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El nou Consistori: legislatura 2015-2019
El nou govern municipal es va constituir el passat 13 de juny, arran dels resultats 

de les eleccions municipals del 24 de maig del 2015:

 Alcalde: Ferran Cid i Martí (ERC-AM)

Regidors i regidores: Mª Cinta Llaó i Llaó (ERC-AM) · Josep Cid i Figueres (ERC-AM)

Maria Carme Bladé i Callau (ERC-AM) · Miquel Priego i Pérez (ERC-AM) · Lluís Casanova i Boyer (ERC-AM)

Jordi Curto i Escribà (CiU) · Susana Pardos i Mangriñán (CiU) · Eusebi Margalef i Barberà (CiU)

Pere Cacho i Subirats (CiU) · Àngels Moliné i Borrell (CiU)

 

ERC-AM  
714 vots  (54,09%) 

CIU 
555 vots  (42,05%)

ERC-AM 6 CIU 5 11 
REGIDORS 

ERC-AM  
507 vots  (35,63%) 

CIU 
548 vots  (38,51%)

ERC-AM 4 CIU 5 11 
REGIDORS 

PSC-PM 2 

         PSC-PM  
 324 vots  (22,77%) 

Total votants

Abstenció

Vots nuls

Vots en blanc

1.380   70,37%

581      29,63%

60        4,35%

51        3,86%

1.486   74,15%

518      25,85%

63        4,24%

44        3,09%

Vots 2015 Vots 2011

Corporació Municipal 2015-2019

2015 2011



2015-2019: Paraules de l’Alcalde per una nova legislatura.

El 13 de juny vam iniciar la nova legislatura: jo mateix en seré l’alcalde, juntament amb 10 regidors i regi-

dories: 7 que s’estrenen i 4 que repetim.

El 24 de maig el poble va decidir democràticament que el nostre grup governés els propers 4 anys. És 

d’agrair la confiança dipositada en nosaltres i haver rebut el suport de la majoria. És un repte molt important 

però, després de 8 anys al govern on hem tirat endavant el nostre poble amb les dificultats del moment 

que tots coneixem, estem preparats. Us garantim que governarem amb responsabilitat, transparència i 

humilitat. La nostra finalitat és crear un major benestar i incrementar la qualitat de vida de tots nosaltres. 

Una cosa tenim molt clara: escoltarem i ajudarem a la gent del nostre poble. Som gent realista, coherent, 

clara i sincera. Amb el treball de tots junts tirarem endavant en aquests moments difícils, i vull remarcar una 

part important d’aquest treball que realitzen els treballadors de Ca la Vila (la Casa de tots).

Governar no és fàcil, però tenim la il·lusió i la força per millorar cada dia: donarem un nou impuls amb nous 

plantejaments que revifin el turisme, el comerç, l’agricultura, la indústria, etc... Amb un programa seriós i 

ambiciós assentarem unes bases sòlides pel futur de les nostres generacions (aquests joves que acaben 

els seus estudis i tenen dificultats per trobar feina). Per ells i per tots, perquè també ens fa falta, aconse-

guirem les fites marcades al nostre full de ruta.

Així doncs, continuarem amb la bona feina realitzada els darrers anys, aplicarem el projecte que vam 

presentar a la nostra candidatura, aprofitarem tots els recursos dels que disposem i en buscarem d’altres, 

construirem el poble que volem: un poble al servei de les persones i adequat per a les futures generacions. 

Tot això ho farem amb il·lusió i determinació, amb la referència del treball ben fet, amb noves idees, amb 

compromís, amb responsabilitat per les decisions preses, amb l’escolta i l’ajuda als ciutadans i amb fidelitat 

al poble.

Per tot això ens falta (us ho demano una vegada més) la vostra ajuda perquè a la fi (mirem cap a un costat 

o cap a un altre) tots junts portéssim a terme les millores que el poble necessita i fem un Perelló millor.

Som el govern de tots i seguim a prop de tots.

Per acabar, i com tots sabeu, ERC-AM està a favor del dret a decidir el nostre futur i per aconseguir un 

nou país. El nostre grup vol la independència, així ho hem demostrat sempre. L’ajuntament ja forma part 

de l’associació de municipis per la independència (AMI), pel que el nou govern ens comprometem a tirar 

endavant i donar el suport que faci falta per aconseguir aquesta fita tan important. 

Visca el Perelló! i Visca Catalunya Lliure!

Moment de la votació



Composició de les comisions:

El nou Equip de Govern: Qui és qui? 

Els 6 regidors obtinguts per ERC-AM a les eleccions dóna una majoria suficient per governar. Al ple 

d’organització celebrat el passat 22 de juny es va fer la distribució de regidories i la constitució de les 

diferents comissions informatives:

ALCALDIA:     Ferran Cid Martí
HISENDA:     Carme Bladé Callau
URBANISME:     Ferran Cid Martí
SERVEIS:     Miquel Priego Pérez
SANITAT:     Mª Cinta Llaó Llaó
MEDI AMBIENT i AGRICULTURA:  Lluís Casanova Boyer
FESTES i PROMOCIÓ ECONÒMICA: Josep Cid Figueres
ENSENYAMENT:    Carme Bladé Callau
ESPORTS i JOVENTUT:   Miquel Priego Pérez
GOVERNACIÓ:    Ferran Cid Martí
CULTURA i PATRIMONI HISTÒRIC:  Mª Cinta Llaó Llaó 
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA:  Mª Cinta Llaó Llaó



Representació en òrgans col·legiats

 

*Manca l’elecció de dos representants



HISENDA
Garantir una hisenda sana és assegurar l’acció de govern, pel que vetllarem per la salut de les arques mu-

nicipals per poder implementar els nostres objectius i actuacions durant aquests 4 anys. Realitzarem una 

gestió econòmica transparent i responsable i continuarem donant suport, en la mesura del possible, als 

projectes que ens presentin les entitats locals, per impulsar entre tots l’activitat local. 

FESTES I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Som un poble amb molts atractius turístics per explotar i per això posarem en marxa noves iniciatives que 

ens permetin atreure un major nombre de visitants durant tot l’any: no només volem incrementar el turisme 

costaner, sinó que també, i sobretot, el turisme de muntanya. La bellesa i varietat del nostre terme ens ofe-

reix molts recursos i possibilitats i ens centrarem en potenciar-los.  

Volem també un comerç actiu i emprenedor: impulsarem noves accions i escoltarem i donarem suport a les 

iniciatives que se’ns presentin perquè el comerç i la restauració local siguin també un valor turístic més del 

municipi, amb un impuls major del que ara ja tenen.

URBANISME I SERVEIS
El principal objectiu d’ambdós regidories és l’arranjament i l’embelliment del municipi (carrers, places, zo-

nes enjardinades, parcs públics, barrancs, etc) per millorar-ne la imatge i salubritat, i la millora en els sub-

ministraments dels serveis, aplicant sempre un criteri de transparència en els processos de contractació 

pública i fomentant la contractació de les empreses locals. Durant aquesta legislatura, entre altres, realit-

zarem les següents actuacions:

 • Millora dels serveis públics, especialment el d’aigua, per tal de millorar la seva eficiència 

   al nucli urbà i en altres indrets del terme.

 • Adequarem els accessos del poble més deteriorats i en potenciarem la il·luminació i 

              la senyalització.

 • Millorarem i fomentarem els mecanismes de recollida selectiva de residus per abaratir 

              costos i millorar la gestió ambiental del municipi. 

MEDI AMBIENT I AGRICULTURA
Exercirem una política de respecte a l’entorn i al medi ambient en totes les iniciatives i actuacions munici-

pals i seguirem arranjant els camins rurals per millorar la viabilitat de tot el terme: per nosaltres, pels turistes 

que l’explorin i per afavorir les tasques d’extinció d’incendis.

Comencem doncs una nova legislatura amb molta il·lusió i motivació on prioritzarem les següents 

actuacions i objectius:

REGIDORIES

GR-92: Pont de l’Àlia



GOVERNACIÓ
Continuarem ordenant i regulant els nucli urbà i les urbanitzacions  amb la millora de senyalitzacions viàries 

i el canvi de les plaques de noms de carrers. 

Impulsarem també consells de participació sobre temés d’interès ciutadà.

CULTURA I PATRIMONI HISTÒRIC
El nostre és un poble culturalment molt viu pel que continuarem fomentant l’exercici cultural i potenciarem 

la participació i l’edició de premis culturals. Farem una política activa de posada en valor del patrimoni cul-

tural i històric del nostre poble, amb rigor i amb respecte a l’entorn. Algunes de les principals accions que 

realitzarem són: 

 • La museïtzació la Torre de les Guàrdies on hi farem un centre d’interpretació de la torre 

   de telegrafia òptica.

 • Programació d’exposicions temporals al CDI Cal Català i consolidació de les permanents. 

 • Arranjament i millora de les pintures rupestres i del seu entorn.

 • Digitalització de l’arxiu municipal.

SANITAT
Vetllarem per la continuïtat dels serveis de salut i per garantir una atenció de qualitat i eficient al centre 

mèdic d’atenció primària, també en períodes festius i de vacances.

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
Seguirem impulsant i vetllant per uns serveis socials de qualitat i promourem el treball en xarxa i la coordi-

nació amb els serveis sanitaris per assegurar una atenció eficient i pròxima.

BREUS...
RELLEU AL JUTJAT DE PAU

En el ple del passat 9 de juliol es va escollir a 

Maite Blasco i Bonancia com a nova jutgessa 

de Pau del Perelló. 

Li donem la benvinguda i li desitgem una etapa 

tranquil·la i plena d’encerts. Joan Josep Cervera i 

Pallarès és el jutge substitut.

ENSENYAMENT
Implementarem una política activa d’educació que garanteixi un servei de qualitat als centres educatius mu-

nicipals: la llar d’infants i l’escola de música; mentre recolzarem el dia a dia de l’Escola Jaume II i de l’Institut 

Blanca d’Anjou, exercint una col·laboració estreta tant amb la direcció dels centres com amb les AMPES. 

Farem del Consell Escolar Municipal un òrgan actiu de participació i debat, on es reuneixen conjuntament 

els representants de tota la comunitat educativa local: Directors de centres, AMPES i famílies, professorat, 

alumnat i Ajuntament. 

ESPORTS I JOVENTUT
Volem fomentar l’esport i els hàbits de vida saludable per tota la població, per això adequarem i ampliarem 

les instal·lacions esportives existents: zona de fitness-gimnàs del pavelló i vestidors perquè tothom en pugui 

fer un ús conscient; vestidors de la piscina i del camp de futbol; incrementarem les activitats lúdico-esporti-

ves del municipi i impulsarem els esports de muntanya pel nostre terme.  

La principal actuació que realitzarem en l’àmbit de la joventut és el foment de l’ocupació jove en les activi-

tats de lleure i de temporada que organitza l’Ajuntament. Sabem el difícil accés que tenen aquests joves al 

mercat de treball i per tant, a banda de recolzar projectes o iniciatives que el jovent ens traslladi, el foment 

de la seva ocupació serà l’objectiu principal.



El Centre de Documentació i d’Iniciatives (CDI) Cal Català reobre portes durant el mes de juliol i agost, amb 

els continguts estables de la mostra d’etnologia i sala Amadeu Pallarès Lleó.

Entre les exposicions temporals per aquest estiu n’hi ha tres: la primera titulada EL MODERNISME 

AL CAMP DE  TARRAGONA I LES TERRES DE L’EBRE. La segona és PARAULES DE RIU i la tercera 

LLIBRES AL CARRER: 14 PORTADES D’AUTORS EBRENCS.

Els horaris de visita són de dimarts a dissabtes de 10 a 13 hores. Diumenges i dilluns tancat. 

Més informació: www.elperello.cat

Durant aquetes vacances el CAP manté la seva atenció, podeu consultar els horaris que hi ha exposats al 

taulell d’anuncis dels porxos de Ca la Vila i al portal www.elperello.cat

EL CDI CAL CATALÀ REOBRE TEMPORADA D’ESTIU 
AMB NOVA PROGRAMACIÓ

NOVA APLIACIÓ DE MÒBIL eBANDO

Si voleu consultar els bans municipals al moment i des del vostre 

mòbil, només cal que us descarregueu l’aplicació gratuïta ebando, 

on es publiquen tots els bans municipals que es realitzen.

Descarrega’l i posa el nostre codi postal: 43519

eBando

HORARI DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) - ESTIU 2015



PUNT D’INFORMACIÓ A PERELLÓ MAR
Aquest estiu disposem d’un punt d’informació a Perelló Mar per atendre qualsevol consulta i donar informa-

ció sobre els serveis i comerços del poble. L’oficina està oberta de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 i de 

17.00 a 19.00 hores i els dissabtes de 10.00 a 14.00 hores.

NOVA LÍNIA DE BUS A PERELLÓ MAR
Des de l’1 de juliol i fins al 12 de setembre està en funcionament un nou servei d’autobús El Perelló - Tortosa 

pel camí de les platges. El preu del trajecte és de 1,70 € i realitza el següent recorregut: El Perelló – CAP - El 

Perelló-Mar/platja Sta. Llúcia - Urb. Les Oliveres - Cap Roig - L’Ampolla CAP i Ajuntament - L’Ampolla Renfe 

/ Club Nàutic - Passeig Marítim l’Ampolla - L’Ampolla – Arenal / Càmping - L’Ampolla / Renfe - L’Aldea - Tortosa

www.elperelloturisme.com    www.elperello.cat  

EL PERELLÓ A LES XARXES SOCIAL

facebook i Twitter
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