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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 10-03-2021 

 

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: 

 

- En relació a “INFORME AL PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PAE 

“REHABILITACIÓ MASIA I ANNEX AL POLÍGON 122, PARCEL.LA 2 “MASETS” 

S’acorda comunicar als Serveis Territorials de Medi Ambient que aquest Ajuntament no té 

cap observació a aportar, més enllà de l’informe inicial emès per l’arquitecte tècnic 

municipal en data 08.10.2020 i de l’aprovació prèvia del projecte en sessió de la Junta de 

Govern Local de data 09.12.2020  
 

 

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 
Alta Explotació cunícola de producció de 

carn 
Polígon 10, parcel·la 72 

 

 

b) Altres: 

 

- S’acorda Concedir autorització a l’empresa Plaguefit Servicios Agroambiental BFM S.L 

per a la realització de tractaments fitosanitaris anuals a corresponent a les temporades de 

primavera i tardor de l’any 2021 en àmbit no agrari a la subestació elèctrica del Perelló 

situada al Parc Eòlic Colladetes. 

 

 

 

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 

1PCSNET, SL  

Submin. de cartutxos de tinta 

per a les impressores de 

l'Oficina de Turisme          53,00 €  

    11,13 

€  

        64,13 

€  920-22002 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Productes de neteja per al 

complex educatiu        347,84 €  

    73,05 

€  

      420,89 

€  320-22110 

SEÑALIZACIONES 

TRILLO, SL  

Submin. de 10 senyals de 

trànsit R307 i 6 senyals de 

trànsit P15a       420,80 €  

    88,37 

€  

      509,17 

€  1532-62600 

EBREQUALITAT, SA 

Submin. de tubs i altres 

materials per a la baixada del 

Barranc de la Tona        222,20 €  

    46,66 

€  

      268,86 

€  151-22690 

SOCIETAT 

CATALANA DE 

PETROLIS, SA 

Submin. 1.000 litres gasoil A 

per als vehicles de la brigada        952,50 €  

  200,03 

€  

   1.152,53 

€  920-22103 

JOAN PERE REBULL 

GILABERT 

Treballs de pintura de 

l’Oficina de Turisme i de la 

guàrdia municipal  1.090,00 €  

     

228,90 €  

  1.318,90 

€  920-21200 

SÒNIA FELICIDAD 

LLAÓ 

Allotjament d'hotel per als 

periodistes de la revista 

Descobrir      160,00 €  

        

16,00 €  

     176,00 

€  432-22699 
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b) Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 42.764,46 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda concedir a Centre d’Esport del Perelló una subvenció nominativa (exercici 2020) 

per import de 19.265,05 €, d’acord amb les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 

2020, el conveni subscrit amb l’entitat i els comptes justificatius trimestrals de les despeses 

i ingressos aportat, els quals consten a l’expedient i aprovar la justificació de la subvenció 

de l’any 2020 per import de 19.265,05 € i efectuar el pagament de 13.130,90€, corresponent 

a la diferència entre l’import de la subvenció anual atorgada i les bestretes rebudes del 1è i 

2n tr’2020 (sol·licitud 3r i 4t trimestre). 

 

- S’acorda concedir a l’entitat Trail Running Cabrafeixet, una subvenció nominativa 

(exercici 2020) per import de 250€, 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 250,00 € i efectuar-ne el pagament. 

 

- S’acorda concedir al Handbol Club Perelló, una subvenció nominativa (exercici 2020)  per 

import de 1.800€, d’ acord amb les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2020 i 

efectuar-ne el pagament. 

 

- S’acorda aprovar la justificació presentada per l’ADF CabraFreixet de la totalitat de 

subvenció de l’exercici 2021, per import de 2000€ rebuts de l’Ajuntament del Perelló. 

 

- S’acorda aprovar i publicar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de 

concurrència no competitiva per a comerços, serveis, petites empreses i treballadors 

autònoms del Perelló afectats econòmicament per la situació generada per la COVID19 

(ANNEX A: CONVOCATÒRIA), d’acord amb les Bases aprovades que s’annexen al 

present acord (ANNEX B: BASES). 

 

- S’acorda concedir llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, a favor de 

S.M.A. davant de l’immoble situat al C Nava núm. 28 per a gual d'ús permanent, amb una 

amplada de 7 metres més 7 metres de contra gual.  

 

- S’acorda aprovar la liquidació del fons de reposició 2017-2018 d’obres de millora de la 

xarxa a càrrec de l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Agua, S.A., per 
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import total de 40.371,87 euros dels quals 9.424,79 euros corresponen al fons de reposició 

2017 i 30.947,08 euros, corresponen al fons de reposició 2018, amb la següent actuació: 

-Execució fase 2 de l’obra de millora de la xarxa d’aigua potable al polígon industrial Pla de 

Solans, p industrial per import de 40.371,87 euros. 

 

- S’acorda aprovar l’excedència voluntària sol·licitada pel treballador Roger Llaó Martí amb 

efectes des del dia 1 d’abril de 2021 fins a l’1 d’abril de 2023, indicant-li que en cas que es 

vulgui reincorporar o demanar la pròrroga haurà de fer-ho abans d’expirar el termini de l’ 

excedència i presentar la corresponent petició escrita a l’Ajuntament. En cas que 

transcorreguts els 2 anys no es demani ni pròrroga ni reincorporació, entendrà que es 

renuncia al lloc de treball. 

 

* Es dona compte de l’ingrés rebut d’Agbar d’un import de 17.314,16 € en concepte de 

devolució d’ingressos indeguts del cànon de l’aigua de l’ACA. 

 

* Escrit de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (OMA), (RE 1-2021-000478-

2), de consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud 

i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Vandellòs 

II”. 

 

* Escrit de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (OMA), (RE 1-2021-000543-

2), de consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud 

i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Parc eòlic Tossal de 

Montagut”. 

 

* Escrit de l’Oficina de Medi Ambient de les Terres de l’Ebre (OMA), (RE 1-2021-000543-

2), de consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament i pronunciament sobre l’amplitud 

i nivell de detall de l’estudi d’impacte ambiental, de l’Avantprojecte “Instal·lació 

fotovoltaica Les Planes”. 

 

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

000715-2), de consulta sobre l’avaluació l’impacte ambiental, del projecte “Abandono 

definitivo de pozos: Casablanca-11, Casablanca-12 y Rodaballo-1. 

 

* Escrit del Departament de la Presidència (RE 1-2021-000736-2), de tràmit d’audiència en 

relació al recurs contenciós presentat per l’Ajuntament de la Granadella contra la resolució 

de concessió definitiva de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

(PUOSC) per al període 2020-2021. 

 


