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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 10-11-2020 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
   

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

 

b) Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

 

- S’acorda anul·lar el 67,99% de la llicència municipal d’obres núm. 10/19 a petició 

de l’interessat. 
 
 

2. ACTIVITATS 

 

a) Llicències d’activitat – Donar per complimentat el règim de comunicació de les 

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 
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b) Altres: 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

b) Altres: 

 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses 

  

- S’acorda autoritzar i disposar les despeses relacionades tot seguit pels imports i els 

interessats que es detallen i en càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indica: 

 
TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

GS OFIMÀTICA S.L. 
Compra de fundes de 
plastificar de 2 mides: A3 i A4 54,66 11,48 66,14 

2020/920-
22000 

SEÑALIZACIÓN Y OBRAS 
FERNÁNDEZ SL (SEOFER) 

Compra d’elements per 
delimitar l’accés als vestuaris 
de la piscina 214,75 45,10 259,85 

2020/151-
22690 

HERRAIZ MAQUINARIA 
ICA S.A. 

Subministrament botes per 
al jardiner 19,10 5,08 24,18 

2020/151-
22104 

HORMIGONES 
L'AMETLLA, S.A.  

Substitució del tipus de 
formigó per a la rotonda de 
l’Accés Sud 744,00 156,24 900,24 

2020/151-
22690 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures corresponents a la 2a quinzena del mes d’octubre 

que ascendeixen a un import total de 48.325,65 €. 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

d) Devolució de garanties definitives per l’execució d’obres municipals. 

 

 

4. ALTRES 
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- S’acorda Aprovar la liquidació presentada per l’empresa SOREA, Sociedad 

Regional de Abastecimientos de Aguas S.A, concessionària del servei públic 

municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable i del servei de clavegueram 

del Perelló, corresponent a la gestió d’aigua i clavegueram de l’any 2019 i 

declarar un saldo a favor de l’Ajuntament del Perelló per import de 24.896,71 

euros. 

 

- S’acorda Mantenir els actuals terminis de recaptació dels impostos i tributs 

municipals per a l’exercici 2021: 

 

 
 

- S’acorda procedir a la devolució al Sr. R.F.C. representant de la mercantil Duna 

Textil, S.L. de la part proporcional del rebut pagat pel concepte de taxa 

d’escombraries de l’exercici 2020, corresponent als dies en què l’establiment va 

estar tancat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Covid-19, que 

ascendeix a un import de 42,37 €. 
 

- S’acorda procedir a la devolució al Sr. R.F.C. representant de la mercantil Duna 

Textil, S.L. de la part proporcional del rebut pagat pel concepte de taxa 

d’escombraries de l’exercici 2020, corresponent als dies en què l’establiment va 

estar tancat com a conseqüència de les mesures adoptades pel Covid-19, que 

ascendeix a un import de 38,23 €. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació del curs escolar 2019-2020 presentada per 

Fundació per a l’Acció Educativa, amb un resultat de 69.105,07€ a aportar per 

l’Ajuntament per tal de mantenir l’equilibri econòmic del contracte i efectuar el 

pagament de l’import total de 106.730,07,corresponent a l’import a assumir per 

l’Ajuntament d’acord amb l’acordat al punt anterior i a la subvenció rebuda de la 

Diputació de Tarragona de 37.625,00 €. 

 

- S’acorda confirmar a la Diputació de Tarragona la planificació acordada pel 

2020-2023 en l'acord de Junta de Govern local de 11 de juny de 2020 i presentada 

en data 25 de juny de 2020 i presentar les següents sol·licituds d’actuació anuals 
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del PAM 2021 d’acord amb la planificació 2020-23 presentada en data 25 de juny 

de 2020: 

Programa inversions 2021: “Reforma i ampliació del Pavelló municipal” amb un 

import d’inversió de 561.776,99€ i una subvenció de 200.000€ 

Programa despesa corrent 2021: amb un import d’inversió de 48.459,38€ i una 

subvenció de 48.459,38€ 


