÓ I MOBILITAT

MEDI AMBIENT I SERVEIS

NOVA INSTAL·LACIÓ DE PASSOS DE RESSALT

TEMPORAL FILOMENA

Continuem millorant la mobilitat del municipi amb la
col·locació de nous passos
de ressalt en zones sensibles
com la part final del carrer
Major i l’Avinguda Xiprers.

Juntament amb l’ADF Cabra
Feixet i arran del temporal
Filomena, es van efectuar treballs per extreure la neu de
diversos camins municipals
amb la finalitat de facilitar la
circulació dels veïns, especialment aquells que es van quedar totalment incomunicats a
les seves finques.
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la formació de gel davant la
caiguda de les temperatures
d’aquells dies. La brigada municipal va utilitzar la màquina
retroexcavadora per deixar
lliures de neu els vials afectats.

Durant aquells dies la població afectada va poder comunicar a l’Ajuntament la situació de cada camí per tal de
procedir a la realització dels
treballs de neteja.
Cal destacar que es va donar
una resposta ràpida ja que
s’havia d’actuar amb la major
celeritat possible per evitar

INSTAL·LACIÓ D’UNA
MINIDEIXALLERIA
ORDENACIÓ D’APARCAMENT AL PONT DE L’ÀLIA
Per tal de donar compliment a la normativa de prohibició
d’aparcar sota els ponts, l’Ajuntament del Perelló i l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar van acordar fer-se càrrec del cost
de la cessió temporal d’uns terrenys al polígon 17 – parcel·la 25 (davant mateix del pont de l’Àlia) perquè servissin
de zona d’aparcament. La zona es va utilitzar del 19 de juny
al 19 de setembre per un cost total de 900.00€, a raó de
450€ per l’Ajuntament del Perelló i 450€ per l’Ajuntament
de l’Ametlla de Mar.

TANCAMENT PARCEL.LA TORRETES I RETIRADA CONTENIDORS
Es va decidir tancar el perímetre d’accés a la zona i retirar els
contenidors perquè l’incivisme i la manca de respecte a les
normes socials que tots hem convingut havien convertit la
zona en una deixalleria, causant moltes molèsties al seu veï-

nat. Els contenidors retirats s’han instal·lat al carrer Baix Ebre i
també han servit per reforçar altres punts del municipi.

S’ha instal·lat una minideixalleria al Carrer Lluís Companys
(davant de l’Ajuntament) per
tal de garantir la recollida selectiva de petits residus que
es generen a les llars. És un
contenidor de recollida de
residus molt versàtil, atès que
permet reciclar fins a set tipologies de residus diferents
com són: CD/DVA, cartutxos
d’impressora, aparells elèctrics i electrònics diversos, piles i bateries, bombetes LED
i bombetes de baix consum i
LED. Així mateix, també ofereix dos cartells informatius a
cada banda de la plataforma
per fonamentar el reciclatge
al municipi.
El cost anual d’aquesta instal·lació és de 1.436,60€, IVA
inclòs.

EDUCACIÓ
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NOU FINANÇAMENT DE L’INSTITUT ESCOLA
Aquest curs 2021-22 ja funciona el nou Institut Escola del
Perelló arran de la fusió de l’Escola Jaume II i l’Institut Blanca d’Anjou.
Els ajuntaments s’han de fer càrrec de les despeses de manteniment, subministraments i neteja de les escoles. En canvi, la Generalitat de Catalunya es fa càrrec de les despeses
de manteniment, subministraments i neteja dels instituts.
Ara, amb la fusió del centre s’està negociant un nou finançament amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat

NOU MOBILIARI: LLAR D’INFANTS i INSTITUT ESCOLA

per tal de determinar en quin percentatge finança el centre
cada administració pública.
Al moment de tancar aquest butlletí encara s’està negociant amb el Departament aquesta distribució de costos.

ESCOLA MÚSICA: MUSICOTERÀPIA A LA RESIDÈNCIA D’AVIS “CASA DEL POBLE”
i TALLER D’ESTIMULACIÓ INFANTIL
Amb l’inici del curs escolar
2021-22 hem posat en marxa un nou projecte de musicoteràpia a la residència
d’avis. Els dimarts i dijous de
10.30 a 12.30h la professora
de l’Escola de Música Municipal del Perelló -EMMPRomina Rótulo (formada en
pedagogia i musicoteràpia)
es desplaça a la residència
amb l’objectiu de desenvolupar el potencial i/o restaurar funcions de la població
d’avis i àvies perquè puguin
aconseguir una millor integració personal, en l’entorn
i, conseqüentment, una millor qualitat de vida a través
de la música.
Aquesta iniciativa complementa el programa d’obertura de l’EMMP a la població
i s’uneix al projecte iniciat
durant el curs 2019-20 “Taller d’estimulació infantil”
dirigit a infants d’1 a 2 anys
que té lloc els dijous de 18h
a 19h a l’auditori de l’EMMP.
Al taller d’estimulació infantil, el també professor de
l’EMMP Albert Curto (format en la teoria de l’aprenentatge musical primerenc
d’Edwin Gordon), estimula
els infants mitjançant la
música i el joc perquè l’in-

fant aprengui a treballar els
dos hemisferis del cervell
de manera simultània, es
produeixi un desenvolupament més ampli de les seves capacitats i s’enforteixi
el vincle entre l’infant i els
seus familiars.

L’Escola de Música Municipal del Perelló és un centre
reconegut pel Departament
d’educació de la Generalitat
de Catalunya des del curs
2009-2010. Cal recordar que
disposar d’una escola de
música municipal és un va-

lor afegit del qual se n’ha de
beneficiar tota la població i
és per això que aquests programes ajuden a augmentar
el valor cultural i educatiu
de tot el municipi. La matrícula de l’EMMP és viva i
oberta a tota la població.
Consulteu més informació
sobre la seva oferta i activitats a www.elperello.cat i a
xarxes socials:
@escola_musica_perello

Mobiliari Llar d’Infants municipal La Cadernera

Mobiliari Institut Escola

Adquisició de nou mobiliari per ambdós centres educatius
d’acord amb les necessitats de mobilitat i mobiliari expressades pels equips docents dels centres.

Per a l’Institut Escola s’han adquirit 2 armaris, 6 taules abatibles i 36 cadires.
Cost total de les actuacions: 5.695,86€, IVA inclòs.

Per la llar d’infants s’han adquirit 4 taules abatibles i 30 cadires de colors diversos

ESPORTS
TEMPORADA A LA PISCINA MUNICIPAL

Enguany la piscina municipal va estar oberta en temporada d’estiu des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost. Es van poder reprendre els cursos de natació per als més menuts/
des i també els d’adults al migdia, durant els dos mesos.
L’assistència de públic ha estat elevada durant aquest any
(concretament molt de públic jove i familiar per les tardes).
Als matins es feies els cursos i un cop oberta la piscina al
públic, també assistien els participants del Casal d’Estiu de
l’Ajuntament.
Es va fer la contractació d’un responsable de salut i higiene
que s’ocupà dels cobraments, control d’accés, neteja de la

zona de platja... entre altres tasques i també d’un socorrista
amb torn de tarda i dissabtes, així com a monitor de natació
pels matins, a banda del personal propi de l’Ajuntament.
També s’ha fet amb personal propi el manteniment d’aigües de la temporada de la piscina, així com la neteja.
El dia 17 de juliol es va participar amb la jornada solidària
del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple amb la venda de marxandatge i donatius per a la fundació, aconseguint una recaptació de 451,50€.

ESPORTS
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VIGILÀNCIA DE PLATGES

17A MILLA URBANA DEL PERELLÓ
mera quinzena d’agost (quan hi ha més afluència de banyistes) es va cobrir amb servei diari.
Entre les actuacions dutes a terme més remarcables hi ha
un total de 168 actuacions, on 97 s’han concentrat durant
el mes d’agost i la resta, al juliol (61).
D’entre la tipologia d’assistència, cal remarcar les actuacions per ferides de roca i espigons i també el contacte
amb meduses.

Amb l’empresa Creu Roja s’ha donat cobertura amb salvament i socorrisme de platges a la Platja de Morro de Gos. El
mes de juliol hi havia servei el cap de setmana( dissabtes i
diumenges), així com la segona quinzena d’agost. La pri-

Durant l’estiu els dies que s’ha cobert amb servei hi ha hagut
24 jornades amb bandera verda, 4 amb groga i cap amb roja.
El cost total de la vigilància de platges i piscines ascendeix
a 25.843.56€ IVA inclòs.

REPARACIÓ PARQUET PAVELLÓ POLIESPORTIU
Es va fer aprofitant la parada
per la pandèmia a les zones
més afectades. Aquesta actuació feia temps que volia
fer-se i aprofitant aquesta
pausa a les activitats esportives cobertes, la mateixa
empresa que l’any 2007 va
fer-ne la col·locació, ha estat l’encarregada de dur a
terme aquests treballs de
millora. Cost de l’actuació:
3.835,70€, IVA inclòs

Un any més el carrer principal del Perelló, va quedar reservat durant el dissabte a la
tarda als atletes que des de la
categoria de patufets, fins a
veterans van participar de la
17a Milla Urbana del Perelló.
Es destaca la bona acollida
que després d’un any de parada per la pandèmia, este
2021 ha arrencat amb força.
La gent té ganes de tornar a
participar i fer esport.
Es van iniciar les curses puntualment a les 17.00 hores.
Aquesta cita esportiva es converteix en una trobada important i està perfectament
consolidada dintre del calendari. Sobre les 19.00 hores finalitzava la cursa de categoria
absoluta i a continuació es va
fer l’entrega de trofeus.

S’agraeix la participació de
tots els clubs i atletes, en
aquesta edició de la 17a Milla Urbana del Perelló, que va
comptar amb la participació
de 182 atletes.

Podreu trobar més informació amb les resta de classificacions: www.elperello.cat

INICI DE LA TEMPORADA ESPORTIVA 2021-22

MANTENIMENT DE LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL
es pentinaven els capil·lars de la gespa artificial per deixar-los
ben aixecats.

A l’octubre coincidint amb l’inici de la temporada esportiva es
va fer un nou manteniment al camp de gespa. Des de la seua
instal·lació, se’n havia fet un anteriorment però amb un tractor
petit que repartia el cautxú existent al camp i amb uns raspalls,

Enguany el sistema ha estat completament diferent. Amb les
noves tecnologies d’automatització una mena de robot, s’accionava des d’un telèfon mòbil i se li encomanaven les tasques
a realitzar. Amb unes potents bateries, aplicava els diferents
programes a realitzar. Aquesta aparell a banda dels raspalls
per aixecar les fibres de la gespa, treballa per descompactar
i repartir el granulat existent, tornant a distribuir-se de forma
homogènia. Aquestes eines permeten adaptar-se al mil·límetre en alçada, per ajustar-se a les necessitats d’estat de cada
camp, segons la seua necessitat. El cost d’aquest manteniment
és de 901.45€, IVA inclòs

A l’octubre s’han iniciat les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament amb els diferents grups.
Destaquem: 31 participants dels grups d’adults de Running
I i II, 8 bàdminton primària, 9 bàdminton secundària, 8 bàdminton adults, 13 atletisme d’iniciació, 3 llicències atletisme federat, 15 atletisme de competició, 27 gimnàstica de
gent gran.

Els i les esportistes pensem que amb la pràctica diària del futbol a la instal·lació, notaran la millora efectuada.

Esperem que aquesta sigui una temporada molt diferent de
l’anterior i que puguem fer esport amb seguretat i cada ve-

gada menys mesures restrictives per la pandèmia.
Com tampoc ha estat una temporada amb calendaris i competicions habituals, la Festa de l’Esport 2020/21 no es durà
a terme. Sí que l’any vinent esperem poder celebrar-ho i fer
menció als esports que han pogut participar d’algun campionat aquesta temporada.

CULTURA, FIRES i FESTES
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PINTURES RUPESTRES DE CABRA FEIXET

ADHESIÓ A LA XARXA D’ESPAIS DE MEMÒRIA
La Xarxa d’Espais de Memòria
Democràtica de Catalunya
agrupa un conjunt d’indrets
que constitueixen el patrimoni memorial, tangible i intangible, representatiu de la lluita
i els conflictes per aconseguir
els drets i les llibertats democràtiques, des de la proclamació de la Segona República
fins a la transició democràtica,
i que articulen una voluntat
comuna perquè es recuperin,
es conservin i difonguin.
Inclou centres expositius de
referència, patrimoni recupe-

rat in situ (trinxeres, búnquers,
espais de dol, fosses comunes, etc.), camins de memòria
(rutes de l’exili, camí de la llibertat, etc.), llocs i espais de
resistència, arxius i centres de
documentació i monuments
memorials.
L’Ajuntament del Perelló amb
Ple Ordinari va aprovar en
sessió del dia 30 de març la
inclusió amb la incorporació d’indrets museïtzats de
la Guerra Civil del Perelló a la
Xarxa d’Espais de la Memòria
del Memorial Democràtic.

TASQUES DE DOCUMENTACIÓ 3D
El passat 27 d’octubre els
tècnics especialistes en documentació 3D de la direcció
general del Patrimoni Cultural van realitzar tasques de
documentació de les pintures
rupestres de Cabra Feixet utilitzant les tècniques del làser
scan terrestre i la fotogrametria. Per tal de poder posteriorment ubicar la informació en les seves coordenades
geogràfiques es van enregis-

trar punts de control sobre el
territori amb un GPS.
En primer lloc es van registrar tres punts de referència
al territori amb receptor GPS
amb sistema GLONASS que
serviran per localitzar l’indret
al territori i com a punts de referència per la documentació
amb làser scan.
Es van realitzar un total de
10 estacionaments amb làser

scan per documentar l’indret
en la seva totalitat. Aquests
estacionament després es
processaran al despatx per
unir-los i aconseguir una visió
total del conjunt en 3D.
Per realitzar la fotogrametria
és van realitzar més de 400
fotografies per documentar
les pintures rupestres amb el
màxim detall, utilitzant focals
fixes de 35, 50 i 90 mm. Les

fotografies posteriorment es
processen amb software 3D
fins obtenir el model tridimensional de les pintures.
Els tècnics que van realitzar les
feines són Ricard Hernández,
Lluís González i Núria Sala.

BIBLIOTECA MUNICIPAL CABRA FEIXET
La biblioteca municipal Cabra
Feixet ha tingut un any amb
moltes activitats i novetats.
S’ha fet amb els tècnics de la
Central de Biblioteques del
Dept. de Cultura, una actualització i buidatge de totes aquelles publicacions antigues,
obres que no sortien amb
préstec i per tant, s’ha donat
baixa a molts títols existents
dels diferents gèneres de la
part d’adults. Ha quedat molt
més espai a les lleixes que
s’anirà omplint amb noves
obres adquirides i novetats.
S’han fet com cada any també
visites escolars amb alumnes

de l’escola i de la llar d’infants
per mostrar el funcionament,
serveis que s’ofereixen i explicació de les normes que
regeixen aquesta instal·lació.
Des de la Biblioteca Municipal
Cabra Feixet s’ha participat a
2 fires importants del sector
editorial a Barcelona. Des de
la Central de biblioteques,
s’ha coordinat la nostra assistència i hem estat a la Fira
del Còmic i s’ha incorporat un
fons d’aquesta temàtica, per
import de 525€. També s’ha
estat a la setmana del Llibre
en català, que va tenir lloc a
Barcelona del 10 al 19 de se-

tembre i s’ha afavorit el contacte directe dels editors amb
els i les professionals de les
biblioteques. Hem disposat
d’un import de 508 € per a
incorporar novetats en llengua catalana, que s’ha centrat
amb el públic infantil /juvenil.
També s’han rebut 2 subvencions per a publicacions, que
cada any convoca el Dept. de
Cultura per import total de
2.265€ destinats a la compra
de llibres amb altres llengües
i diaris i 2.870€ per a novetats
editorials en català, que engrandiran els diferents apartats del fons de la biblioteca.

TEMPORADA DE CINEMA – SALA DIGITAL I A LA FRESCA
L’any 2021 ha estat un any amb moltes restriccions i controls
d’aforaments als actes culturals i el cinema ha estat un dels
pocs que hem pogut anar programant en sala i amb digital del
gener a maig i de l’octubre al desembre cada 15 dies, i els mesos de juliol i agost a la fresca i al Plaça Jaume II. S’ha mirat de
poder anar posant títols infantils d’estrena i d’actualitat i hi ha
molt bona resposta.

ATENCIÓ AL VISITANT I SENYALITZACIÓ RUTES PINTURES I MORRAL
Es va sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya per a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic i es va pensar amb adequar l’atenció al
visitant a l’arribada al pàrquing de les Pintures de Cabra
Feixet i senyalitzar amb panells informatius i punts de seguiment la visita fins a les pintures i també fins al Morral.

S’ha concedit subvenció per un import de 2.875,72€, d’un
total pressupostat de 11.499,24€, IVA inclòs.
Aquesta actuació és durà a terme abans de la finalització
de l’any 2021.

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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CREACIÓ WEB DE RUTES DE SENDERISME I BTT

PLA ESTRATÈGIC DE TURISME

Degut a la gran demanda de
rutes de senderisme i BTT s’ha
decidit crear 15 rutes de senderisme i trail i 15 rutes de cicloturisme i BTT amb més de
500 km d’itineraris diferents
per descobrir.
A www.ruteselperello.cat
trobareu els itineraris de
manera que es pot escollir
la més adequada segons la
distància, la durada, el desnivell i la dificultat. També hi
ha una descripció de l’entorn
amb fotografies per ajudar a
planificar la sortida. Tot i així,

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha
aprovat la sol·licitud que vam presentar per realitzar un pla
estratègic de recomanacions en turisme. Aquest pla serà
elaborat pel Departament d’Innovació turística d’Eurecat
(antic Parc científic de Turisme). Consisteix en disposar
d’una anàlisi evolutiva de l’activitat del turisme al territori
com una necessitat per entendre els escenaris actuals, dis-

s’aconsella
descarregar-se
l’aplicació de Wikiloc i el track
de la ruta per tal de seguir el
recorregut sense perdre’s en
cap moment.
El dia 4 de juny es va promocionar la web a càrrec de
l’esportista professional, Pau
Capell. Va fer una xerrada al
Cinema Auditori Victòria i uns
stories sobre les rutes que va
fer al Perelló durant la seva estada per penjar-ho a les seves
xarxes socials, amb més de
140 mil seguidors.

Cost total de la creació del
web i de la presentació i xerrada de Pau Capell: 9.183,90€,
IVA inclòs.

posar d’una consistent avaluació de la situació del turisme
al municipi per part dels agents involucrats a la cadena de
valor local i generar una proposta estratègica de futur per
al turisme al municipi.
Aquesta proposta inclourà el plantejament de la visió de
futur, així com objectius i el desplegament d’una proposta
d’actuació per assolir-los.

ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ,
LA CAMBRA DE COMERÇ DE TORTOSA I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS
I EMPRESARIS DEL PERELLÓ
L’Ajuntament del Perelló i
l’Associació de Comerciants i
Empresaris del Perelló, el dia
1 d’abril van signar un conveni de col·laboració amb la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa
per a la dinamització empresarial dels diferents sectors
del municipi per un import de
9.680,00€ que assumeix íntegrament l’Ajuntament.

Els principals eixos d’aquest
conveni són l’elaboració i presentació d’una diagnosi i situació actual, identificant les
necessitats i treballant la realitat del municipi com a punt
de partida del nou acord. Es
proposarà un pla d’identitat de municipi, des del punt
de vista comercial i turístic,
comptant en un acompanya-

ment durant l’execució del
nou Pla d’Identitat.
Paral·lelament es faran jornades, seminaris, cursos de
formació i sensibilització per
als empresaris del municipi,
remarcant sobretot els aspectes de nous models de negoci
tenint en compte l’adaptació
a la transformació digital i

innovació continua. L’Ajuntament i els empresaris també
es podran beneficiar d’una
consultoria de programes de
les Cambres de Comerç de
Catalunya.

VISITA DEL JURAT DE VILES FLORIDES
El dia 11 de maig ens va visitar el jurat de Viles Florides per
primer cop, al no poder-ho fer abans per les restriccions
de la pandèmia, i van valorar la feina feta des de l’adhesió al moviment l’edició 2020. Van recórrer els diferents
indrets del poble per fer assessorament tècnic i avaluació.

Al setembre es va fer el lliurament de les Flors d’Honor 2021
i hem obtingut el reconeixement de dues flors d’honor per
la tasca en la millora de l’espai verd urbà. La quota anual
d’adhesió per ser membre de Viles Florides és de 302,50€.

PRESENTACIÓ DEL NOU LOGOTIP DE TURISME
El 20 de maig, dia internacional de l’abella, es va fer la presentació oficial del nou logotip de turisme sota la nova marca turística: TURISME PERELLÓ, CAPITAL DE LA MEL. D’aquesta manera es pretén consolidar el Perelló com la Capital de la Mel,
potenciar l’activitat turística i cultural del municipi i contribuir
al desenvolupament de l’economia local des del respecte pel
seu entorn natural.
La identitat de marca sorgeix d’una fusió de tot allò que envolta
el món de la mel. Donat que el rusc és on les abelles produeixen
la mel, relacionar El Perelló amb aquest element simbolitza la
metàfora de que el poble és un dels principals productors de
mel de Catalunya. La gamma cromàtica que acompanya a la
marca és una representació dels colors naturals que formen
part de l’entorn de la mel i les abelles.
Cost total de la creació de la marca i del disseny de plantilles
corporatives 7.245,70€, IVA inclòs.

TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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NOVA SENYALITZACIÓ TURÍSTICA i SOUVENIRS

MILLORA ROTONDES ENTRADES SUD I COL·LOCACIÓ
DE PLANTES A DIFERENTS INDRETS
A les dues rotondes d’entrada
al poble per l’accés sud s’ha fet
una sèrie de millores per donar una bona imatge al municipi. S’han plantat noves plantes, s’ha posat pedra volcànica
i s’ha canviat la il·luminació.
La rotonda Plaça Catalunya (al
final de l’Avinguda Catalunya)
ha estat la ubicació escollida
per caracteritzar el món agrícola i oleícola, que tant tenim
al nostre poble. S’hi mostren
una pica, un sitial i una lliura
que són peces del molí d’oli
de Casa l’Estanquer que daten
del 1853, cedides per Salvador
Pallarès Llaó

S’ha continuat col·locant senyals a la zona de Perelló Mar i dissenyat nous souvenirs. Cost total de les actuacions 19.592,36€
IVA inclòs.

REALITZACIÓ DE NOUS PLÀNOLS TURÍSTICS
Aquest estiu s’ha realitzat un nou plànol turístic amb un disseny més actual, indicant els indrets a visitar al Perelló. Conté
una breu descripció de cada atractiu amb fotografies. S’ha publicat en quatre idiomes, català, castellà, francès i anglès.

tríptics amb informació sobre les 15 rutes de senderisme i les
15 rutes de BTT que s’han creat recentment juntament amb el
QR per a que es puguin descarregar al mòbil tota la informació
que apareix a la web www.ruteselperello.cat.

S’ha actualitzat el plànol de la costa indicant totes les platges
i cales amb una fotografia de cadascuna d’elles i s’han editat

Cost de l’actuació 4.015,89€ IVA inclòs.

APLICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SENYALITZACIÓ COMERCIAL
Els darrers mesos s’han fet una
sèrie de treballs d’ordenació i
millora de les entrades al poble amb rotondes, cartells, enjardinament i il·luminació que
creiem ajudarà a millorar la
imatge i contribuir en la seva
aposta de municipi turístic, de
comerç i de serveis.
Per això, creiem que és de-

cisiu aplicar l’Ordenança de
regulació de la senyalització
informativa a la via pública o
terrenys privats destinada als
comerços, restaurants, bars i
establiments hotelers i apartaments turístics, que estiguin
en possessió de la corresponent llicència d’obertura i funcionament de l’activitat en el

terme municipal del Perelló,
en el sentit de retirar tota la
senyalització que no s’adeqüi
als criteris estètics i de localització que s’hi determinen.
Amb aquesta ordenança es
vol unificar, normalitzar i modernitzar la senyalització comercial, amb estàndards homogenis en tot el municipi.

Es regula tant la ubicació dels
punts d’informació en terrenys públics com privats.
De moment, s’ha aplicat a la
zona de Perelló Mar i és pretén continuar fent-ho al nucli
urbà.

Com a municipi que pertany
al moviment Viles Florides
s’ha plantat i/o renovat les
flors i plantes d’alguns dels
indrets on es considerava
que feia més falta, passeig de
l’Avinguda Catalunya, zona
del Molí de Vent, baixada de
la Panavera i jardineres de
davant de la residència del
Casa del Poble.

Per tal d’animar i reactivar el
comerç local i les empreses
professionals del Perelló, s’ha
organitzat per segon any
consecutiu la campanya de
Nadal dels Euromels del 3
de desembre al 5 de gener.
En total s’entregaran 2.500
euros en premis repartits en
vals per bescanviar per productes i serveis dels diferents
comerços i empreses professionals del Perelló. Aquests
dies s’ha organitzat de nou el
concurs d’aparadors i façanes de Nadal.

Imatge: @lanostramotxilla_anje

CAMPANYES DE NADAL

FESTES I FIRES

BUTLLETÍ L’AJUNTAMENT INFORMA · Edició desembre 2021

JORNADES APÍCOLES: 2 i 3 d’octubre

RESUM D’ACTES FESTIUS

La Cooperativa Apícola Tarragonina amb la col·laboració
de l’Ajuntament va organitzar
les primeres Jornades Apícoles
al Perelló amb una relació de
ponències molt interessants
en l’àmbit de l’apicultura en la
que es van inscriure 160 persones, tot un èxit de participació en ser la primera edició.
També es va realitzar el 35è
Concurs de Mels que s’havia
de fer per Firabril. L’Ajuntament va col·laborar amb l’obsequi de l’Abella d’Or a la millor de les mels participants al
concurs, Mel Casanova Borrell.
Paral·lelament, des de la regidoria de Festes i Fires es va
organitzar un mercat d’apicultors a la plaça Jaume II on van
exposar els seus productes 7
apicultors locals i la Cooperativa Apícola. Per animar l’ambient, el dissabte la tarda hi va
haver un espectacle de circ itinerant pels carrers del poble,
amb acròbates, equilibristes,
malabaristes, faquirs, pallassos
i bèsties inflables.

els membres del Consistori, els Tres Tombs amb el carruatge i el
Sant i l’esclat pirotècnic a la Plaça Jaume II a càrrec de Foc a la
Metxa i la participació dels quintos.
Es va editar un programa especial de festes “Sant Antoni, un
any per recordar”, molt diferent del que estem acostumats a
veure, on apareixien les fotos de les pubilles i hereus i pubillets
infantils però sense programació d’actes ni anuncis dels comerços i empreses. Vam tenir la col·laboració de l’Antoni Boyer
amb un estudi molt interesant dels programes de festes. També es van incloure efemèrides i curiositats dels programes que
hi ha a l’arxiu municipal i dels cedits per particulars, dotant-lo
de fotografies antigues a més d’algunes portades dels llibres
de festes des del 1933 fins l’any 2000.

VIDEOTECA MUNICIPAL
Al gener de 2021 es va estrenar el nou canal municipal al Youtube, Videoteca El Perelló, un canal dedicat a la recerca, conservació i divulgació de les imatges registrades tant a nivell
oficial com personal que siguin d’interès. El primer vídeo es va
estrenar per Sant Antoni, al no poder celebrar les festes majors, es va fer un recull videogràfic de l’arxiu municipal de les

Carnaval i Firabril 2021 també es van suspendre.
festes de Sant Antoni de l’any 1987 per gaudir-ho des de casa.
Va ser un èxit de visualitzacions.
Podeu veure la resta de vídeos publicats seguint-nos i subscrivint-vos al canal de Youtube: Videoteca El Perelló i a Instagram:
@videotecaelperello

RESUM D’ACTES FESTIUS
La Cavalcada dels Reis de l’Orient i l’entrega de regals al Casal es va haver de reorganitzar adaptant-nos a les restriccions i les mesures sanitàries dictades pel Procicat, així que
es va decidir fer una recepció dels Reis Mags i els patges
reials a dintre del pavelló poliesportiu. Tots els infants i familiars anaven entrant per horaris detallats i grups de classe
per tal d’evitar aglomeracions. Dies abans, a la plaça Jaume
II es va col·locar una gran bústia reial per a la recollida de

cartes, ja que tampoc es va poder celebrar la tradicional
arribada dels patges reials.
Les festes majors de Sant Antoni 2021 es van haver de suspendre i només es van poder fer alguns dels actes representatius el dia del Patró: la missa major amb els quintos i

A partir de l’estiu, malgrat les restriccions, es van poder organitzar alguns actes, com els espectacles amb el públic assegut a
una distància prudencial i aforament limitat.
12/06/2021: Animació familiar amb el grup Xiula.
23/06/2021: Revetlla de Sant Joan amb el Quartet Premium.
10/07/2021: Sant Cristòfol (ofrena i benedicció de vehicles).
16/07/2021: Actuació del Mag Llorens i l’humorista Edu Mutante.
24/07/2021: El Vermut de Llucià Ferrer emetent en directe a
ràdio Flaixbac.
30/07/2021: Orquestra i màgia.
21/08/2021: Espectacle audiovisual Layla.
28/08/2021: Concert de piano a la platja de Morro de Gos.
30/08/2021: Circ i cantada d’havaneres.
10/09/2021: Concert amb Marta & Gregori.
11/09/2021: Actes institucionals de la Diada de Catalunya.
01/10/2021: Concert Pepet i Marieta.

Quintos 2021

Els actes de l’estiu que es van haver de suspendre per complert
van ser: el sopar popular i ball de Sant Cristòfol, la festa jove, la
festa del Pont de l’Àlia i les festes de Santa Llúcia.

Foto cedida per Èric Baes

Bon Nadal i Feliç any 2022

Resistir en la posició no és una decisió estratègica, és una actitud. Aquest equip de govern va prendre possessió al juny del 2019
i des de llavors, si mirem en retrospectiva, hem afrontat moltes adversitats de força major: els temporals Glòria, Filomena i
DANA, la crisi sanitària COVID-19 (encara immersos) i les conseqüències econòmiques que ha provocat i provoca.
Tot i aquestes adversitats i les que sorgeixen a cada passa, aquest equip de govern està compromès en tirar el poble endavant i
així ho farem.

