L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ INFORMA
Butlletí informatiu de l’Ajuntament del Perelló · Núm. 16 · Desembre 2016.

ACCIÓ DE GOVERN
CANVIS A L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

En sessió plenària de 27 de setembre Gisela Pérez Boyer va prendre possessió del càrrec de regidora en
substitució de Pep Cid Figueres que va renunciar per motius personals a la seva acta de regidor. A partir
d’aquest dia, doncs, Gisela Pérez Boyer és la nova regidora de turisme i promoció econòmica i ocuparà
aquest lloc en totes les comissions i sessions de govern:
“Enceto una nova etapa a l’Ajuntament del Perelló com a regidora de festes i promoció econòmica, al substituir al
company Josep Cid Figueres. El càrrec suposa estar al servei dels ciutadans, representar-los i treballar amb actuacions pel nostre poble. Jo amb ganes i tota la dedicació que pugui, intentaré fer el millor possible durant el temps que
queda d’aquesta legislatura fins a l’any 2019.
Espero les vostres aportacions amb tots aquells temes que encapçalen les regidories que assumeixo. M’agradaria
tenir col·laboració amb empreses, entitats i encetar noves accions des de la promoció econòmica.
Des de festes, estic a la vostra disposició per a
construir, refer i crear nous actes amb la implicació
de tots. Aprofito per saludar-vos i estic al vostre servei” Gisela Pérez.

Aprofitem aquest espai per agraïr i reconèixer
a Francesca Batlle, secretaria-interventora
de l’Ajuntament del Perelló durant 28 anys, la
seva tasca i li desitjem el millor en la nova etapa que comença amb la seva jubilació.
Gràcies Paquita.

SABIES QUÈ...

120.526,39€
Recentment, fent tasques de localitzar antecedents als llibres d’actes, es va trobar un acord adoptat per
ple dia 31 de març de 1964 i que fins llavors ningú sabia que existia. L’acord nombrava a S.E. el Jefe del
Estado y Caudillo de España Excmo. Señor Don Francisco Franco Bahamonde, Alcalde Honorario y Perpetuo de nuestro municipio.
L’anul·lació de l’acord és una obligació legal en aplicació de la Llei de la Memòria Històrica i també una
obligació moral perquè considerem del tot imprescindible netejar aquesta taca de la història del nostre
municipi. Per la informació publicada a la premsa, l’acord del dia 31 de març va ser adoptat per la totalitat
dels municipis d’Espanya pel que resulta obvi que la iniciativa va néixer del propi govern feixista i que la va
imposar als ajuntaments perquè necessitava demostrar que tenia l’acceptació popular, necessitat pròpia
dels governs totalitaris. També és cert que, poc a poc, a mesura que els ajuntaments descobreixen aquest
antecedent, s’afanyen en anul·lar-lo, com va fer aquest ajuntament al ple de 28 de juny de 2016 i per unanimitat dels 11 regidors i regidores.

RECORDA...

Al Portal Govern Obert i Transparència del web
www.elperello.cat teniu a la vostra disposició tots
els acords adoptats per ple i per junta de govern per
estar al corrent del dia a dia municipal, entre altres
informacions.

HISENDA
RESUM SUBVENCIONS 2016

A continuació podeu consultar un quadre resum de les subvencions a les que s’ha acollit l’Ajuntament del
Perelló aquest 2016 per realitzar part de les seves actuacions i inversions i que a dia d’avui han estat concedides:
Ens que atorga i concepte
Diputació de Tarragona
Actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies
invasores en espais urbans i periurbans i recollida d’animals domèstics abandonats
Actuacions per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua de consum: inversió i manteniment

Import concedit
1.372,90€
2.464,46€

Difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat

8.543,62€

Actuacions culturals e-cataleg

4.990,00€

Funcionament Escola de Música Municipal

18.181,84€

Funcionament Llar d’infants Municipal

35.875,00€

Inversió en equipaments municipals

7.383,50€

Programes i activitats culturals

4.313,66€

Seguretat a les zones de bany (platges i piscines)

13.382,00€

Generalitat de Catalunya
Ocupació Jove pel Casal d’Estiu
Pla Únic d’Obres i Serveis - Manteniment
Funcionament Jutjat de Pau

5.200,00€
33.645,83€
1.650,00€

Consell Comarcal del Baix Ebre
Escola de Música Municipal
Arranjament de camins · Aubaretes

4.250,27€
16.337,91€

157.590,99€
Aquest 2016 amb la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, hi ha moltes convocatòries de subvencions habituals que encara no han sortit convocades.

OBLIGACIONS I COMPLIMENTS

Des del 2013 l’Estat exerceix un control ferri sobre la comptabilitat dels ens locals, establint un seguit de
normes i obligacions d’enviament i avaluació de dades constant que deixen poc marge de maniobra a la
comptabilitat. L’obligació d’amortització el deute o fer inversions financerament sostenibles amb el romanent de crèdit del final de l’exercici n’és una. Per tant, amb el romanent de les partides l’Estat t’obliga a dos
opcions:
· Amortitzar el deute (es va fer al 2015 i així ho vam explicar al butlletí anterior)
· A realitzar inversions financerament sostenibles, és a dir, inversions en tot allò que no requereix a curt
termini un manteniment i augmenta la vida útil del bé, sempre i quan surti a “la llista” que estableix el mateix
Ministerio. L’ajuntament destinarà 235.054,97€ a aquest tipus d’inversions en vies públiques, canonades, senyalització, entre altres.

TOTA LA INFORMACIÓ
ECONÒMICA A UN CLICK

Al portal de la transparència, a l’apartat de secció econòmica,
podeu consultar tota la informació sobre el pressupost, l’execució pressupostària per trimestres, la liquidació del 2015, el
nivell del deute,el cost dels serveis, etc.

URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS
GAS NATURAL · OBRES D’INSTAL·LACIÓ

Com tots sabem, des de l’agost que l’empresa Gas Natural
està realitzant les obres necessàries per la connexió. Fins ara
s’han instal·lat més de 3.500 metres de canonada i en mancaran uns 900 metres. A dia d’avui, l’empresa ja es troba en
disposició de connectar el gas però estan a l’espera del permís
del Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.

RECUPERACIÓ DE L’ESTACIÓ DEPURADORA
DE PERELLÓ-MAR

Aquest any, abans de l’estiu, es va decidir posar fi als problemes de l’estació de Perelló Mar que l’any
anterior van obligar a buidar l’estació gairebé cada setmana durant la temporada d’estiu. Aquesta estació,
construïda als vuitanta, recollia no només l’aigua de pluja i de clavegueram, sinó que acabava recollint
també l’aigua del buidatge de les piscines. Estava col·lapsada i no filtrava, únicament servia com a dipòsit
que s’havia de buidar constantment.
Finalment, per un import de 9.028,50€ es van reconstruir tots els sistemes de filtratge i es va arranjar l’estació. L’obra la va realitzar l’empresa local Construccions Brull Brull. Aquest estiu ha funcionat amb tota
normalitat i sense col·lapse.

Abans i ara

SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Durant aquest 2016 s’han realitzat les següents actuacions al servei de subministrament d’aigua potable
a tot el terme. Les inversions per aquestes obres hidràuliques van a càrrec de Sorea i l’Ajuntament es fa
càrrec de l’obra civil que comporten. En total s’han canviat 2.5 quilòmetres de canonada i s’ha realitzat una
inversió de 22.702,83€:

· Canvi de la canonada central del Polígon Industrial: s’han canviat 350 metres de la canonada del
polígon ja que estava en molt mal estat. La inversió hidràulica ha estat de 6.368,21€
· 2a fase al camí de les Aubaretes: s’han canviat, reparat i substituït 500 metres de canonada i s’han
instal·lat 6 escomeses per connexió d’aigua per un import de 3.058,74€
· Nova instal·lació del camí de l’Aubach fins a la Depuradora: Amb una inversió de 2.686,03 € s’han
instal·lat 660 metres de canonada i 7 noves escomeses d’aigua per noves connexions.

· Substitució de la canonada del barranc a la zona de la Deixalleria
i Mina: S’han substitut 900 metres de canonada i 7 escomeses per un
import de 3.455,88€.
· Instal·lació de ventoses a la canonada del camí del Molà: es van
haver d’instal·lar 8 noves ventoses a la canonada del Molà per millorar-ne
el funcionament i poder treure l’aire que s’acumula a l’interior de la canonada (a causa de la irregularitat del relleu del terreny i les pendents), que
fa que es creïn bosses d’aire i que l’aigua no se subministri bé. L’import de
l’actuació va ser de 7.133,97€

RAMPA D’ACCÉS A LA PISCINA

S’ha construït una rampa amb barana d’accés per minusvàlids per poder accedir a la piscina municipal.
L’obra la va realitzar l’empresa local Bemar 2008 SL, juntament amb l’arranjament de les voreres d’enfront
del barranc del carrer Roger de Flor i de les voreres de l’avinguda Catalunya, 1-3. L’import total de les actuacions ha estat de 6.316,49€.

CARRER D’ACCÉS AL CEMENTIRI MUNICIPAL

Per poder accedir al cementiri pel camí lateral es va ampliar el camí existent arrancant el marge lateral i
fent un nou enquitranat. L’obra la va realitzar l’empresa local Treballs de Paleta Rafel Fandos Martí per un
import de 9.614,47€. També s’han canviat les portes de la capella que estaven en molt mal estat.

ARRANJAMENT DE CAMINS

L’ajuntament continua la seva política activa d’arranjament de camins. Com tots sabem, el terme del Perelló és un terme ampli, amb camins molt nombrosos i alguns encara no es troben amb l’estat que molts
voldríem però són obres costoses i sotmeses a les condicions meteorològiques. Algunes de les actuacions
que hem fet aquest 2016 han estat:
· Obra civil Tita a la Portella per pas de vehicles extinció d’incendis amb l’arranjament i formigonat
de 4 trams i Obra civil de creuament de Tita i bassa de les Comes per millorar la connexió entre
pistes.
Ambdós actuacions les ha realitzat l’empresa local Excavacions Labòria per un import total de 22.718,05€ i
amb subvenció de 19.714,01€ de la Direcció General de Forests, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament.
· Manteniment de 5.3km del Camí de
les Collades a la Portella per un import
de 5.496,84€ i realitzat també per l’empresa local Excavacions Labòria finançat amb
una subvenció de la Direcció General de
Forests de 4.770,00 €

· Franja forestal del Burgà – zona del Corral Blanc. Amb
col·laboració amb l’ADF Cabra Feixet i una subvenció de la
Direcció General de Forests per la gestió forestal sostenible
per un import de 29.986,00€ s’ha obert una franja forestal al
Burgà, a la zona del Corral Blanc, de 12.76Ha. Les empreses
locals Jardineria Forestal i Cusero Agroserveis han realitzat els
treballs. En actuacions d’aquestes característiques, l’Ajuntament signa un conveni amb l’ADF per avançar-li els diners de
la subvenció i que es puguin executar els treballs, entenent
que l’activitat de l’ADF és una acció de la que se’n beneficia
tot el poble i que és requisit indispensable per poder cobrar la
subvenció que els treballs s’hagin pagat amb anterioritat a rebre la subvenció, liquiditat de la que no disposa l’ADF.

· Camí de les Aubaretes. S’ha reparat el ferm i s’ha fet doble tractament asfàltic a 2,6 quilòmetres de camí.
L’import total de l’obra ha estat de 29.791,53€ i s’ha comptat amb una subvenció del Consell Comarcal del
Baix Ebre de 16.337,91€. L’obra ha estat realitzada per l’empresa local Excavacions Labòria.

· Senyalització i tancament perimetral del punt d’aigua contra incendis de la Bassa de la Serra Després de millorar l’accés i formar una gran esplanada pel pas de vehicles pesants, amb una subvenció de
la Diputació de Tarragona de 5.584,76€ s’ha procedit al tancament perimetral i senyalització d’aquest punt
d’aigua contra incendis per l’ús de mitjans aeris i terrestres i impedir el pas de persones i animals. El cost
total de l’actuació ha estat de 6.570,30€ i l’obra va ser atorgada a l’empresa local Bemar 2008, SL.

DEIXALLERIA MUNICIPAL

S’ha instal·lat una compactadora de cartró a la Deixalleria municipal, finançada pel Consell Comarcal del
Baix Ebre, pel que s’ha hagut d’augmentar la potència elèctrica contractada. Optimitza la recollida del cartró i evitarà, com ha passat alguns cops, que s’escampi el cartró i paper per les finques veïnes quan fa vent.

ADQUISICIÓ IMMOBLE

Per un import de 210.000€ s’ha adquirit l’edifici situat a la plaça Jaume II número 6. L’adquisició d’aquest
espai es destinarà a equipaments i a ampliar les instal·lacions municipals.

EDUCACIÓ
EL MÓN EDUCATIU LOCAL EN XIFRES · CURS 2016-17

Dels 2.921 habitants que som al Perelló, 521 són alumnes dels centres educatius locals, el que suposa
un 18% de la població. Cal que reconeixem la importància d’aquesta xifra i la importància que tenen els 4
centres i el seu personal educatiuen la tasca d’educar les generacions futures del poble. Això, en xifres, és:
· Llar d’infants municipal La Cadernera: 45 alumnes i una plantilla d’educadores i director de 8 membres.
· L’Escola Jaume II: 230 alumnes i una plantilla de 21 mestres i personal de suport.
· L’Escola de Música Municipal del Perelló: 74 alumnes i una plantilla de professorat de 13 membres.
· L’Institut Blanca d’Anjou: 172 alumnes i 26 professors i personal de suport.

Per curiositat...
La llar d’infants i l’escola de música són centres municipals que gestiona l’Ajuntament: La llar d’infants
a través de l’externalització a l’empresa Sagessa – Fundació per l’acció educativa i l’Escola de Música
Municipal a través de l’organisme autònom depenent de l’Ajuntament, el Patronat de l’Escola de Música
Municipal. Mostren la següent evolució al llarg dels cursos, xifres fluctuants per la dimensió de les quintes
però que cal tenir en compte pel volum d’alumnat que suposa any rere any.
Cursos

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Llar d’infants

61

57

51

45

38

51

45

45

Escola de Música

91

76

87

91

87

88

80

74

Canvi de quotes llar d’infants
En sessió plenària de data 30 d’agost es va aprovar la modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per
la prestació del servei de llar d’infants municipal.
Per tal d’homogeneïtzar quotes i afavorir l’assistència a la llar matí i tarda, s’ha reduït la quota de jornada
sencera i s’ha incrementat la quota de jornada matinal. La resta de quotes segueixen igual.

ARRANJAMENTS I INVERSIONS ALS CENTRES
Reforma de cobertes de la llar d’infants

Es van haver de reparar d’urgència 4 goteres al sostre de la llar d’infants que donaven directament a les
aules de l’alumnat. El cost de l’actuació ha estat de 11.418,02€ i l’ha realitzat l’empresa local Construccions
Brull Brull. Per l’excepcionalitat i urgència de l’acció s’ha sol·licitat una subvenció excepcional a la Diputació de Tarragona per cobrir el 80% del cost de l’actuació. L’obra ha consistit en la retirada dels material
existents, la formació de noves pendents i la impermeabilització total. En properes actuacions s’arranjaran
la resta de cobertes.
Aquest 2016 amb la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, hi ha moltes convocatòries de subvencions habituals que encara no han sortit convocades.

Inversions a l’edifici de l’Escola de Música
L’edifci-seu de l’escola de música és l’antic institut,
construït al 1990, que envelleix amb el pas del temps.
Cada any, amb les subvencions de la Diputació de
Tarragona per inversions en equipaments municipals, anem realitzant petites actuacions que ajuden
al seu manteniment i seguretat. Aquest any l’empresa local Serralleria Margalef ha instal·lat reixes a les
finestres de l’EMMP per un import de 3.738,90€, que
ha estat subvencionat en la seva totalitat per la Diputació de Tarragona.

Activitats de lleure infantil – Casal d’estiu 2016
Com cada estiu, l’Ajuntament va organitzar el casal d’estiu com oferta educativa de lleure per infants de
3 a 11 anys durant els mesos de juliol i agost. A banda d’organitzar aquest programa per les famílies, el
casal d’estiu s’ha convertit en un espai real d’ocupació. Perquè sigui així, cada any es presenta un projecte
d’ocupació al Departament de Joventut de la Generalitat per sol·licitar una subvenció per contractar monitors/es del poble en edat de 18 a 30 anys perquè desenvolupin el projecte educatiu del Casal i hi treballin.
El casal d’aquest estiu va donar servei a 78 nens i nenes i es van contractar una directora i 7 monitors/es.
Com activitats més remarcables destaquen l’edició, muntatge i interpretació dels nens i nenes del casal
en una pel·lícula pròpia, la visita dels mossos d’esquadra, dels agents rurals, dels tambors dels correfocs
Foc a la Metxa, la visita de companys del casal d’estiu de l’Ampolla, la visita d’esportistes i professionals
locals i, sobretot, la primera acampada nocturna que es va fer la última nit del casal amb la participació de
25 nens i nenes de totes les edats.

Una escena de la pel·lícula del Casal: El missatge de la tribu Apatxe

CULTURA
EXPOSICIONS-ESTIU CDI CAL CATALÀ

Durant els mesos de juliol i agost el CDI Cal Català va reobrir les portes, coincidint amb l’estiu, i va mostrar
2 noves exposicions amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

Europa fa 1 milió d’anys.

Els orgues al Camp de Tarragona
i les Terres de l’Ebre

FINALITZACIÓ DEL TRENCADÍS

CURSOS FORMACIÓ · TINET AULA

El dia 9 de setembre es va fer un acte d’inauguració
del trencadís situat al parc de les Comes. Quan es
va construir aquesta zona es veia un gran mur de
contenció de formigó. Amb el treball constant, minuciós i peces de diferents mides i colors, podem
constatar que es tracta d’una autèntica postal amb
diferents imatges sobre el nostre poble.
En nom de tots els perellonencs, moltíssimes
gràcies per l’obra que tots els voluntaris heu
finalitzat al Parc de les Comes.

Durant el mes de març la Diputació de Tarragona,
amb col·laboració amb l’Ajuntament va organitzar
dos cursos de formació: INTERNET A LA TEVA MÀ
i PARTICIPA A LES XARXES SOCIALS. Els cursos
van durar dos setmanes i hi van participar 15 persones. La majoria gent adulta amb nivell de principiant que va valorar molt positivament els continguts del curs i la pràctica.

TANCAMENT TELECENTRE

El passat mes de juny vam tancar al públic el telecentre situat al pis superior de la Casa de la Cultura. Donada la poca afluència de gent i en molts cops el mal ús de les instal·lacions es va prendre aquesta decisió.
De totes formes, disposarem de les instal·lacions per organitzar cursos d’informàtica.

7s PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ

A partir de les 3 convocatòries (2 de fotografia i 1 de pintura) es busca donar cabuda a un espai per a la
creació artística. Concursos consolidats. L’entrega dels premis es va fer el passat dia 25 de novembre. Es
pot veure fins al 23 de desembre, els dimecres i divendres de 17 a 20h, l’exposició col·lectiva amb les obres
finalistes i guanyadores a la sala d’exposicions de la Casa de la Cultura. Les obres guanyadores han estat:

Fotografia · convocatòria Josep Diloli.
Guanyador: Miquel Planells Saurina
Títol: Bassa en el camí

Pintura · convocatòria Amadeu Pallarès Lleó.
Guanyador: Andreu Figueras Salvat
Títol: Camí

Fotografia· convocatòria Antoni Gonzalvo.
Guanyador: Josep Vila Fernández
Títol: Emburgada

A partir de 2017 la intenció des de l’Ajuntament és concentrar els dos premis fotogràfics anuals que eren
convocats per aquest ens amb els Premis de Cultura i el premi fotogràfic de Sant Antoni, englobar-lo dintre
de la convocatòria de temàtica local, Antonio Gonzalvo.
D’aquesta manera es vol dotar de més prestigi l’esmentat concurs, ampliant-ne els premis fins a tres. Esperem poder incrementar la participació amb aquestes noves propostes de temàtica local. Per tant les fotos
que pugueu fer per festes majors de Sant Antoni 2017, es podem presentar als 8s Premis de Cultura del
Perelló. La convocatòria de pintura també quedarà modificada amb una ampliació a tres premis. Esperem
que aquesta mesura tingui una bona acceptació entre els afeccionats a la fotografia i pintura.
Premi de fotografia
Josep Diloli
1r premi 300€

Premi de Pintura
Amadeu Pallarès Lleó
1r premi 400€

Premi de fotografia
Antoni Gonzalvo
1r premi 300€

45

2n premi 200€

2n premi 200€

2n premi 200€

74

3r premi 100€

3r premi 100€

3r premi 100€

ESPORTS
PISCINA
MUNICIPAL
Aquest 2016 amb
la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat, hi ha moltes convocatòries de subvencions habituals que encara no han sortit convocades.

La piscina municipal aquest estiu ha estat molt acompanyada, ja sigui pel casal d’estiu i cursos de natació
durant el matí i sobretot abonaments de famílies i persones que volen aprofitar el migdia per poder nedar. El
dia 31 d’agost es va donar la temporada per finalitzada, amb un total de 83 abonaments fets, 60 participants
als cursos de natació i 525 entrades en total.

CAMPUS FUTBOL

Bona participació del campus de futbol, enguany amb 43
inscrits. Durant la setmana del 27 de juny a l’1 de juliol es
va treballar amb entrenadors i fent diferents equips, tècnica,
coordinació, controls, xuts i tota una setmana intensiva de
10:00 a 18:00 hores per perfeccionar aquest esport. El divendres darrer dia i coincidint amb la cloenda, hi va haver
activitats ben diferents, per poder jugar igualment a futbol.

INICI TEMPORADA ESPORTIVA 2016/17 I PRESENTACIÓ
ESPORTS MUNICIPALS

Al mes d’octubre es va iniciar la temporada esportiva, corresponent al curs 2016/17.
Enguany es va fer una presentació dels esports municipals, el passat dia 5 de novembre al camp de futbol
municipal. Es van disputar partits de futbol base durant el matí i a les 12:30 h es van presentar els diferents
esports que s’ofereixen des de l’Ajuntament, adreçats a petits i grans. Aquest any van participar gairebé
200 atletes, acompanyats pels seus entrenadors.
· Futbol: equip patufet, equip prebenjamí, equip benjamí (2 – groc i negre), equip aleví i equip infantil
(aquests dos darrers, amb competició federada), amb un total de 82 nens i nenes.
· Grup de bàdminton de 17 membres.
· Grup d’atletisme i cros (escolar i federat) amb 48 participants.
· I amb adults: grups de Running I i II amb 28 membres i gimnàstica de manteniment (adreçat a persones
a partir de 60 anys) amb un total de 19 membres.

13a MILLA URBANA DEL PERELLÓ

Enguany es va fer la 13a edició de la cursa de la milla urbana al nostre poble. La pluja es va deixar notar
entre les diferents curses, però al final es van poder finalitzar la milla i entregar els premis. Destacar la molt
bona participació amb clubs i atletes de la zona. Van córrer un total de 249 atletes. Podeu consultar les
classificacions generals per categoria i amb temps, al web de l’Ajuntament www.elperello.cat

DIADA DE LA BICICLETA

FESTA DE L’ESPORT

El 2 de desembre es va celebrar una nova edició de la festa de l’esport 2015/16, on es van premiar atletes
que obtingueren podis a partir de campionats territorials. Enguany esportistes que foren premiats, representant a les entitats següents: Atletisme del Perelló, ascens futbol aleví, Club Patí Perelló, natació, Handbol Club Perelló, Trail Running Cabra Feixet. Un gran planter i nivell pel nostre municipi. Entre els guardons
de millors esportistes quedà:
· Millor equip amb competició escolar: Quintet Abba- Club Patí Perelló- Ànnia Borrell, Mar Pallarès,
Annaïs Boyer, Júlia Pallarès, Roca Borràs
· Millor esportista federat en edat escolar: Abril Calvano Sorribes- Atletisme del Perelló
· Millor esportista en categoria absoluta: Narcís Franch Piñol- Trail Running Cabra Feixet
A continuar amb aquesta línia!!

DESFIBRIL·LADORS

Una nova normativa regula que s’han de disposar de desfibril·ladors en espais públics i de ràpid accés per
assegurar una actuació immediata en cas de necessitat. Per aquest motiu s’adquiriran dos desfibril·ladors:
un s’instal·larà als porxos de l’ajuntament i l’altre al vestíbul exterior del pavelló. Aquests nous desfibril·ladors són d’ús universal i no es necessita experiència per fer-lo funcionar, són màquines modernes d’ús
intel·ligent amb indicacions clares de com funcionen. Igualment el dimecres 28 de desembre es farà una
xerrada informativa amb demostració de com funciona al pavelló municipal per tots aquells que hi vulguin
assistir. D’altra banda, el desfibril·lador que havia instal·lat al pavelló es convertirà en un desfibril·lador mòbil que portaran els agutzils al seu vehicle.

FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
FIRABRIL 2016

La principal novetat d’aquest Firabril va ser la instal·lació davant del pavelló d’una zona de carpes d’artesans, associacions i també una representació dels bars i restaurants locals per fer una zona de degustació i
tapes entorn al recinte firal. La iniciativa va ser molt ben acollida i les valoracions fetes han estat molt positives. En total, la mostra d’aquest any va reunir 47 expositors interiors, 52 expositors exteriors, 10 expositors
de maquinària i una seixantena de parades exteriors.

ACTES D’ESTIU

Enguany, per dinamitzar les nits d’estiu, es va apostar per fer actuacions a la plaça Jaume II, tots els divendres del mes de juliol, i ampliar així l’oferta lúdica de l’estiu. Algunes de les actuacions que es van fer van
ser exhibicions de zumba, rítmica, spinning, ball modern i karate, un concert de jazz i el concert de l’artista
veí, Miquel del Roig.
Com a novetat a les festes de la platja de Santa Llúcia, el dia 15 d’agost es va realitzar una musclada popular que va tenir molt d’èxit, amenitzada per la Xim Xim Mig Grau, a banda dels actes previs que hi van
haver els dies 13 i 14 d’agost. Com a cloenda de les festes, el grup de diables Foc a la Metxa va tirar un
espectacular esclat pirotècnic a la pedra de Morro de Gos.

Fotografies Alfonso Domínguez

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TEMPORADA A LA PLATJA
DE SANTA LLÚCIA 2016-2018

Al mes de maig es va treure a subhasta la guingueta de la platja de Morro de Gos. Aquest cop, es va fer per
una durada de tres temporades (2016, 2017 i 2018), que van des del dia 1 de juny fins el 30 de setembre
cada any. Per adjudicar-ho, es va fer una licitació pública del servei i únicament es va presentar una oferta.
L’import total d’adjudicació per les tres temporades va ser de 18.550,00 €

MILLORES DELS SERVEIS A LA PLATJA DE PERELLÓ MAR

Seguint amb el condicionament que any rere any fem a la platja de Santa Llúcia-Morro de Gos, aquest estiu es van millorar els accessos a les platges i es van instal·lar unes casetes de fusta: una per fer de punt
d’informació turística per oferir un millor servei als turistes que freqüenten Perelló Mar, i l’altra pels serveis
de socorrisme i salvament de la Creu Roja. Per a la instal·lació de la caseta de la Creu Roja es va construir
una llisera que els permetia millorar la visibilitat.

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

Era una realitat que mancava senyalització al nucli
urbà que facilités l’accés a llocs d’interès, equipaments i serveis municipals. Per suplir aquesta mancança, s’estan instal·lant senyals i indicadors per tot
el nucli urbà i entorn per facilitar la circulació i orientació de la gent que ens visita.
A banda, també s’han instal·lat rètols amb els noms
dels carrers a les urbanitzacions de Perelló Mar i de
Gilet.

L’ADMINISTRACIÓ SERÀ ELECTRÒNICA
A partir de l’1 de gener del 2017 per realitzar TOTS els tràmits amb l’ajuntament caldrà que tingueu
en compte que:
· Totes les empreses, autònoms, associacions, clubs, i qualsevol altra entitat/persona amb personalitat jurídica només es podran relacionar de forma electrònica amb l’administració. Això vol dir que tota instància,
petició, sol·licitud d’espai, sol·licituds vàries, etc., ja no es podran presentar per escrit, sinó que hauran
de fer-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. Per llei s’obliga a aquets col·lectius a fer tots els
tràmits amb l’administració per la via telemàtica (via electrònica i pels canals legalment establerts), també
serà electrònica la resposta o qualsevol altra comunicació de l’Ajuntament a aquestes peticions.
· Únicament s’acceptaran tràmits presencials a particulars. Només seran les persones individuals, sense
personalitat jurídica, les que podran escollir com volen realitzar cada tràmit amb l’ajuntament: si per via
presencial-paper, o per via telemàtica.
Per relacionar-vos amb l’administració de forma electrònica teniu a la vostra disposició els següents canals
que localitzareu al portal web www.elperello.cat:
· SEU ELECTRÒNICA - AJUNTAMENT EN LÍNIA: hi ha enllaços a qualsevol tràmit que necessiteu presentar/sol·licitar a l’ajuntament. En aquest espai us podreu habilitar un espai propi anomenat “la carpeta
· L’E-TAULER: on es pengen tots els anuncis i edictes municipals que anteriorment es penjaven al tauló
d’anuncis de l’entrada de l’ajuntament.
· L’E-FACT: plataforma/bústia on TOTES LES EMPRESES i AUTÒNOMS que esdevinguin proveïdors de
l’Ajuntament hauran de presentar les seves factures, totes en format electrònic, totes.
· L’E-NOTUM: mitjà pel qual l’Ajuntament enviarà les seves
notificacions o comunicacions en format electrònic als
interessats.
· EL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA: on podeu consultar
tota la informació referent a qualsevol assumpte municipal:
actes, pressupostos, ordenances, etc.
Òbviament, aquest serà un canvi molt important en el dia a dia de tots i totes, tant pel propi ajuntament com
per associacions, veïns, empreses, etc. És un dret del ciutadà ser atès i assistit per l’administració, per això
mateix, a l’oficina de turisme hi haurà un ordinador a disposició de la ciutadania per realitzar els tràmits
online i consultar qualsevol informació municipal.
Entre tots i totes, amb paciència, farem possible la implantació d’aquest nou model de relació entre l’administració i l’administrat, que és d’obligat compliment des del 2 d’octubre quan van entrar en vigor les lleis
39 i 40/2015 de procediment administratiu i règim jurídic del sector públic. Aquestes lleis transformen totalment el mode de funcionament de l’administració pública i com ens hem de relacionar amb ella. A partir
d’aquesta data l’administració només ha de funcionar electrònicament, també en les seves relacions amb
els administrats. Donada la complexitat de la transformació que suposa i la manca de mitjans econòmics i
electrònics, les administracions ens anirem adaptant poc a poc.

Sóc sofert i tot m’encalma.
Em sé estar quiet al jaç.
No tinc l’hora pignorada,
tinc a punt la pell dels dits,
per si els dies s’allarguessin...
No en faig cas, del calabruix,
m’és igual que el cel no hi digui...
Cap ruixat no arriba al pou,
concitant un mal presagi.
EL CREPUSCLE ENCÉN ESTELS (1992) de Miquel Bauçà

L’Ajuntament del Perelló us desitja bones festes i feliç any nou 2017

Fotografia de Josep Vila

