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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 14-05-2020 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
7/15 construcció d’una nova línia aèria de baixa 

tensió per a nou subministrament 

 

6/20 construcció d’una arqueta i canalització 

soterrada de 37,00 metres i la instal·lació 

d’una caixa de control 

Pont del final del carrer Gayarre 

9/20 Reconstrucció de marge de pedra seca 

preexistent i construcció de 120 metres 

lineals de tanca metàl·lica 

Polígon 71 parcel·les 33 i 34 

11/20 Rasa a la vorera i calçada per a connexió de 

gas 

C/Santa Magdalena, 32 

14/20 Canviar porta d’entrada i finestra, paviment 

interior de formigó i lluït de façanes, 

Polígon 108 parcel·la 30 

17/20 Construcció d’un Habitatge unifamiliar entre 

mitgeres 

C/Mossèn Rafel Fuster número 1 

18/20 Rasa a la vorera i calçada per a connexió de 

gas 

C/Doctor Torrademé, 1 

20/20 Instal·lació d’un aparell de rentat de vaixella 

amb les corresponents canalitzacions 

elèctriques, de sanejament i de fontaneria, i 

el tancament d’aquesta zona mitjançant una 

porta d’alumini 

PAU-3a. L’Àliga de Perelló Mar 

78/19 Construcció d’un magatzem d’ús agrícola 

amb una superfície de 60 m 

Polígon 18 parcel.la 55 

10/20 Arranjament i reconstrucció de marges de 

pedra seca i neteja de runa 

Polígon 71 parcel·la 85 

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

 Reforma i ampliació d’una caseta d’eines per 

transformar-la en un magatzem agrícola de 

49,98m 

Parcel·la 80 del polígon 150 

 Declaració d’innecessarietat de llicència de 

parcel·lació 

Polígon 71 parcel·les 85 i 98 

 

 

b) Pròrroga llicència d’obres 
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Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

 

- Es dona compte de l’expedient 94/19 presentant per Edistribucion Redes Digitales 

SLU de Projecte d’Actuació Específica de “PROJECTE LÍNIA AÈRIA BT A 

400V PER A UN NOU SUBMINISTRAMENT”, parcel·la 47, del polígon 25 de 

l’Ametlla de Mar, afectant la parcel·la 50 del polígon 10, partida Parracoll del 

terme municipal del Perelló 

 

2. ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 
Baixa Venta de de productes d'autoconsum Francesc Macià, número 16 

 

 

b) Altres: 

 

- S’acorda aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica al municipi del Perelló 

presentat per ORANGE, España Telecomunicaciones fijas SLU; 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

b) Altres: 

 

- S’acorda Inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, la BAIXA 

d’activitats de l’ habitatge d’ús turístic situat al CL XALOC, s/n baixos 4 del 

Perelló, amb número HUTTE- 002080. 

 

- S’acorda Inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, la BAIXA 

d’activitats de l’ habitatge d’ús turístic situat al CL GINESTA, 6 c del Perelló, amb 
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número HUTTE- 001218. 

 

 

- S’acorda Inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, la BAIXA 

d’activitats de l’ habitatge d’ús turístic situat al CL MARINA, F del Perelló, amb 

número HUTTE- 0000038. 

 

- S’acorda Inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, la BAIXA 

d’activitats de l’ habitatge d’ús turístic situat al CL HORATGE, s/n baixos 3 del 

Perelló, amb número HUTTE- 000220. 

 

3. HISENDA 

 

- Es dona compte del nou calendari de cobrament de tributs municipals aprovat pel 

decret del president de base-gestió d'ingressos. 

 

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 

MERCÈ MARONDA 
GARCIA 

Disseny rotulació vehicles 
brigada 174,00 36,54 210,54 920-22799 

RAFAEL LOPEZ-
MONNE Disseny marca turística 3.800,00 798,00 4.598,00 432-22699 

ENDESA 
DISTRIBUCION SL 

Alta punt de 
subministrament Av. Xiprers 300,93 63,20 364,13 165-21000 

HERRAIZ 
MAQUINARIA ICA SA 

Compra màquina per tallar 
juntes pavelló 269,00 56,49 325,49 920-62600 

ACM 
Compra 260 mascaretes 
FFP2 668,72 0,00 668,72 311-22104 

GARCIA RODRIGUEZ 
FERRETERIA SL 

Subministrament tancat 
piscina municipal 475,08 99,77 574,85 920-21200 

SINELEC EBRE SL 

Subministrament material 
addicional instal·lació 
aerotèrmia pavelló 269,54 56,60 326,14 151-22690 

HORMIGONES 
AMETLLA SL 

Submin. Formigó mur 
escorxador 414,00 86,94 500,94 151-22690 

OFILOGISTICS SL Suport gel hidroalcohòlic 94,00 19,74 113,74 311-62600 

 

 

b) Aprovació factures 

 

S’acorda aprovar les factures corresponents a la 2a quinzena del mes d’abril que 

ascendeixen a un import total de 14.076,20 € 
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c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d'obra núm. 1 de data maig de 2020 de l’obra 

“Arranjament del recinte i instal.lacions de la piscina”, a favor de l’empresa E. 

L.SL, per un import de 42.921,99€ 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda Liquidar les quotes mensuals d’ensenyament corresponent als mesos 

de maig i juny de 2020, de la taxa per la prestació del servei de l’Escola de 

música municipal del Perelló, amb les següents especificitats: 

 

• Es garanteix el 100% de l’ensenyament de les classes online de llenguatge i 

instrument des de sensibilització a adults i únicament es liquidarà el 50% 

del cost. 

• Es garanteix el 100% de l’ensenyament online del Taller d’estimulació 

musical però no és liquidarà cap import de la quota. 

• S’adapten els ensenyaments de les classes col·lectives de cambra i cos i 

moviment a la modalitat online, però no és liquidarà la seva part 

proporcional d’import de la quota des de bàsic 1 a nivell mitjà 4. 

 

- S’acorda concedir una subvenció de 400,00€ al sr. A.B.B. per a l'edició del 

llibre "El Perelló en blanc i negre III". 

 

- S’acorda aprovar l’execució mitjançant recursos propis de l’actuació d’obertura 

i manteniment de vies estratègiques al paratge de les Malladetes d’acord amb la 

sol·licitud presentada a la convocatòria publicada en la RESOLUCIÓ 

ARP/1474/2019, de 20 de maig, per la qual es convoquen per a l'any 2019 els 

ajuts a la gestió forestal sostenible. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de pròrroga d’execució dels treballs sol·licitats 

per a les actuacions de prevenció local d’incendis forestals de la Diputació de 

Tarragona per l’anualitat 2019, d’almenys 5 mesos per executar i justificar els 

treballs subvencionats en aquesta convocatòria i que vagi més enllà del termini 

inicialment fixat pel 30/06/2020. 

 

- S’acorda autoritzar els següents increments d’ocupació de via pública a ocupar 

amb taules i cadires dels bars i restaurants del municipi: 

• Cal Xic 

• Can Subirats 

• Can Iturrieta 

• Bar Moré 
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• Caballe’s 

• El Canyis 

• La Plaça 

• Homogenik 

• Bohemia 

 

- S’acorda la continuació del procediment d’adjudicació de l’autorització per a 

l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixen a la Platja de Santa 

Llúcia (Morro de Gos)del Perelló, per a les temporades 2020-2023. 
 

- S’acorda la continuació del procediment de contractació del servei de neteja per 

mitjans mecànics de les platges del municipi del Perelló durant la temporada de 

bany 2020 
 

- S’acorda la continuació del procediment d’adjudicació de l’autorització per a 

l’explotació dels serveis de temporada que s’estableixen a la Platja de Santa 

Llúcia (Morro de Gos) del Perelló, per a les temporades 2020-2023. 

 


