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Millora al GR-92 i al camí de Tita

L’Adolç del Mé



SUBVENCIONS 2015
Durant aquest 2015 l’Ajuntament ha sol·licitat i ha rebut la concessió de les següents subvencions:

PRESSUPOST 2016
Pel pròxim 2016 l’Ajuntament ha aprovat un pressupost de 2.963.433,97€ i de 113.000,00€ pel Patronat 
de l’Escola de Música Municipal, essent el pressupost total consolidat de l’Ajuntament del Perelló per la 
propera anualitat de 3.050.283,97€.

PERÍODE MIG DE PAGAMENT (PMP)
L’estat obliga als ajuntaments a pagar als seus proveïdors en un període no superior a 30 dies des de la 
data d’aprovació de la factura. Per tal de donar compliment al que disposa l’article 13.6 de la LOEPSF i 
DA 1a de la Llei 9/2013 que així ho regula, el termini mig de pagament a proveïdors de l’Ajuntament del 
Perelló durant el 3r trimestre de 2015 ha estat de DOTZE dies i el del Patronat de l’Escola de Música 
Municipal per aquest mateix període ha estat de TRETZE.  A nivell global, el PMP per al 3r trimestre és 
de DOTZE DIES.

OBLIGACIÓ D’AMORTITZAR EL DEUTE AMB EL SUPERÀVIT
L’estat obliga també als ajuntaments que tanquen el seu exercici econòmic amb superàvit (és a dir, amb 
majors ingressos que despeses) a reduir el seu nivell d’endeutament. Així, d’acord amb l’article 32.1 de la 
Llei orgànica d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), l’Estat obliga a l’Ajuntament 
del Perelló a destinar 761.233,22€ del superàvit de l’exercici 2014 a amortitzar tot el deute pendent de l’ens.

HISENDA

Ens que atorga i concepte Import concedit

Actuacions per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua de consum
Difusió de productes agroalimentaris i artesans de qualitat - Firabril 2015
Escola de Música. Funcionament curs 2014-2015
Finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals
Funcionament Jutjat de Pau
Interessos de préstec
Inversió en equipaments municipals 2015
Manteniment d’equipaments municipals 2015
Programes i activitats culturals 2015
Seguretat a les zones de bany (platges i piscines)
Generalitat de Catalunya
Escola de Música. Funcionament curs 2014-2015
Contractació de joves per treballar al Casal d’estiu
Pla de política de Dones i activitats anuals
Pla únic d’Obres i Serveis de Catalunya. Anualitat 2015
Consell Comarcal del Baix Ebre
Escola de Música. Funcionament 2015

Total subvencions concedides a data 7/12/2015

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

Diputació de Tarragona

13.324,90€
8.956,06€
2.613,38€
1.962,19€

8.552,89€
1.650,00€

277,15€
5.975,40€
2.943,90€
4.329,00€

13.241,73€

9.346,97€
5.175,00€
2.436,00€

33.645,83€

6.095,99€

120.526,39€



MILLORA DE LA SENDERA DE LA PLATJA GR-92
El Consell Comarcal del Baix Ebre amb la col·laboració dels serveis tècnics dels Ajuntaments del Perelló, 
l’Ametlla i l’Ampolla ha executat l’arranjament del camí de ronda que passa per davant la costa, el GR-92. 
S’ha actuat en punts i zones amb més perillositat i s’hi ha instal·lat baranes, tanques de protecció i escales 
i suports als punts de pas més difícil.  El cost total de l’actuació ha estat de 108.603,95€, quedant repar-
tit per municipis de la següent manera: L’Ametlla de Mar 49.722,83€; L’Ampolla 24.180,13€ i El Perelló 
34.700,99€

MEDI AMBIENT I SERVEIS

GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
L’Ajuntament i l’ADF continuen cooperant per tal de realitzar obres complementàries en la gestió forestal 
sostenible al nostre terme. Amb aquest objectiu l’Ajuntament ha sol·licitat una subvenció al Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació una subvenció de 35.634,87€ per les següents actuacions: 
arranjament del creuament Tita-Bassa de les Comes; arranjament de 4 trams del camí de Tita; Arranjament 
del camí de Bermejo i arranjament del camí de les Collades a la Portella. 
Per la seva banda, l’ADF Cabra Feixet ha sol·licitat una subvenció de 29.986,01€ per obrir una franja contra 
incendis de Tita a la Portella. 



ADQUISICIÓ D’UNA NOVA ESCOMBRADORA
S’ha adquirit una nova màquina escombradora perquè l’anterior (el Dúmper) era molt vell i necessitava 
reparacions considerables i de certa importància econòmica que no feien viable continuar reparant-lo. 
Per aquest motiu, s’ha comprat un nova escombradora més moderna i amb més prestacions per la neteja 
viària,  per un import total de 30.129,00€

NETEJA FORESTAL
El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) amb la col·laboració del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Ajuntament ha realitzat treballs de neteja de vores i 
millora del pas a camins inclosos a la xarxa bàsica de prevenció d’incendis forestals. Amb aquest objectiu 
la brigada forestal de la Fundació Astres de les Terres de l’Ebre (fundació que desenvolupa projectes, 
programes i serveis amb persones amb discapacitat intel·lectual per a la millora de la seva autonomia), ha 
actuat al camí de Tita fins al Mas de Cabossa durant dos mesos.



CANVI D’IL·LUMINACIÓ DELS VENTILADORS DEL PARC EÒLIC
Eòlica del Perelló SL ha substituït les balises lluminoses que hi havia instal·lades als ventiladors per una 
única balisa de tipus vermell fixa per la nit i blanca intermitent durant el dia, a fi de reduir la contaminació 
lumínica i les molèsties que l’anterior il·luminació pogués ocasionar. Aquesta actuació s’ha realitzat d’acord 
amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), organisme que determina com s’han de senyalitzar els 
aerogeneradors i altres obstacles aeris, i ha estat subvencionada pel Departament de Territori i Sostenibili-
tat de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’ORDRE TES/41/2015, de 4 de març, per la qual s’apro-
ven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la substitució de les balises lluminoses dels 
aerogeneradors dels parcs eòlics que a la nit emetin llum que no sigui vermella fixa.

CALENDARI DE RECOLLIDA DE RESIDUS

MILLORES AL NUCLI URBÀ
Per tal de solucionar diferents tipus de problemàtiques a punts 
claus del municipi, s’han realitzat les següents actuacions:  
·S’ha tret l’illa de contenidors que hi havia enfront la Plaça Jau-
me II i s’han desplaçat fins la Plaça Generalitat. El lloc que 
ocupava aquesta illa ara s’ha reconvertit en una zona de càrre-
ga i descàrrega per tal de millorar la fluïdesa del trànsit pel 
centre del poble.
·S’han col·locat guies de fixació a illes de contenidors que so-
bresortien de la cantonada o zona on estaven ubicats i entor-
pien la circulació de cotxes i vianants: carrer Colom cantonada 
amb Lluís Companys, avinguda Xiprers, passeig de la Muralla, 
Torretes i carrer Sajolida.
·S’han millorat els accessos al cementiri municipal, ja sigui pel 
camí del barranc o per la carretera. A més a més, s’ha aprofitat 
material recuperat per tal de millorar l’interior del Cementiri, 
posant noves portes i finestres al magatzem. 

Com cada any, durant aquests dies de festes, cal tenir en compte la planificació del servei de recollida de 
residus:



El passat 13 de novembre va tenir lloc una xerrada informativa al Cinema-Auditori Victòria sobre la situació 
urbanística del municipi per sectors i sobre com quedaran aquests sectors en desenvolupament un cop 
s’aprovi el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) definitivament. Podeu consultar el document que 
conté tota la informació presentada a www.elperello.cat al menú d’urbanisme.

URBANISME

Actualment ja no es pot donar cap llicència d’obres fins que no s’executi la reparcel·lació i les obres 
d’urbanització.

Mentre siguin vigents les normes subsidiàries, es podran donar llicències de noves construcció. A partir de 
què entri en vigor el POUM, només es podran donar llicències de manteniment atès que es condiciona el 
sector a les obres d’urbanització.

PAU 6 - INDUSTRIAL NORD

PAU 2 - TORRETES CENTRE



En aquest sector s’han donat llicències considerant que hi havia uns serveis bàsics mínims, o condiciona-
des a presentar un aval a compte de les obres d’urbanització. El POUM classifica el sector com un polígon 
d’actuació urbanística, i per tant, a desenvolupar mitjançant reparcel·lació i urbanització. Mentre no es faci 
això no es podran donar llicències d’obra nova, perquè els terrenys no tenen la condició de solar.
El POUM també preveu que els costos d’urbanitzar la plaça Pau Casals vagin el 50% a l’ajuntament i el 
50% a càrrec del sector Sud-1.

Mentre no s’executin els projectes de reparcel·lació i urbanització, no es podran donar llicències d’obra 
nova, donat que els terrenys no tenen la condició de solar. Només es poden autoritzar obres de manteni-
ment o de millora en construccions ja existents i que no impliquin augment de volum.

PAU 1 - EIXAMPLE

PAU 3A - L’ÀLIGA



INICIEM EL CURS 2015-2016
En data 21 d’octubre i en sessió de Consell Escolar Municipal (òrgan de representació de tota la comunitat 
educativa del municipi que agrupa directors/es, personal docent, alumnat, AMPES i PAS de tots els centres 
d’ensenyament públic del municipi)  els 4 centres d’educació pública del nostre poble van presentar les 
dades per aquest nou curs 2015-16:

EDUCACIÓ

La Llar d’Infants Municipal La Cadernera (40 infants):
·1 grup de lactants (de 4 mesos a 1 any) amb 6 infants.
·1 grups de maternal (1 any) amb 11 infants.
·2 grups de P2 (2 anys) amb 23 infants.
·Una plantilla de 7 educadores.   

L’Escola Jaume II (227 alumnes):
·1 grup de P3 amb 25 alumnes.
·1 grups de P4 amb 15 alumnes.
·2 grups de P5 amb 30 alumnes.
·157 alumnes a primària amb desdoblaments als grups de 1r, 2n i 3r i un grup de 4rt, 5è i 6è.
·Una plantilla de professorat de 20.5 membres (un a mitja jornada).

L’Institut Blanca d’Anjou (175 alumnes):
·130 alumnes a ESO distribuïts en 2 grups a 1r d’ESO, 1 grup a 2n i 3r d’ESO, i 2 grups a 4rt d’ESO.
·45 alumnes entre 1r i 2n de batxillerat (un grup per cada curs).
·Una plantilla de professorat de 24 membres.

L’Escola de Música Municipal (80 alumnes):
·1 grup de sensibilització (P4 i P5) amb 4 alumnes.
·1 grup d’iniciació (1r) amb 6 alumnes.
·2 grups de bàsic 1 (2n) amb 15 alumnes.
·2 grups de bàsic 2 amb 11 alumnes.
·2 grups d’avançat 1 amb 14 alumnes.
·1 grup d’avançat 3 amb 3 alumnes.
·1 grup d’avançat 4 amb 3 alumnes.
·1 grup d’avançat 6 amb 4 alumnes.
·8 plans individualitzats.
·12 alumnes adults.
·Una plantilla de professorat de 14 membres.

Arranjaments i inversions als centres
Amb una subvenció de 5.975,40€ de la Diputació 
de Tarragona per inversió en equipaments muni-
cipals s’han pintat les aules de la llar d’infants, 
s’ha adquirit material informàtic i d’àudio per l’es-
cola de música, on també s’hi instal·laran reixes 
a les finestres per continuar amb l’adequació del 
recinte.

Com sempre, aprofitem aquest espai per se-
guir agraint i reconeixent públicament a tots 
els membres de la comunitat educativa local 
la seva implicació en la qualitat educativa, el 
funcionament dels centres i en l’organització 
d’activitats extraescolars al municipi.



Banc d’instruments de l’EMMP
L’AMPA de l’Escola de Música Municipal, amb el suport de l’Ajuntament i amb una subvenció del Consell 
Comarcal del Baix Ebre, ha posat en marxa el servei de banc d’instruments: un servei de lloguer d’instru-
ments per aquelles famílies i alumnes que no disposen d’instruments propis. El servei s’acaba d’engegar 
i de moment només disposa de 5 instruments en lloguer (1 clarinet, 1 saxo, 1 flauta travessera, 1 trompa 
i 1 trompeta pocket), però tant l’AMPA com l’Ajuntament seguiran treballant i col·laborant per ampliar el 
nombre d’instruments a disposició d’aquest banc.  Per més informació del servei podeu consultar el bloc 
de l’Escola de Música http://emmperello.blogspot.com.es/ o posar-vos en contacte amb l’AMPA de l’EMMP.

ACTIVITATS DE LLEURE INFANTIL 2015
Durant els períodes de vacances escolars l’Ajuntament s’encarrega d’organitzar activitats de lleure infantil 
per nens i nenes de 3 a 11 anys per tal de donar un servei d’educació de qualitat en l’àmbit del lleure infantil 
i a la vegada donar opcions reals a les famílies perquè puguin conciliar la seva vida familiar amb la laboral. 
Amb aquest objectiu, a l’estiu vam organitzar el casal d’estiu durant els matins de juliol i agost. Hi va haver 
un total de 70 inscripcions al juliol i 25 a l’agost. Es van contractar un total de 8 joves del poble amb titulació 
en educació i en lleure infantil. L’Ajuntament va comptar amb una subvenció de la Secretaria de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya de 5.175,00€ per la contractació d’aquest personal. 
Aquest mes de desembre, i després de 2 anys sense celebrar-se el parc de nadal per manca d’inscripcions, 
s’ha organitzat el parc de nadal amb activitats de cuina creativa per a infants amb un total de 27 partici-
pants. Aquesta temàtica ha tingut molt bona acollida i esperem que els resultats del parc siguin igual de 
positius com deliciosos. 

Els Agents rurals van venir un dia al Casal d’estiu i ens van ensenyar com alliberen un mussol que s’havia 
recuperat al centre de recuperació de fauna de Deltebre.



ESTIU - PISCINA MUNICIPAL I ALTRES:
Aquest estiu ha augmentat l’afluència de banyistes a la piscina municipal. Al matí l’espai queda reservat 
per a formació (cursos natació) i casal d’estiu. Al cursos de natació hi ha assistit un total de 57 nens i nenes 
(40 al juliol i 17 a l’agost). A partir de migdia i tardes, la piscina és quan registra més afluència de públic. 
Enguany s’han incrementat força els abonaments: 23 abonaments familiars, 14 d’adults i 52 infantils.

ESPORTS

3a edició del CAMPUS DE FUTBOL
Un any més, vam tenir una molt bona participació del campus 
de futbol amb 43 inscrits. Enguany l’activitat es va avançar 
a finals de juny (del 29 al 3 de juliol), data que va tenir una 
millor acceptació entre les famílies. La jornada del campus 
era de tot el dia, alternant activitats fins les 18.00h.

PRESENTACIÓ FUTBOL BASE
Es va fer el dia 21 de novembre  i van presentar-se els equips inscrits següents: 1 patufet, 2 prebenjamins, 
1 benjamí i 1 aleví. Aquesta temporada s’ha estrenat nou equipatge al futbol.



12a MILLA URBANA DEL PERELLÓ
Enguany es va fer la 12a edició de la cursa de la milla urbana pel nostre poble. Sí 12 anys, que una vega-
da més van omplir els carrers del Perelló, atletes (i molts de ben menuts) que amb les seues famílies van 
gaudir d’una bona tarda entre crits d’animació. Hi van assistir un total de 233 corredors, 84 dels quals eren 
del poble.

FESTA DE L’ESPORT 2014/15
El passat 6 de novembre es va fer la festa de l’esport 2014/15, on es van premiar atletes que obtingueren 
podis a partir de campionats territorials. Enguany esportistes que foren premiats, del Club Patí Perelló (amb 
individuals i equips), membres del grup d’atletisme i cros de l’Ajuntament del Perelló i equip minihandbol 
categoria benjamí.

Entre els guardons de millors esportistes quedà:
Millor esportista amb competició escolar: Dana Gil Bertomeu
Millor esportista federat en edat escolar: Marina Curto Callau
Millor esportista en categoria absoluta: Cristina Llaó Subirats

Des de l’Ajuntament també es 
va voler fer reconeixements 
d’homenatge a 4 persones per 
la seua trajectòria de ben jo-
ves, amb el món de les curses. 
Ells són: Joan Margalef Ferré, 
Antonio Margalef Figueres, 
Jacinto Pallarès Borràs i Enric 
Pallarès Martí.



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 
3 noves exposicions: El Modernisme al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre; Paraules de Riu; 15 por-
tades de llibres d’autors ebrencs.

6S PREMIS DE CULTURA DEL PERELLÓ
La sisena edició d’aquests premis que busquen  a partir de les 3 convocatòries, un espai per a la creació 
artística. Concurs consolidat i es va fer l’entrega dels premis el passat dia 20 de novembre. Es pot veure 
fins al 18 de desembre l’exposició col·lectiva amb les obres finalistes i guanyadores.

CARTELL SENYALITZACIÓ COLL DE LES FORQUES
S’ha posat un nou cartell amb informació sobre el Coll de les Forques a la zona propera al monument. 
Acompanya la informació un ampli escrit, amb traducció a 5 llengües (català, castellà, francès, anglès i 
alemany).

CULTURA

Esperem poder continuar 
aquesta tasca de senyalit-
zació del patrimoni  local, 
amb altres punts d’interès 
històric.



TANCAMENT DEL CINEMA VICTÒRIA
L’Ajuntament del Perelló ha mantingut la programació durant el mesos d’hivern del cinema Victòria durant 
els caps de setmana. Les assistències de públic no eren com a les sales més comercials, però es tenia clar 
que el fet de projectar els dissabtes per la nit a les 22:30 h i els diumenges a les 18:00 h, feia una funció 
més social i alternativa, que no pas l’estrictament econòmica. 
Davant la conversió del sistema amb la digitalització de sales i sistemes diferents, ens veiem obligats a 
deixar de fer cinema al nostre poble, ja que no podem fer front de cap de les maneres a la gran inversió 
que requereix aquesta transformació.
Així doncs, aquest hivern, no tindrem programació de cinema ja, no per voluntat, sinó com molts i molts 
pobles i ciutats que no han pogut continuar aquesta evolució.
L’espai del cinema, doncs, ara com a auditori i espai també per a teatre, mirarem d’adaptar-lo una mica 
més, tant d’equipament, com de programacions, a aquests usos que en seran els principals.

NOU PLA DE POLÍTICA DE DONES 2015-2018
En el passat ple de l’ajuntament de dia 9 de desembre es va aprovar la renovació el Pla de Política de 
Dones, amb vigència pel 2015-2018. Durant aquests anys s’implementaran diferents activitats adreçades a 
les dones. La redacció d’aquest pla i part de les activitats que s’hi recullen està subvencionat parcialment 
per l’Institut Català de les Dones del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

HORARI DEL SERVEI DE METGE AL CENTRE D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA – CAP EL PERELLÓ.
Durant aquests dies de festa, el servei de metge al CAP també es veu alterat, pel que aprofitem aquest 
espai per fer-ne difusió. Els dies 23, 24, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 4, 5, 7 i 8 de gener només hi haurà 
metge de 11:00 a 18:00h. Els dies festius hi haurà el mateix horari que dissabtes i diumenges: metge de 
guàrdia per urgències de les 9.00 del matí fins les 20h del vespre.

29 fotografies a la convocatòria 
Josep Diloli. 

Guanyadora: Alba Boyer Margalef. 
Títol: Peluquería de Caballeros

13 quadres a la 
convocatòria de pintura 
Amadeu Pallarès Lleó. 
Guanyador: 
Àngel Algueró Borràs. 
Títol: Bodegó Polsós

20 fotografies a la 
convocatòria 
Antonio Gonzalvo. 
Guanyador: 
Josep Vila Fernández. 
Títol: L’Amar, 
els dissabtes al mercat



EBANDO
Com ja sabeu, al mes de juliol vam posar en funcionament l’aplicació Ebando: 
el pregó electrònic al teu mòbil. A dia d’avui ja hi ha registrats 704 usuaris i tots 
coincidim amb la utilitat i comoditat del servei que ens permet està informats 
al moment de tots els pregons municipals. A tots els qui encara no el teniu us 
animem a que us el descarregueu, és un servei gratuït i només cal que us des-
carregueu l’aplicació al vostre mòbil.

FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA

UN REPÀS PER LES FESTES DE L’ESTIU 
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
Vam encetar l’estiu amb la festa dedicada als nostres xofers, Sant Cristòfol. Al matí es va fer la tradicional 
ofrena al monument dedicat a la seva memòria. El dinar del germanor amb 83 xofers, la benedicció de tots 
els vehicles i per acabar la vetllada, el sopar organitzat pels quintos al voltant de l’ermita.

FESTA JOVE
L’últim dissabte de juliol va tenir lloc la festa jove, amb 
l’espectacular correfocs a càrrec del grup de diables 
Foc a la Metxa i la seva bèstia, l’Aliacrà, omplint els 
carrers de foc i disbauxa. A continuació, la festa de 
l’aigua i el canó d’escuma van donar el toc final per 
refrescar als petits i als grans. La nit es va acabar al 
camp de futbol amb música durant hores.

FESTES A LA PLATJA DE SANTA LLÚCIA
El dia 14 d’agost vam començar el matí amb inflables d’aigua per tota la mainada, i al vespre, vam celebrar 
la revetlla amb un sopar popular amb 700 persones. La nit va estar amenitzada per l’orquestra Cimarrón i 
sessió de djs fins la matinada.
A l’endemà, el dia 15 vam començar el matí amb la festa de l’escuma a la platja. Per la tarda, el grup d’ani-
mació infantil ens va fer riure una estona. A l’hora de sopar, la platja es va tornar a omplir de taules i cadires 
per 340 persones mentre escoltaven el grup musical Los Sirgadors, amb un repertori farcit de reivindica-
cions històriques sobre l’Ebre. El grup local de correfocs Foc a la Metxa també ens va sorprendre amb un 
petit castell de focs a la pedra de Morro de Gos.

LA DIADA
Com és habitual, els actes institucionals 
van omplir el matí de l’11S, acompanyats 
de la corporació municipal, damisel·les 
i pubillets, es va pujar fins el Coll de les 
Forques per fer l’ofrena floral. 
A l’ermita, 400 assistents van poder de-
gustar la paella popular. La sobretaula 
va estar amenitzada pel cantautor Albino 
Tena.



SANT ANTONI 2016
Les pròximes festes majors seran del divendres 15 al dimarts 19 de gener. Els dies de festa local seran el 
dilluns 18 i el dimarts 19.
Com a novetat, hi haurà el 1r concurs de carros i animals muntats de Catalunya el dia dels Tres Tombs,  
el diumenge 17 de gener. L’últim dia de festes hi haurà una baixada de trastos. Us animem a participar-hi. 
Podeu consultar les bases a www.elperello.cat
Així mateix, al llibre de festes, a banda de les fotos de les 
damisel·les enguany també sortiran les fotos dels nois de la quinta.

AMPLIACIÓ HORARI OFICINA DE TURISME
Anteriorment l’Oficina de turisme només obria els dissabtes al matí 
durant la temporada d’estiu. A partir d’ara l’oficina de turisme estarà 
oberta tots els dissabtes de l’any per tal de donar un millor servei i 
atenció a les persones que ens visiten.

PROGRAMA MIXT DE TREBALL i FORMACIÓ
L’Ajuntament del Perelló, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Ebre i del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, participa en el programa Treball i Formació que promou l’ocupació de persones amb risc 
d’exclusió social. Aquest conveni permetrà que s’incorpori per 6 mesos un peó a l’equip de la brigada mu-
nicipal sense que l’Ajuntament hagi d’assumir ni el seu salari ni el cost de la seguretat social. Els requisits 
imprescindibles que havien de complir els aspirants eren que havien de ser persones aturades inscrites al 
servei d’ocupació i que cobressin la Renda Mínima d’Inserció (RMI).

SEU ELECTRÒNICA i PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
El proper 1 de gener de 2016 entra en vigor la llei que obliga a tots els ajuntaments i administracions pú-
bliques disposar a la seva pàgina web del portal de transparència, i complementarà la seu electrònica del 
nostre ajuntament. Mentre que a la seu electrònica podeu sol·licitar i enviar-nos qualsevol tipus de tràmit, 
al portal de transparència podreu consultar qualsevol tipus d’informació relacionada amb el dia a dia de 
l’ajuntament: l’organització interna, funcions, relació de llocs de treball, convenis i acords que se signen, 
catàleg de serveis, actes, pressupostos, informació econòmica, subvencions, contractes subscrits, etc.
La informació estarà disponible gradualment a partir de l’1 de gener de 2016 al següent portal: https://www.
seu-e.cat/web/elperello . Podreu accedir també des del web www.elperello.cat
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