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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 23-03-2021 

 

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 

TELXIUS TORRES ESPAÑA SLU de projecte de regularització de l’emplaçament de 

radiocomunicacions Telxius Torres España SL a la parcel·la 9 del polígon 15 partida 

“Parades” 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 
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Alta / Baixa Activitat Emplaçament 
   

 

 

b) Altres: 

 

 

 

Habitatges d’ús turístic 

 

 

 

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 

TENGI CONSULTORIA 
TÈCNICA, SL  

Projecte de renovació de 
lluminàries existents i 
columnes amb defectes de 
diferents sectors del Perelló  2.400,00 €  504,00 €  2.904,00 €  

2021/151-
22706 

ELC MARQUETINK I 
COMUNICACIÓ, SL - 
L'ESTEL 

Publicació a la revista Estel a 
la secció "Los nostres 
pobles"  400,00 €  84,00 €  484,00 €  

2021/920-
22602 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 
GONZALVO 

Serveis de recopilació 
d’imatges i vídeos d’interès 
municipal 4.320,00 €  907,20 €  5.227,20 €  

2021/338-
22608 

SÒNIA FELICIDAD 
LLAÓ - HOTEL 
MESTRAL 

Allotjament a l'hotel Mestral 
d'una nit més pels 
periodistes de la revista 
Descobrir 80,00 € 8,00  88,00  

2021/432-
22699 

EL MOLÀ VIVERS SL 

Adquisició de flors per les 
jardineres de les faroles i a 
les del Molí de Vent. 316,18 €  31,62 €  347,80 €  

2021/432-
22699 

SOCIETAT COOP. 
AGRÍCOLA CATALANA DE 
RL 

Adquisició de botelles d’oli 
per fer obsequis 
institucionals 41,55 €  4,16 €  45,71 €  

2021/912-
22601 

IMPREMPTA QUEROL SL 
- QUEROL GRUP 

Segell per emetre butlletins 
elèctrics com a empresa 
instal·ladora 33,33 €  7,00 €  40,33 €  

2021/920-
22000 

GRUPO 
ELECTROSTOCKS, SLU 

Subministrament de llums, 
làmpades i altres materials 
elèctrics (enllumenat públic) 4.150,92 €  871,69 €  5.022,61 €  

2021/165-
22690 
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- S’acorda acceptar la petició presentada i aprovar el pagament amb l’abonament a compte 

del contracte de “Rehabilitació de la coberta del Molí de Vent” adjudicada a FIBERVENT 

S.L. en els següent terminis:  

 

50% prèvia presentació de la factura per la fabricació del material de la coberta segons l’ 

informe del tècnic municipal de data 23.03.2021. 

20% prèvia presentació de la factura en el moment en que s’iniciïn els treballs de 

desmuntatge de la coberta existent i instal·lació de la nova coberta. 

30% en el moment acabament de la instal·lació de la nova coberta en les condicions 

acordades i prèvia certificació favorable del tècnic municipal. 

 

Comunicar a FIBERVENT SL que la duració del contracte menor no pot ser superior a 1 

any, per la qual cosa les obres hauran d’estar totalment finalitzades a final del mes de maig 

del 2021. 

 

b) Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 35.748,68 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda concedir a l’entitat Societat de Caçadors Sant Antoni, una subvenció nominativa 

per import de 700€, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020, el 

conveni subscrit i la documentació aportada i aprovar la justificació de la subvenció de l’any 

2020 per import de 700,00 € i efectuar-ne el pagament. 

 

- S’acorda aprovar l’Annex exercici 2021, al “Conveni Marc per a la Cooperació 

Interadministrativa entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament del Perelló, per 

a la el qual consta a l’expedient i facultar a prestació dels serveis socials bàsics”, 

l’Alcaldessa Maria Cinta Llaó Llaó per a la seva signatura i aprovar la despesa per import 

de 42.847,80 €, amb càrrec a la partida pressupostària 2021/231-46500 del pressupost de 

depeses vigent, per la prestació dels serveis socials bàsics de l’exercici 2021, amb el 

següent desglòs: 

Aportació UBASP 18.455,96 € 

Aportació SAD 13.438,01 € 

Aportació SIS 9.256,71€ 

Aportació BAT 381,77 € 

Aportació SIAD 1.315,35 € 
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- S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a l’Acord marc del servei d’ 

d’assegurances amb destinació a les entitats assessorament i mediació locals de Catalunya 

(Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, 

Correduría de Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament. 

 

- S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a l’Acord marc del servei 

d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2020.01) i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions, a favor 

de la mercantil Seguros Catalana Occidente, SA per un import de 8.031,84 euros, i amb 

vigència des del 1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 695 

fila 2ª del cementiri municipal del Perelló, a favor del Sr. F.S.E. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 100 

fila 3ª del cementiri municipal del Perelló, a favor del Sr. F.S.E. 

 

- S’acorda concedir la titularitat de nínxol núm. 817 fila 3a del Cementiri Municipal del 

Perelló a favor de E.B.F.P., F.C.F.P. i A.R.F.P. 

 

* Escrit de la Direcció General d’Administració Local (RE 1-2021-000930-2), Nota 

informativa referent reclassificació d'Ens locals . 

 

* Escrit del Departament de Cultura (RE 1-2021-000906-2), de resolució d’intervenció 

arqueològica preventiva en l’ambit del projecte IF Amepersol 1. 

 

* Escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Ambient (RE 1-2021-

000901-2 on informen de l’existència al TM del Perelló depoblacions d’espècies incloses al 

Catàleg de Flora Amenaçada de Catalunya (Limonium Gibertii, Saliux Tarraconenses i 

Thymus Willkommii. 

 

* Escrit del Ministerio para la Transición Ecológia y el Reto Demografico (RE 1-2021-

000963-2), de consulta sobre l’avaluació l’impacte ambiental, del projecte “Abandono 

definitivo del pozo Vizcaya B-4). 
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