L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ INFORMA
Butlletí informatiu de l’Ajuntament del Perelló · Núm. 19 · Desembre 2019

EL NOU CONSISTORI:
LEGISLATURA 2019-2023
El nou govern municipal es va constituir el passat 15/06/2019, d’acord amb el resultat
de les eleccions municipals de 28/05/2019:

ERC-AM 7

Vots 2019

Vots 2015

Total cens

1.897 100%

1.961 100%

Total votants

1423

75,00%

1.380 70,37%

Vots nuls

61

4,28%

60

4,35%

Vots en blanc

55

3,86%

51

3,70%

11
REGIDORS

JUNTS 4

2019
ERC-AM
JUNTS
842 vots (59,14%) 465 vots (32,70%)

ERC-AM 6

11
REGIDORS

CIU 5

2015
ERC-AM
CIU
714 vots (54,09%) 555 vots (42,05%)

Corporació Municipal 2019-2023
Alcaldessa: Mª Cinta Llaó i Llaó (ERC-AM)
Regidors i regidores del PLE: Mª Carme Bladé i Callau (ERC-AM), Ruben Cano i Brull (ERC-AM),
Ferran Chavarria i Pallarès (ERC-AM), Lluís Casanova i Boyer (ERC-AM), David Pallarès i Martí* (ERC-AM),
Francisca Mauri i Llaó (ERC-AM), Joan Antoni Caballé i Pallarès (JUNTS), Marta Fucho i Descarrega (JUNTS),
Eusebi Margalef i Barberà (JUNTS), Àngels Moliné i Borrell (JUNTS)
(*) David Pallarès i Martí és escollit com a nou càrrec electe en el ple de 26/11/19, després
de la renúncia presentada per Joan Antoni Pallarès Martí en el ple de 24/09/2019.

Sent fidels a la voluntat d’altres equips de govern continuem amb l’edició del butlletí l’Ajuntament Informa. Donat que
aquest any correspon a 2 legislatures, en aquest només fem un breu repàs de qui som, el repartiment de regidories i
la situació econòmica del consistori.
Serà en altres butlletins on desplegarem (com es feia habitualment) les inversions, iniciatives i accions desenvolupades al llarg de l’any.

Distribució de la representació als altres òrgans col·legiats locals

Representació en organs col·legiats
Federació de Municipis
de Catalunya
Maria Cinta Llaó i Llaó

Consell Escolar Municipal
Maria Cinta Llaó i Llaó, presidenta
Maria Carme Bladé Callau
Francisca Mauri i Llaó
Joan Antoni Caballé i Pallarès
Marta Fucho i Descarrega

Consorci LOCALRET
Ferran Chavarria i Pallarès

Junta Pericial del Cadastre
Lluís Esteban Casanova i Boyer

Agència Local d’Energia
Maria Cinta Llaó i Llaó

Consell Escolar de l’Escola Jaume II
Maria Carme Bladé Callau

Institut Català d’Energia
Maria Cinta Llaó i Llaó

Consell Escolar de l’institut Blanca d’Anjou
Maria Carme Bladé Callau

Consell del Patronat de l’Escola
de Musica Municipal
Maria Cinta Llaó i Llaó, presidenta.
Maria Carme Bladé Callau
Francisca Mauri i Llaó
Joan Antoni Caballé i Pallarès
Marta Fucho i Descarrega
Àngels Moliné i Borrell

Consorci de recollida de residus COPATE
Maria Cinta Llaó i Llaó
Associació Catalana de Municipis
Maria Cinta Llaó i Llaó

Comissió Permanent del Patronat de
l’Escola de Música Municipal
Maria Cinta Llaó i Llaó, presidenta
Maria Carme Bladé Callau
Francisca Mauri i Llaó
Àngels Moliné i Borrell
Consell Escolar de l’Escola de Música
Municipal
Maria Carme Bladé Callau
Consell de Participació a la Residència
de Gent Gran “Casa del Poble”
Francisca Mauri i Llaó
Consorci per al desenvolupament del
Baix Ebre i Montsià
Maria Cinta Llaó i Llaó Sr. Ruben Cano i Brull
Consorci d’Aigües de Catalunya
Maria Cinta Llaó i Llaó

El nou Equip de Govern: Qui és qui?
L’equip de govern està format pels 7 regidors i regidores que es van presentar a la candidatura d’ERC-AM i van obtenir
la majoria absoluta.

Mª Cinta Llaó i Llaó
Alcaldessa i regidora de:

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC
URBANISME
GOVERNACIÓ

Mª Carme Bladé i Callau
Primera tinenta d’alcaldia i
regidora de:

Ruben Cano i Brull
Segon tinent d’alcaldia i regidor de:

Lluís Casanova i Boyer
Regidor de:

David Pallarès i Martí
Regidor de:

HISENDA
ENSENYAMENT

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA

FESTES I FIRES
PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURISME

SERVEIS

Ferran Chavarria i Pallarès
Tercer tinent d’alcaldia i regidor de:

ESPORTS I JOVENTUT
MOBILITAT (regidoria de nova creació)

Francisca Mauri i Llaó
Regidora de:

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
SANITAT

REGIDORIA DE MOBILITAT. Nova regidoria, per què?

Aquesta regidoria, de nova creació, s’encarrega de tots els aspectes vinculats a la circulació i mobilitat de persones
i mercaderies dins del nostre terme municipal. Incloent aspectes claus com la circulació de vehicles, la gestió de
l’aparcament, la gestió i ús de bicicletes i altres vehicles, la seguretat viària, la senyalització, l’accessibilitat, la
supressió de les barreres arquitectòniques i la ordenació de l’espai viari en general.
L’objectiu d’aquesta regidoria durant els propers 4 anys serà, doncs, l’ordenació de l’espai viari en general, aplicant
estudis i recomanacions que facin que la circulació de persones i vehicles pel nostre poble sigui ordenada, segura i
accessible.

L’AJUNTAMENT A UN CLIC: www.elperello.cat
TRÀMITS ONLINE

Aquest equip de govern aposta per facilitar al màxim els tràmits municipals i la relació immediata amb el ciutadà,
pel que us recordem que teniu a la vostra disposició la seu electrònica de l’ens, on, entre altres, teniu a un clic els
següents tràmits:
· Bústia d’Alcaldia: on podem enviar qualsevol consulta, queixa, suggeriment o proposta.
· Cita amb càrrec electe o tècnic municipal, on podeu sol·licitar cita amb qualsevol regidora o regidor.
· Instància genèrica per qualsevol tipus de petició que no s’emmarqui en aquesta relació.
· Queixes, suggeriments i propostes.
· Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure on es presenten
les sol·licituds d’ús d’espais.
· Sol·licitud de Fraccionament d’impostos.
· Sol·licituds de volants d’empadronament.
· Comunicacions prèvies, comunicacions d’obres, canvis de titularitat.
· Declaracions responsables.
· Sol·licituds de Certiﬁcats de compatibilitat o qualiﬁcació urbanística, d’informes urbanístics.
· Llicències d’obres, de gual i contragual.
· Sol·licitud de devolució de ﬁances o de pròrrogues d’obra.
· Sol·licitud de Retirada de vehicles de la via pública.
· Sol·licitud d’accés a la informació pública.

INFORMACIÓ MUNICIPAL I TRANSPARÈNCIA

Aprofitem aquest espai, per recordar-vos també, que som un govern transparent i al portal de transparència podeu
consultar, entre altres, la següent informació que us permetrà estar al corrent del nostre dia a dia municipal:
· Actes de les sessions del Ple i de la Junta de Govern.
· L’extracte dels decrets dictats per l’alcaldia.
· Ordenances i plans locals.
· Informació sobre els càrrecs electes i els empleats
públics de l’ens.
· Els pressupost municipal, la seva execució trimestral,
el nivell d’endeutament de l’ens.
· L’inventari general de patrimoni.
· Els convenis de col·laboració signats amb les entitats locals
i amb altres organismes públics.
· La relació d’adjudicataris i proveïdors i import de facturació.
· Contractació i licitadors d’obres i inversions.

OBRES DE L’ANTERIOR LEGISLATURA ACABADES AQUEST 2019
Pavimentació del camí de les platges i senyalització

Import total: 161.274,20€
Import subvencionat: 102.455,07€ – Línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2018. Cooperació amb ens locals
Diputació de Tarragona (subvencionat el 1r tram: del nucli urbà als 4 camins).

Del nucli urbà als 4 camins: 131.114,17€

Dels 4 camins a Perelló Mar: 81.737,21€

Dels 4 camins al Pont de l’Àlia: 66.392,82€

Reforma de la Plaça U d’octubre de 2017

Import total: 64.630,64€
Import subvencionat: 59.398,75€– Romanent de la Línia de subvencions del Pla d’Acció Municipal 2017. Cooperació
amb ens locals Diputació de Tarragona.

Formigonat de 4 trams del camí dels Perxets

Import total: 24.980,75€
Import subvencionat: 24.980,75€ - Línia de subvencions d’actuacions per la Gestió Forestal Sostenible 2018 del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

ELS COMPTES MUNICIPALS: ingressos

Total pressupost ingressos 2019: 3.798.316,99€
Total pressupost ingressos reconeguts a 30/09/2019: 2.908.261,01€

ELS COMPTES MUNICIPALS: despeses

Total pressupost despeses 2019: 3.760.113,46€
Total pressupost despeses executat a data 30/09/2019: 2.424.473,98 € = 64,47%
del pressupost executat.

Liquiditat a 30/09/2019 (diners en caixa): 2.612.317,40€
Endeutament:
En data 21/03/2018 es va formalitzar un préstec de 219.900,00€ per les obres de rehabilitació de
l’Ajuntament vell (C/Major, 12). La totalitat d’aquest préstec quedarà amortitzada (préstec retornat)
a data 31/12/2019.
Termini de pagament a proveïdors – 2019
Temps que passa des de que entra una factura al registre de l’Ajuntament, fins que es paga.
Primer trimestre: 16 dies.
Segon trimestre: 12 dies
Tercer trimestre: 18 dies.

L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
US DESITJA BONES FESTES I
UN BON ANY 2020
i que el 2020 ens porti salut, èxit, bonança i ens
faci més lliures.

