L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ INFORMA
Butlletí informatiu de l’Ajuntament del Perelló · Núm. 17 · Desembre 2017.

ACCIÓ DE GOVERN
INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI 2015

Tal i com us vam informar en el darrer butlletí, l’Ajuntament ha realitzat durant tot el 2017 inversions financerament
sostenibles al casc urbà provinents de la distribució del superàvit que es va produir l’any 2015 i que va ser aprovar el
passat mes de desembre de 2016, per un import de 235.054,97€. Les actuacions que ha realitzat i s’estan duent a
terme són les següents:
Substitució de 142 plaques de carrers per plaques ceràmiques de 45x45cm per un import de 16.065,17€. Obra
realitzada per l’empresa local TERRA CUITA PIÑOL PALLARES SL.

Senyalitzacions turístiques horitzontals indicant les zones de l’Avinguda Catalunya, l’Abeurador, la Deixalleria i
les Platges, per un import de 4.200,64€ de l’empresa Rull SPR i 1.486,36€ de col·locació per l’empesa local RAFEL
FANDOS MARTI.

120.526,39€

Millores i arranjament de 540m2 de trams de voreres en mal estat al carrer Colom, Herois 8 de desembre, Perillós,
Lluís Companys, Pla de la Fira, Torretes Noves, Avinguda Xiprers, Passeig de la Muralla, accés a l’Escola de Música.
Import de 51.073,54€. Empresa local BEMAR 2008, SL.

Arranjament de diferents trams de voreres a la població

Formació de 12 aparcaments de vehicles + 1 aparcament de minusvàlids + 6 aparcaments de motocicletes a
la zona del Pla del Firal, per un import de 9.424,44€. Empresa local RAFEL FANDOS MARTI.

Formació de 12 aparcaments a la zona del Pla Firal

Canvi de canonades soterrades de distribució d’aigua potable de 515 metres lineals, renovació d’escomeses existents i instal·lació de dos vàlvules de comporta a l’avinguda
Catalunya. Obres realitzades per un import de 50.118,19€
per l’empresa SOREA.
Adquisició i instal·lació de 2 semàfors a l’avinguda Catalunya, 1 senyal pedagògica al Pont de la Tona i 4 senyals lluminoses “pas de vianants” a l’entorn del geriàtric
i les escoles. Per un import de 21.500,01€. Proseñal, SL.

Obres canonada Avinguda Catalunya

Pavimentació del Camí de l’Aubach amb mescla bituminosa
i formigonat de 925 metres lineals, per un import de 40.884,07€. Excavacions Labòria, SL.

Camí dels Aubachs

Reforma de les cobertes 3 i 4 de la llar d’infants municipal amb nova formació de pendents i impermeabilització i
canvi de la porta d’entrada per un import de 13.859,46€. Construccions Brull Brull, SL.
Enllatat, enguixat i pintura de les parets de
l’espai destinat a auditori a l’Escola de
Música Municipal per un import de 1.528,75€.
Pallarès Mulet.
Reforma de la distribució interior, instal·lacions i acabats dels dos vestidors de la
piscina municipal i enderrocament dels
dos murs frontals existents a la piscina per
motius de seguretat. Import total 24.913,91€.
Pallarès Mulet.

Piscina municipal

INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
DISTRIBUCIÓ SUPERÀVIT 2016

Igualment, aquests dies també s’ha aprovat com es distribuirà el superàvit del pressupost del 2016 per un import de
354.362,55€. Les actuacions que es realitzaran per aquest concepte durant el 2018 seran les següents:
TÍTOL/PARTIDA

IMPORT TOTAL

Obres complementàries a la Reforma dels vestidors del Camp de Futbol

32.889,53€

Reforma plaça de l’Esglèsia

17.065,76€

Adaptació espai per a les bitlles

18.150,00€

Pavimentació camí de les Planes 2a fase (del Safranà als quatre camins)

41.502,67€

Pavimentació camí de les Planes 3a fase (dels quatre camins a l’antina Na340)

31.853,47€

Pavimentació camí de les Bordes

49.700,00€

Formigonat baixada de l’Ermita

4.333,13€

Senyalització horitzontal paviment

24.200,00€

Senyalització vertical

12.100,00€

Arranjament voreres i calçades · Bemar 2008 SL

75.000,00€

Arranjament teulada nínxols Cementiri

35.000,00€

Substitució lluminàries porxos i replans edifici ajuntament

721,28€

Rehabilitació porxos Ajuntament i pintura bans i fusta Plaça Jaume II

3.000,00€

Arranjament Plaça Jaume II (baranes i font)

8.846,71€
TOTAL 354.362,55 €

HISENDA
BONIFICACIONS D’IMPOSTOS A PARTIR DE 2018

S’han modificat les ordenances fiscals de l’Ajuntament i s’han introduït bonificacions que s’aplicaran al 2018 i que cal
que tingueu en compte:
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES - IBI
Les famílies nombroses gaudiran d’una bonificació de la quota íntegra de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana corresponent als immobles que constitueixen el domicili habitual. El percentatge de bonificació pot arribar
fins a un màxim del 55% i es determina en funció del valor cadastral de la construcció de l’immoble. La bonificació
s’aplicarà prèvia petició dels interessats abans del dia 28 de febrer.
Es redueix també per a tothom el tipus impositiu per calcular l’impost: passa del 0.935% al 0.88%
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA – IVTM
S’aplicarà una bonificació de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles, el funcionament dels quals causa
una menor incidència en el medi ambient: a) Per disposar de motor elèctric: 35% b) Per disposar de motor híbrid: 25%

S’aplicarà també una bonificació de la quota de l’impost a favor dels titulars dels vehicles següents:
a) Els vehicles catalogats com a històrics d’acord amb allò que disposa el Reial decret 1247/1995, de 14 de juliol, que
aprova el Reglament de Vehicles Històrics: 100%
b) Els vehicles que tenen una antiguitat mínima de 25, comptats a partir de la data de fabricació. Si no és coneguda,
s’ha de tenir en compte la de la seva primera matriculació o, si hi manca, la data en què el corresponent tipus o model
es va deixar de fabricar: 80%
ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 27, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL “LA CADERNERA”.
Quan d’una mateixa família es matriculin dos o més germans dins del mateix exercici escolar, s’aplicarà de manera
automàtica una bonificació del 20% a la quota mensual d’ensenyament i a la matrícula del curs del segon germà i
següents.
Cal que consulteu els requisits per poder sol·licitar aquestes bonificacions i saber com i quan sol·licitar-les. Ho podeu
fer al Portal de Transparència de l’Ajuntament, a www.elperello.cat, on trobareu totes les ordenances.

SUBVENCIONS 2017
SUBVENCIONS 2017
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
7.222.,82€

MEDI AMBIENT, SALUT
PÚBLICA I TERRITORI

SEGURETAT A LES ZONES DE BANY (PLATGES I PISCINES)

MEDI AMBIENT, SALUT
PÚBLICA I TERRITORI

FINANÇAMENT D’ACTUACIONS DE PREVENCIÓ LOCAL D’INCENDIS FORESTALS ·
FRANGES GILET, PERELLÓ MAR I ERMITA

PENDENT DE RESOLDRE

MEDI AMBIENT, SALUT
PÚBLICA I TERRITORI

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER A LA GESTIÓ DE
RECOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS

PENDENT DE RESOLDRE

CULTURA

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS

4.135,86€

CULTURA

EQUIPAMENTS MUNICIPALS: INVERSIÓ AL CINEMA I ESCOLA DE MÚSICA I MANTENIMENT DEL PAVELLÓ

7.660,00€

4.485,20€
1.705,57€

CULTURA

FUNCIONAMENT ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL CURS 2016-2017

20.197,00€

COOPERACIÓ ENS LOCALS

PAM 2017 · INVERSIONS: URBANITZACIÓ PLAÇA PAU CASALS - ILLA 1
PAM 2017 · DESPESA CORRENT: ENLLUMENAT PÚBLIC

164.241,93€

COOPERACIÓ ENS LOCALS

PEXI - RENOVACIÓ INFORMÀTICA PER IMPLANTACIÓ ELECTRÒNICA
PEXI - MANTENIMENT XARXES MUNICIPALS - SANEJAMENT

AJUTS EXTRAORDINARIS

FUNCIONAMENT LLAR D’INFANTS MUNICIPAL CURS 2016-2017

38.500,00€

COOPERACIÓ ENS LOCALS

INTERESSOS DE PRÉSTECS 2017

PENDENT DE RESOLDRE

DESENVOLUPAMENT LOCAL

FIRABRIL 2017

7.761,37€

AGÈNCIA CATALNA
DE L’AIGUA

MILLORA DEL CONTROL DELS CABALS SUBMINISTRATS EN
ALTA, AMB LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS A PERELLÓ MAR

PENDENT DE RESOLDRE

ENSENYAMENT-GESTIÓ
CENTRES PÚBLICS

FUNCIONAMENT ESCOLES DE MÚSICA MUNICIPAL 2015-2016

13.875,12€

AGRICULTURA, RAMADERIA
PESCA I ALIMENTACIÓ

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2016: OBRA CIVIL A TITA I CORRAL BLANC,
ARRANJAMENT VIALS CABRA FEIXET, CORRAL BLANC I DE TITA A LA PORTELLA

25.167,00€

GOVERNACIÓ, ADM.
PÚBLIQUES I HABITATGE

INVERNSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL PERÍODE 2018-2020
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DEL PERELLÓ AL BARRANC DEL SAFRANÀ

47.305,43€

DEPARTAMENT D’EMPRESA I
CONEIXEMENT

DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE FOMENT TERRITORIAL DE TURISME:
INVERSIÓ AL CAMÍ DE PERELLÓ MAR

PENDENT DE RESOLDRE

ENSENYAMENT

SUBVENCIÓ ESCOLES DE MÚSICA 2017

4.186,83€

TREBALL I FORMACIÓ

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ: CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ

1 TREBALLADOR PER LA BRIGADA
MUNICIPAL DURANT 6 MESOS

AGRICULTURA

ARRANJAMENT DE CAMINS 2018

16.337,91€

JOVENTUT

PLA LOCAL JOVENTUT · CONTRACTE PROGRAMA 2017:
OCUPACIÓ JOVE AL CASAL D’ESTIU

4.800,00€

35.581,07€
16.480,60€
6.480,40€

GENERALITAT DE CATALUNYA

CONSELL COMARCAL BAIX EBRE

TOTAL 425.892,41€

POSSIBILITAT DE FRAGMENTAR EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS

BASE-Gestió d’Ingressos ha creat el Compte de Pagament Personalitzat, una eina que permetrà als contribuents
agrupar diferents tributs municipals en un compte comú i fragmentar-ne el pagament en nou mensualitats i sense
interessos. Els contribuents interessats de sol·licitar aquest nou servei de cara a l’any 2018 poden fer-ho fins
al proper 31 de desembre via telemàtica al web www.base.cat, en qualsevol de les 39 oficines de Base repartides
pel territori, o bé a les Oficines de l’Ajuntament.
Aquest compte facilita el pagament en 9 mensualitats (del febrer a l’octubre) dels tributs en venciment periòdic i període voluntari que el subjecte hagi de satisfer al llarg d’un exercici, corresponents a: Impost d’Activitats Econòmiques,
Impost sobre Béns Immobles (Rústica i Urbana), Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica i les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu (guals, recollida d’escombraries, tribunes, cànon anual conservació nínxols o
panteons), excepte la taxa de subministrament d’aigua.
Per més informació sobre qui pot acollir-se, els requisits
per acollir-se i la resta de documentació necessària per
sol·licitar-ho la trobareu a l’apartat de la web de Recaptació i també us podeu informar a les oficines municipals.
El termini per sol·licitar-ho acaba el 31 de desembre.

GOVERNACIÓ
CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES DE VIGILANT MUNICIPAL AMB FORMACIÓ DE
BORSA DE TREBALL
Al maig es va iniciar el procés de selecció, mitjançant oposició lliure, de dues places vacants a la plantilla de funcionaris d’aquest ajuntament de vigilant municipal.
Es van rebre 31 sol·licituds d’aspirants i totes complien amb els requisits, pel que es van admetre les 31.
El 28/09/17 es van fer les proves teòriques i el 10/10/17 les proves físiques, ambdós eliminatòries. Finalment els dos
seleccionats han estat Carol Bernís Bové i Daniel Gracia Alcón, que ja s’han incorporat a la plantilla de vigilants municipals. Els altres 5 aspirants que van superar les proves s’han incorporat a la borsa de treball per cobrir substitucions
del cos de vigilants municipals

APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS ALTS CÀRRECS DE
L’AJUNTAMENT

En sessió plenària de 27 de juny es va aprovar aquest codi de conducta d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que els ens locals han d’elaborar un codi de
conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis d’actuació establerts en aquesta llei, n’estableixi
altres d’addicionals, si escau, i determini les conseqüències d’incomplir-los. Els objectius fonamentals són:
· Establir els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que
se’n deriven.
· Determinar els principis de bon govern que han de servir per fomentar una millor actuació dels ens locals.
I és aplicable als membres de la corporació, en la seva condició de representants electes i titulars d’òrgans superiors
i directius.
Podeu consultar aquest codi i tota l’acció de govern al portal de transparència de l’ens que trobareu a
www.elperello.cat

URBANISME, MEDI AMBIENT I SERVEIS
A banda de les Inversions financerament sostenibles arran del superàvit de 2015 que s’han executat aquest 2017 tal
i com hem explicat anteriorment, durant aquest 2017 s’han dut a a terme les següents inversions:
Obres d’instal·lació d’un ascensor als accessos de l’Ajuntament
S’ha instal·lat un ascensor amb parada a les 3 plantes i canviat el paviment de l’escala i hall d’entrada. També s’ha
aprofitat per baixar la planta baixa a cota de carrer. S’ha col·locat un fals sostre i una tira de leds. Aquesta inversió
l’hem d’entendre d’acord amb el compliment de Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, entre altres.
Cost: 86.032,79 € · Empresa adjudicatària: Construccions Jaén Vallés SL

Abans i després de l’instal·lació de la’ascensor a l’Ajuntament

Reforma i ampliació dels vestidors del
camp de futbol La Vinyeta
La inversió ha consistit en:
· Creació de dos nous vestidors a la part
posterior de l’edifici.
· La transformació de l’edifici existent de manera
Estat de la construcció dels nous vestidors
que es creïn dos
vestidors amb major capacitat i millorant les instal·lacions.
· La substitució del vestidor de l’àrbitre per un passadís que dóna
servei a tots quatre vestidors i accés a la part posterior de la zona
esportiva (pista poliesportiva.
· Construcció del nou vestidor de l’àrbitre en l’espai de l’actual
magatzem-megafonia.
· Transformació de l’actual bar-cafeteria en magatzem-megafonia.
· Construcció de bar-cafeteria i petita terrassa exterior, annex als vestidors.
· Millores en accessibilitat i salubritat.
Estat interior abans de les reformes
Cost: 91.249,75 € Empresa adjudicatària: JOAN QUEROL I CURTO, SL

Ampliació de la xarxa d’enllumenament públic als
accessos al municipi del Perelló (Lots 1 i 2)
Lot 1, corresponent a la fase 1 del projecte per les obres d’enllumenat
públic a l’accés al municipi des de la carretera TV-3022. Import: 39.117,80€
Lot 2, corresponent a la fase 3 del projecte per les obres d’enllumenat
públic a l’accés al municipi des de la carretera N-340, sortida Perelló Sud.
Import: 16.119,70€ Empresa adjudicatària dels 2 lots: Muntatges Lleida SA

Situació actual de la
rotonda de les Torretes

Urbanització Plaça Pau Casals · Illa 1

L’actuació consisteix en:
· Creació de places d’aparcament al perímetre de la plaça.
· Creació d’una zona arbrada a la part nord-oest.
· Creació d’una zona de jocs infantils, situada al nivell mig
de la plaça i a la façana sud-oest.
· Creació d’una graderia amb un espai obert al davant i lliure,
Situació actual de la zona Pau Casals
a la zona central de la plaça i en l’espai de la seva cota mitja.
Import: 116. 500,0 € IVA. Subvencionat al 90% pel PAM 2017 –Diputació de Tarragona.
Empresa adjudicatària: Regimovi SL

Millores a l’abastament del Perelló (Platges)

Al mes de juny l’empresa SOREA va realitzar millores per
assegurar l’abastament, consistents en un canvi de canonada
d’abastament fins a la platja del Pont de l’Àlia, per un import
de 26.216,01 € dins del fons d’inversió de l’empresa per a
obres de millora de la xarxa.

Canvis focus camp de futbol municipal ‘La Vinyeta’
Aquest any s’han canviat els focus del camp de futbol per
12 focus de LED que milloren l’enllumenat del camp i
comporten un estalvi energètic considerable.
Import total de l’obra 18.060,20€

Il·luminació LED del camp de futbol

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (POUM), ja regeix la normativa urbanística municipal.

La Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre va aprovar definitivament el POUM del Perelló en data 09/02/17 i
aquest, després de la seva exposició pública, va entrar en vigor en data 26/05/2017. Des d’aquella data, el POUM és
el que regeix tota la normativa urbanística municipal, derogant les anteriors normes subsidiàries.
Podeu consultar el POUM al web municipal www.elperello.cat, dins l’apartat d’Urbanisme.

ARRANJAMENT DE CAMINS

En el marc de les subvencions de la Generalitat de Catalunya que es donen cada any per la gestió forestal sostenible,
amb una subvenció de 25.167,00€ l’Ajuntament ha realitzat les següents actuacions:
Manteniment de vies forestal estratègiques de 4,63
km a la pista de Tita a la Portella i al corral Blanc.
Import total: 4.789,97€. Obres realitzades per
l’empresa local Excavacions Labòria, SL.

Camí del Corral Blanc

Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de
bioenginyeria per la construcció i manteniment de
vials a la pista de Tita a la Portella i al corral Blanc.
Import total 24.139,50€. Obres realitzades per
l’empresa local Excavacions Labòria, SL.

Camí de Tita-Portella

Amb col·laboració amb l’ADF Cabra Feixet, destinatària d’una subvenció per la gestió forestal sostenible per un import
de 29.927,00€, s’han realitzat les següents actuacions:
Construcció de vies forestals estratègiques de 0,75
km als paratges dels Pradets al Mas d’en Curto en
dos trams.
Àrids el Català - 4.916,25€

Manteniment de vies forestals estratègiques de
Betetes, Pradets i de Pradets Mas d’en Curto de
3,48 km.
Àrids el Català - 2.975,39€

Camí dels Pradets

Camí de Betetes

Camí Mas d’En Curto

Camí Mas d’En Curto

Obertura de línia de defensa contra incendis forestals amb eliminació de
restes in situ de 3,07 ha al paratge de CabraFeixet.
Import total: 20.561,31€

Perquè l’ADF Cabra Feixet pugui executar aquestes actuacions, l’Ajuntament signa un conveni per avançar-li els
diners de la subvenció i que es puguin realitzar els treballs.

EDUCACIÓ
ACTUALITZEM XIFRES. CURS 2017-18

Com cada any actualitzem xifres del món educatiu local:
Dels 2.918 habitants que som al Perelló, 518 són alumnes dels centres educatius locals, el que suposa un 18% de la
població, repartits de la següent manera:
· Llar d’infants municipal La Cadernera: 48 alumnes i una plantilla d’educadores i director de 7 membres.
· L’Escola Jaume II: 245 alumnes i una plantilla de 20.5 mestres i personal de suport.
· L’Escola de Música Municipal del Perelló: 65 alumnes i una plantilla de professorat de 13 membres.
· L’Institut Blanca d’Anjou: 160 alumnes i 24 professors i personal de suport.

BONIFICACIÓ QUOTES LLAR D’INFANTS AL SEGON GERMÀ AL CENTRE

Tal i com hem exposat a l’apartat d’hisenda, des d’aquest curs les famílies que tenen dos fills a la llar d’infants gaudeixen d’una bonificació en la quota mensual i matrícula d’un 20%. Actualment s’acullen a aquesta reducció 4 famílies.

RENOVACIÓ DEL PROJECTE DE DIRECCIÓ DE L’ESCOLA
DE MÚSICA MUNICIPAL

El professorat de l’escola de música ha aprovat per claustre donar suport a la candidatura de Jordi Gil per
continuar sent el director de l’escola de música, acompanyat de la professora Mª Carme Gil com a cap
d’estudis durant els pròxims 4 cursos escolars.

PROGRAMA DE LLEURE INFANTIL - CASAL D’ESTIU 2017

62 nens i nenes i es van acollir a les activitats del casal durant aquest estiu. El programa de lleure es va
dur a terme mitjançant la contractació d’ 1 directora i 7 monitores durant els mesos de juliol i agost. Cal
remarcar que cada any es treballa per aconseguir una subvenció de la secretaria de joventut que permet
contractar personal jove local i amb la titulació necessària per treballar-hi.
Algunes de les activitats més remarcables d’aquest any han estat la representació de l’obra de teatre sobre El Petit Príncep i els seves ensenyances que els mateixos nens i nenes van interpretar, la visita d’Eric
BAES fotografia i el seu fantàstic drone, classes d’educació vial i la segona edició de l’acampada nocturna
que es va fer la última nit del casal amb la participació de 25 nens i nenes de totes les edats.

CULTURA
EXPOSICIONS- ESTIU CDI CAL CATALÀ

Els mesos de juliol i agost el CDI Cal Català va reobrir les
portes, coincidint amb l’estiu, i va mostrar 2 noves exposicions
itinerants:
· Darwin i l’Evolució (amb col·laboració de la Diputació de
Tarragona i l’Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social – IPHES)
· Falsos rumors dels Serveis Socials, amb col·laboració del
Consell Comarcal del Baix Ebre.

Imatge de l’exposició: Darwin i l’Evolució

30è CONCURS DE DIBUIX

Guanyadors del 30è Concurs de Dibuix Sant Jordi

8s PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ

Enguany tal i com es va informar l’any passat, ha estat la primera edició que s’han fet 3 premis per a cada convocatòria (2 de fotografia i 1 de pintura). El passat 24 de novembre es va fer l’entrega dels premis.

Convocatòria Josep Diloli
(fotografia temàtica general)
3r premi:Àngel Marí
Alba Boyer Margalef
2n premi:Pesca amb Cavalls
Miquel Planells Saurina
1r premi: Finestral
Miquel Planells Saurina

Convocatòria pintura Amadeu Pallarès
(pintura)
3r premi: Un parell de càntirs
Rosa Vadrí
2n premi: Carrer Palmera
Jordi Verdés Sans
1r premi: Repressió Atmosfèrica
Joavi Fatsini Piñol

Convocatòria Antonio Gonzalvo
(temàtica local)
3r premi: Il·luminant l’Infinit
Abel Borràs García
2n premi: En Calma
Miquel Planellls Saurina
1r premi : Perfils
Marina Morillo Brull

CATIFES DE CORPUS
El dia 18 de juny els carrers del Perelló van guarnir-se
amb molts colors, dibuixos i formes per acollir una nova
diada del Corpus. S’agraeix la participació de tots els
veïns que ho fan possible!!

Detall d’una de les catifes de Corpus

TRENCADÍS A LA FONT DE
LA PLAÇA JAUME II
S’ha fet una nova actuació a partir del treball del grup de
voluntaris que treballen la tècnica del trencadís, a la font
de la Plaça Jaume II. Un agraïment molt sincer a tots els
col·laboradors que ho han fet possible.

Imatge de la font abans del trencadís

ESPORTS
PISCINA MUNICIPAL

La instal·lació es va obrir al públic de l’1 de juliol al 31 d’agost. Va estar pels matins amb el Casal d’estiu de l’Ajuntament, els cursos de natació i com a novetat enguany, es va fer un curs de natació d’adults, coincidint amb la franja
del migdia.

CAMPUS DE FUTBOL

Nova edició del campus de futbol del 26 al 30 de juny de 2017. Aquesta setmana es converteix en una setmana intensiva per treballar aspectes concrets d’aquest esport. En total, enguany han estat 32 participants.

DIADA DE LA BICICLETA

Diumenge dia 17 de setembre es va acollir
la 10a diada de la bicicleta. Hi va haver una
bona participació de menuts, grans i famílies que va finalitzar amb un esmorzar al
davant del pavelló poliesportiu municipal.

Imatge de tots els participants de la 10a diada de la bicicleta

PLA LOCAL DE JOVENTUT

El ple del 26 de setembre va aprovar el nou Pla de Joventut pel període 2017-19, necessari per poder sol·licitar ajuts
i subvencions en matèria de joventut durant aquestes anualitat. El principal objectiu d’aquest pla és poder ocupar la
població jove local en les activitats de lleure i d’oci de l’estiu.

INICI TEMPORADA ESPORTIVA 2016/17 I PRESENTACIÓ
ESPORTS MUNICIPALS

Al mes d’octubre s’han iniciat les activitats esportives, corresponents al curs 2017/18.
Des de l’Ajuntament s’està portant les següents disciplines i equips:
Futbol: equip patufet, equip prebenjamí, 2 equips benjamins (tots jugant amb competició escolar).
Grup de bàdminton (amb competició escolar).
Grup d’atletisme i cros (escolar i federat).
Amb adults: grups de Running (nivell I i II) i gimnàstica de manteniment.
Gimnàstica de gent gran (adreçat a persones a partir de 60 anys).

14a MILLA URBANA DEL PERELLÓ

Nova edició de la milla urbana del Perelló. Van participar un total de 209 atletes. Podeu consultar les
classificacions generals per categoria i amb temps, al
web de l’Ajuntament www.elperello.cat

FESTA DE L’ESPORT 2016/17

El 1 de desembre es va celebrar una nova edició de la festa de l’esport 2016/17, on es van premiar atletes que obtingueren podis a partir de campionats territorials. Més de 100 esportistes locals van ser reconeguts per les posicions
obtingudes en diferents campionats.
Entre els guardons de millors esportistes quedaren,
Millor esportista amb competició escolar:
Queralt Casacuberta Ferré
Millor esportista federat en edat escolar:
Eulàlia Martí Llaó
Millor esportista en categoria absoluta:
Trish Mellor

Imatge de tots els guardonats a la festa de l’esport 2016/17

També es van fer reconeixements a:
Màxim Valencia Piñol, per haver quedar en 1a posició a la 94a Jean Bouin de BCN, en categoria benjamí.
Club Ciclista Perelló, pels 10 anys de fundació del club.
Handbol Club Perelló, equip sènior per l’ascens a la Lliga Catalana.
Joan Subirats Llaó, per la trajectòria des de la seua fundació (1999) fins a l’actualitat amb el Club Patí Perelló.

FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
SANT ANTONI

El Sant Antoni 2017 ha estat commemorat per diferents aniversaris d’alguns dels actes que s’organitzen:

10è del CONCURS DE CALMANT

35è del CONCURS LITERARI

20è de la TROBADA DE BANDES

75è aniversari de la CURSA CICLISTA

Una de les novetats de la nostra festa
major va ser la ballada de la jota del Perelló a càrrec de les damisel·les, pubilla
i quintos, el dia del nostre patró, Sant
Antoni. Mesos abans, van assajar-la
amb el mestre Maso Queralt i el grup de
jotes del Perelló. Aquest acte tradicional
es vol mantenir amb les diferents quintes que vagin venint.

Ballada de la jota del Perelló

La 2a baixada de trastos, va tenir molt d’èxit de participació, tot i haver d’aplaçar-la passat Sant Antoni degut al mal
temps. El resultat va ser de 18 trastos inscrits amb 44 participants. Aprofitem per informar que per les properes festes
majors 2018 hi haurà una baixada de trastos infantil, que anirà dels 8 als 12 anys, ambdós inclosos.
La trobada de bandes de música, va ser el primer cop que es va realitzar a dintre el pavelló poliesportiu i es té previst
continuar amb el mateix format, vist l’èxit d’assistència.
En motiu del 75è aniversari de la Cursa Ciclista, es van confeccionar mallots de diferents colors per obsequiar als
guanyadors de cada categoria. A més a més, es va dissenyar una medalla de record per a tots els participants.

FIRABRIL

Durant l’edició de la Firabril, es va ampliar la zona on va ubicada la ramaderia, muntant una gran carpa per ubicar els
ponis, cavalls, llames,... distribuïts en diferents boxes. Es continuà oferint passejos eqüestres per a tots els infants.

Per segon any consecutiu, s’ha muntat la zona de carpes destinada als bars i restaurants del poble per tal d’oferir
degustacions als visitants de la fira.

Vista de la zona de les carpes exteriors

FESTA JOVE

Per ampliar una mica el ventall d’actes de la festa jove de l’estiu,
abans de l’actuació del correfocs, es va realitzar una HOLI PARTY
a l’exterior del pavelló firal. Petits i grans van gaudir de la festa,
acabant amb una macro varietat de colors per tot el cos.
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Fotografia de Josep Vila

L’Ajuntament del Perelló us desitja bones festes i feliç any nou 2018
Individualment som només una gota, junts formem un oceà.

