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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 27-10-2020 

 

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 Ivan Sánchez Fabra de rehabilitació i ampliació d’una edificació existent al 

polígon 140 parcel.la 29 partida “Mas de Gimeno” del Perelló, amb les 

condicions fixades pels diferents organismes que han informat el projecte. 
 

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 

Central de Reparacions 
de Climatització, S.L.  

Reparació equip aire 
condicionat  184,56 €  38,76 €  223,32 €  

2020/151-
21300 

IVASCU IVASCU, SORIN Poda d'arbres  2.304,00 €  483,84 €  2.787,84 €  
2020/920-
22799 

EXTINGIL S.L.L.    Revisió anual d'extintors  
691,00 € 145,00 € 836,11 € 

2020/920-
22799 

Pianos Catalunya, S.L.  

Lloguer piano per al concert 
líric solidari amb la Marató 
de TV3.  660,00 €  138,60 €  798,60 €  

2020/330-
22609 

SINELEC EBRE, S.L.  Bomba d'aigua per als 
vestuaris de la piscina 
municipal 

140,00 €  29,40 €  169,40 €  2020/151-
22690 

GRUPO ELECTRO 
STOCKS, S.L.  

Projectors de llum per a la 
zona de llançaments 
d’atletisme al camp de futbol  

165,48 €  34,75 €  200,23 €  2020/151-
22690 

ILCOVIA BARCELONA, 
S.L.  

Llums nadalenques  2.447,32 €  513,94 €  2.961,26 €  2020/920-
62600 

CASA SABATE, C.B.  Malla anti herba 135,00 €  28,35 €  163,35 €  2020/151-
22690 

1PCSNET, S.L. Auriculars per al telèfon per 
al personal de l'Ajuntament  

148,20 €  31,12 €  179,32 €  2020/920-
62600 

GRUPO ELECTRO 
STOCKS, S.L.  

Faroles rotondes  3.492,00 €  733,32 € 4.225,32 €   

GARCÍA RODRÍGUEZ 
FERRETERIA, S.L.  

Fregadora de banda per a la 
brigada municipal 

69,34 €  14,56 €  83,90 €  2020/151-
62300 
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EBREQUALITAT, S.A.  Sistema elèctric rotonda  3.374,19 €  708,58 €  4.082,77 € 2020/151-
22690 

AUDI PINTURES, C.B.  Pintura jardineres plaça 
Jaume II i Bancs del parc de 
les Comes  

867,63 €  220,46 €  1.049,83 €  2020/151-
22690 

HORMIGONES 
L'AMETLLA, S.A.  

Formigó per a la rotonda 1.296,00 €  272,16 €  1.568,16 €  2020/151-
22690 

Sàpiens, S.C.C.L. Incorporació al catàlef de la 
publicació la Revolta 
Catalana del fotoperiodista 
Jordi Borràs 

240,38 €  50,48 €  250,00 €  2020/920-
22001 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

que ascendeixen a un import total de 36.892,71 €. 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda concedir autorització a l’empresa Plaguefit Servicios Agroambiental 

BFM S.L per a la realització de tractaments fitosanitaris anuals corresponent a la 

temporada de tardor de l’any 2020 en àmbit no agrari a la subestació elèctrica del 

Perelló situada al Parc Eòlic Colladetes. 

 

- S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 

Ebre i l’Ajuntament del Perelló, en matèria de serveis socials, polítiques de 

joventut i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: plans 

locals de joventut. 

 

- S’acorda prorrogar la vigència fins el 31 de desembre de 2020, del Pla Local de 

Joventut 2017-2019, aprovat pel Ple de l’Ajuntament, en data 26 de setembre de 

2017. 

 

- S’acorda adherir-se al Pla de Polítiques de Dones del Baix Ebre per al període 

2021-2024. 

 

- S’acorda aprovar el document “Pressupost del servei educatiu Llar infants 

municipal La Cadernera per al curs 2020-2021”, que inclou el pressupost de 
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despeses i ingressos per a l’esmentat curs, presentat per Fundació Pere Tarrés, 

com a empresa concessionària del servei de Llar d’infants municipal. 

 

- S’acorda ratificar els acords de gestió de la Llar d’infants municipal adoptats en 

la reunió del dia 15 d’octubre de 2020, entre l’Ajuntament del Perelló i la 

Fundació Pere Tarrés com a empresa concessionària del servei de la Llar 

d’infants. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició de JLM per a l’expedició te targeta 

d’aparcament per a discapacitats i trametre-la als Serveis Socials de l’Ajuntament 

per a la seva tramitació. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Millora de la 

urbanització de l’Avinguda dels Xiprers”, redactat pel tècnic municipal Manel 

Soler Castells per import de 143.704,29 euros IVA inclòs. 

 

- S’acorda adherir l’Ajuntament del Perelló a la contractació centralitzada de 

serveis de telecomunicacions de la demarcació de Tarragona, atribuint, en 

concret, al Consorci Localret, la contractació dels serveis de telecomunicacions 

següents: 

a) Serveis de telecomunicacions fixes de veu i dades. 

b) Serveis de telecomunicacions mòbils de veu i dades. 

 

- S’acorda adjudicar l’auditoria de comptes del Patronat de Música Municipal dels 

exercicis 2019 i 2020 a l’empresa que resulti elegida en el sorteig públic convocat 

per resoldre el desempat de les ofertes presentades. 

 

- S’acorda autoritzar a SAT Molí d’Oli Cal Viudo, per ocupar 10m2 de via pública, 

per col·locar un contenidor de “sansa” al c/Escorxador. 

 

- S’acorda procedir a la devolució a la Sra. A.M.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 la Sra. M.T.J.S. 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 43,69 €, 

 

- S’acorda procedir a la devolució a la Sra. A.M.B 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 34,59 €, 

 


