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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 24-11-2020 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

90/19 Legalització d’una infraestructura de 

radiocomunicacions existent 

Polígon 11 Parcel·la 5 

partida “Codines”  

55/20 Construcció de 265 metres lineals de 

tanca metàl·lica 

Polígon 68 Parcel·la 11 

partida “Aguilas” 

58/20 Ampliació de 58,01 m² d’un 

habitatge existent 

carrer Perelló, 21 

68/20 Ampliació de 238,81 m² d’un 

habitatge  i ampliació de 6,08m² 

d’una piscina 

carrer Oliveres, 1 

74/20 Arreglar la teulada per evitar goteres 

i filtracions d’aigua de la caseta 

existent 

Polígon 71 Parcel·la 86 

partida “El Mola” 

76/20 Construcció de 175 metres lineals de 

tanca metàl·lica amb tres portes a 

finca rústica 

Polígon 147 Parcel·la 49 

partida “Oliveres”  

 

80/20 Construcció d’una gossera formada 

per dotze tancats de bloc de formigó 

i malla metàl·lica per allotjar gossos 

propis de caça (81,90 m²) una 

paridora separada (7,90m²), un 

cobert i un magatzem adossats a les 

gosseres (37,80 m²) i un dipòsit de 

recollida d’aigües fecals 

Polígon 121 Parcel·la 109 

partida “Coma Cervera” 

83/20 Canvi de teules i entrebigat de cobert 

i rehabilitació de parets, banc i foc de 

la terrassa en mas existent  

Polígon 3 Parcel·la 47 

partida “Burgà” 

84/20 Arranjament de teules en mal estat 

per solucionar filtracions en la 

construcció existent 

Polígon 68 Parcel·la 86 

partida “Fornasos” 

86/20 Construcció de 150 metres lineals de 

tanca metàl·lica  

Polígon 11 Parcel·la 76 

partida “Parracoll” 

87/20 Construcció de 75 metres lineals de 

tanca metàl·lica i porta  

Polígon 15 Parcel·la 12 

partida “Guàrdies” 

89/20 Construcció de 200 metres lineals de 

tanca metàl·lica i solera de formigó  

Polígon 10 Parcel·la 72 

partida “Codines” 
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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: 
 

 

2. ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 
   

 

 

b) Altres: 

 

- Es dona compte dels escrits presentats per V.W. (RE 1-2020-003506-2, RE 1- 2020-

003490-2, RE 1-2020-003491-2, RE 1-2020-003492-2 ) exposant que a la finca situada a 

la parcel.la 23 del polígon 5 te intenció de posar-hi tres cavalls per ús personal. 

 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 
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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 

SINELEC EBRE, S.L. 

Compra brides per a 
subjectar llums 
nadalenques 

  293,54 
€  

  61,64 
€  

  355,18 
€  

2020/151-
22690 

JOSEP ANTONI 
MOLINÉ GONZALVO 

Dissenyar i imprimir el 
nou calendari 2021 

  410,00 
€  

  86,10 
€  

  496,10 
€  

2020/338-
22608 

SUGRAÑES EDITORS 
SL 

Subministrament de 
fulls del llibres d’actes 

  175,00 
€  

  36,75 
€  

  211,75 
€  

2020/920-
22000 

SIDIALDA SL 

Subministrament 
plaques per als 
premiats dels 11s 
Premis de Cultura 

  245,00 
€  

  51,45 
€  

  296,45 
€  

2020/330-
22609 

SERGI OTS GIL 
(ILUYA) Animació Patges carters 550,00 € 

115,50 
€ 665,50 € 

2020/338-
22608 

TECHNOLOGY 2050 
SL 

Curs de formació de 
suport vital  bàsic i 
desfibril·ladors  624,00 € 0,00 € 

  624,00 
€  

2020/920-
16200 

FRANCISCO JAVIER 
MARTÍ MEIX 

Minuta d’honoraris per 
instructor Policia Local 
d'expedient disciplinari  1.741,70  

       
340,20  

  
2.081,90  

2020/920-
22604 

MONTSERRAT 
SAMPER ALEGRET 

Despeses professionals 
secretària expedient 
disciplinari 840,00 € 

176,40 
€ 

1.016,40 
€ 

2020/920-
22604 

EXCAVACIONS 
LABORIA SL 

Hora camió dumper 
retirada material 
torretes 39€ 624,00 € 

131,04 
€ 755,04 € 

2020/151-
20400 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures corresponents a la 1a quinzena del mes de 

novembre que ascendeixen a un import total de 44.748,11 €. 
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c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda concedir llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, a favor de 

J.B.M. davant de l’immoble situat al C/ Colom núm. 25 per a gual d'ús permanent, amb 

una amplada de fins a 4 metres. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat dels nínxols núm. 639 fila 1a i núm. 218 fila 2a 

del Cementiri Municipal del Perelló a favor de D.J.F. 

 

- S’acorda concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb 

Caixabank SA, per un import de 115.000 €, per finançar les despeses d’inversió següents: 

 

Aplicació 

pressupostària 
Descripció de la inversió Import 

454/60111 Camins veïnals 1.597,20 

1532/60154 Pavimentacio vies publiques 6.050,00 

321/62200 Rehabilitació coberta Llar infants 9.500,00 

920/62202 Rehabilitació teulada Ajuntament 14.036,00 

920/62202 Canvi finestres Ajuntament 5.705,15 

336/62203 Rehabilitació teulada Molí de Vent 33.151,41 

151/62300 Maquinària 5.000,00 

151/62400 Vehicles brigada 13.000,00 

311/62600 Material inventariable-protecció Covid 19 1.500,00 

920/62600 Material inventariable 25.460,24 

 TOTAL 115.000,00 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada pe l’empresa Eòlica del Perelló, propietària del 

parc eòlic del Perelló, La Collada, corresponent al cànon per import del 3% de l’energia 

elèctrica facturada a la companyia distribuïdora, de l’any 2019 i declarar un saldo a favor 

de l’Ajuntament del Perelló per import de 14.112,16 euros. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per l’empresa Enervent SA, propietària dels parcs 

eòlics del Perelló, Les Colladetes I i les Colladetes II, corresponent al cànon per import del 

3% de l’energia elèctrica facturada a la companyia distribuïdora, de l’any 2019. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per l’empresa ELECTRA MESTRAL SL – 

SYDIS SLU, propietària del parc eòlic Les Calobres, corresponent al cànon per import del 

3% de l’energia elèctrica facturada a la companyia distribuïdora, de l’any 2019. 
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- S’acorda procedir a la devolució la Sra. M.L.F.P 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 52,80 €. 

 

- S’acorda procedir a la devolució la Sra. F.G.P. 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 30,95 €. 

 

- S’acorda procedir a la devolució a E.P.R. de la part proporcional de la quota pel servei de 

l’activitat de futbol que no es va prestar, que ascendeix a un import de 40€. 

 

- S’acorda Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament del Perelló, per regular l’atorgament de subvenció directa per destinar-la al 

finançament de l’escola municipal de música per l’anualitat 2020. 

 

- S’acorda esmenar la incidència de l’acord de la JGL de 10/11/2020 detectada mitjançant 

l’aprovació de la contractació menor següent: 

 

Contracte mixt de servei i subministrament consistent en l’assessorament, col·locació i 

subministrament de flors i plantes per a la rotonda de l’accés sud a la població amb 

l’empresa 

 

El Molà Vivers SL, de conformitat amb les següents condicions: 

• El termini es fixa en 1 mes. 

• El preu del contracte es fixa en un total de 3.092,05 euros, desglossats en 2.555,41 euros 

d’import base i 536,64 euros d’IVA. 


