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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 13-10-2020 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
 legalització de la rehabilitació d’una 

edificació existent per a destinar-la a 

habitatge unifamiliar, amb enderrocs d’ un 

mur de tancament del porxo existent 

M.C.C.P. 

 Construcció d’una bassa de reg de 45,35m² Polígon 70 parcel.la 35 

 Ampliació d’un habitatge existent en 

1123,81m² i construcció d’una piscina de 

55,68m² 

Carrer Margarida número 22 

 Construcció d’un magatzem agrícola i rafal, 

amb una superfície construïda de 157,68m² 

de planta i 108,14m² 

Polígon 96 Parcel·la 316 

 Construcció de 250 metres lineals de tanca 

metàl·lica i porta 

Polígon 120 parcel.la 216 

 Arranjament i lluït de sostre i pavimentació 

del terra de la caseta existent 

Polígon 12 parcel.la 29 

 Estesa de línia subterrània amb una extensió 

d’11 metres, de baixa tensió per a nou 

subministrament elèctric en BT a 400V, 

Av. Dels Xiprers s/n 

 

 

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 
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d) Altres: 

 

- S’acorda sotmetre el projecte d’actuació específica “Rehabilitació d’un mas 

existent per destinar-lo a habitatge familiar i d’un corral per a masoveria i 

piscina”, a la parcel·la 4 del polígon 122, partida Masets; a informació pública 

pel termini d’un mes mitjançant anuncis al BOPT i a la Seu Electrònica, i 

sol·licitar els informe pertinents. 

 

- S’acorda sotmetre el projecte d’actuació específica “Rehabilitació d’un mas 

existent per destinar-lo a habitatge familiar”, a la parcel·la 29, del polígon 137, 

partida Bassa del Mig”; a informació pública pel termini d’un mes mitjançant 

anuncis al BOPT i a la Seu Electrònica, i sol·licitar els informes pertinents. 
 

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 

FR REBULL SERVEIS SL 

Compra motosserra petit per 
poda i bufadora Stihl per la 408,59 85,80 494,39 151-62300 
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neteja de les fulles de la 
plaça 

RULL SPR SL 

Subministrament 2 cartells 
informatius de la deixalleria  225,00 47,25 272,25 151-22690 

ALUTEC DELTA SL 

Prolongació barana entrada 
ajuntament 475,00 99,75 574,75 151-22690 

LYRECO ESPAÑA SL Submin. Un palet A4 587,50 123,38 710,88 920-22000 

1PCSNET SL 
Renovació llicències 
antivirus (15 ordinador) 421,44 88,50 509,94 920-22799 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

que ascendeixen a un import total de 33.123,88 €. 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d'obra única de l’obra "Treballs d'arranjament i 

obertura de pista forestal contra incendis forestals al municipi del Perelló", a 

favor de l’empresa EXCAVACIONS LABORIA SL, per un import de 6.734,50€. 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda anul·lar l’acord de la Junta de Govern, en data 11 de març de 2020, 

d’aprovació de la liquidació de la taxa per ocupació de via pública amb taules i 

cadires, amb marquesines fixades a la via pública i amb mercaderies, per a 

l’exercici 2020. 

 

- S’acorda procedir a la devolució a la Sra. N.F.M. 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 la Sra. D.M.M. 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 51,96 €,. 

 

- S’acorda procedir a la devolució a la Sra. A.C.P. de la part proporcional del rebut 

pagat pel concepte de taxa d’escombraries de l’exercici 2020, corresponent als 
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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 al Sr. Joan Llaó Curto 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 35,80 €, 

 

- S’acorda procedir a la devolució de la part proporcional de la quota de futbol 

patufets pel servei que no es va prestar, que ascendeix a un import de 20€ a A.L.P. 

 

- S’acorda procedir a la devolució de la part proporcional de la quota de futbol 

femení pel servei que no es va prestar, que ascendeix a un import de 20€ a 

M.C.P.P. 

 

- Escrit dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 

i Alimentació pel qual sol·licita autorització de l’Ajuntament per a la realització 

de les actuacions que el projecte de “Treballs de millora en la xarxa viària en PPP 

a Terres de l’Ebre” preveu al camí forestal de Xeta del terme del Perelló. Els 

membres presents de la Junta de Govern acorden per unanimitat, autoritzar les 

esmentats treballs. 


