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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 09-12-2020 

 

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 aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per 

A.P.F de rehabilitació d’un mas existent per destinar-lo a habitatge familiar al polígon 

137 parcel·la 29 partida “Bassa del Mig” del Perelló, amb les condicions fixades pels 

diferents organismes que han informat el projecte. 

 

- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per 

D.M.S. de rehabilitació d’un mas existent per destinar-lo a habitatge familiar i d’un 

corral per a masoveria amb piscina al polígon 122 parcel·la 4 partida “Masets” del 

Perelló, amb les condicions fixades pels diferents organismes que han informat el 

projecte. 
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2. ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 
   

 

 

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 

ALUTEC DELTA SL  

Obres de substitució de 

finestres de la primera planta 

de l'edifici de l'Ajuntament 

   

21.830,42 

€  

   

4.584,39 

€  

   

26.414,81 

€  

2020/920-

62202 

DECORESPORT, SA 

 

Reparació parquet del 

Pavelló poliesportiu 

municipal 

      

3.170,00 €  

      

665,70 €  

       

3.835,70 €  

2020/920-

21200 

GARCÍA RODRÍGUEZ 

FERRETERIA SL 

Subministrament guants de 

pell 

            

34,34 €  

          

7,21 €  

            

41,55 €  

2020/151-

22104 

ÀRIDS EL CATALÀ, 

SA 

Subministrament terra 

volcànica per a la rotonda 

Accés Sud 

      

3.765,00 €  

     

790,65 €  

      

4.555,65 €  

2020/151-

22690 

ENERGY ROTE, SL 

Subministrament capsa greix 

lubricant amb tubs per a la 

retro 96,25 € 20,21 € 

         

116,46 €  

2020/151-

22690 

ENERGY ROTE, SL 

Bomba per engrassar amb 

bateria 295,00 € 61,95 € 

         

356,95 €  

2020/151-

62300 
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FR Rebull Serveis 

Guardiola cagatió per a 

l'escola  

         

210,60 €  

        

44,23 €  

         

254,83 €  

2020/338-

22608 

GIRALT URBANA & 

INDUSTRIAL SL 

Subministrament cabàs per a 

la brigada municipal 

            

62,76 €  

        

13,18 €  

            

75,94 €  

2020/163-

22690 

FR Rebull Serveis 

Obsequi manta per a la gent 

gran (persones més de 90 

anys) 

         

165,00 €  

        

34,65 €  

         

199,65 €  

Pressupost 

2021/330-

22609 

1PCSNET SL 

Subministrament cartutxos 

tinta impressores 

             

312,05  

        

65,54 €  377,59 € 

2020/920-

22002 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

novembre que ascendeixen a un import total de 38.550,46 €. 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d'obra núm. 4 de l’obra “Xarxa de pluvials – 

Verdaguer Castanyers” de data desembre de 2020, per un import de 3.795,54€ IVA 

inclòs. 

 

- - S’acorda aprovar els preus contradictoris següents de l’obra “Xarxa de pluvials – 

Verdaguer Castanyers”, que figuren en les actes de preus contradictoris subscrites 

entre l’empresa E.L.S.L i el director de l’obra: 

* PC001, Unitat de formació de broc de sortida al barranc i recalçat de tub. 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu per a la constitució 

d’ una borsa de treball de conserge del Pavelló poliesportiu-peó brigada, com a personal 

laboral en la modalitat de contracte de relleu d’una jubilació parcial. 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’ 

Ajuntament, per tal de garantir el servei de transport als alumnes d’ensenyament 

postobligatori, curs 2020-2021. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses corresponent a l’anualitat 2020 i Procedir al 

pagament de la subvenció d'un import de 2.000,00 euros en compliment del conveni de 

col·laboració signat entre el Club Patinatge Perelló i l’Ajuntament. 

 

- Resolució de les al·legacions presentades en l’aprovació del projecte “Arranjament camí 

Mas del Rei”, desistiment del procediment d’adjudicació i sol·licitud de canvi de subvenció 

del PAM 2019 a favor del projecte “Pavimentació d'accés al casc urbà, pel barranc del Salt” 
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- S’acorda concedir la titularitat de nínxol núm. 317 fila 2a del Cementiri Municipal del 

Perelló a favor de J.M.L. 

 

- S’acorda concedir a E.M.B. l'autorització pertinent per al trasllat de les restes mortals del 

seu difunt pare P.M.L. dipositades al nínxol núm.562 fila 3a, des de la data de 17 de 

novembre de 2015, fins al nínxol número 515 fila 2a situat dins del mateix Cementiri 

Municipal. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 428 fila 2a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de C.M.L. 

 

- S’acorda procedir a la devolució la Sra. M.R.P.C. 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 €. 


