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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 01-09-2021 

 

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: 

 

 
 

2. ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 
   

 

 

b) Altres: 
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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 

LYRECO ESPAÑA, SAU 

Compra d'un palet de paper 
A4 i una caixa de paper A3 
per a les oficines de 
l'Ajuntament 612,15 €  128,55 €  740,70 €  920-22000 

MARIA TERESA 
CASANOVA PAGÀ 

Submin. productes de neteja 
per al complex educatiu  545,40 €  114,53 €  659,93 €  320-22110 

ALUTEC DELTA SL 

Compra de 2 suports de xapa 
d’acer per col·locar imants 
turístics  90,50 €  19,00 €  109,50 €  432-22699 

ACTURA 12, SL 

Contractar actuació musical 
Marta i Gregori per al 
divendres dia 10 de 
setembre  1.000,00  210,00  1.210,00  338-22608 

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES SLU 

Substitució i col·locació de 
placa base que està sense 
funcionar de l’ascensor del 
CDI Cal Català 908,13  190,71 € 1.098,84 € 151-21300 

EXCAVACIONS LABORIA, 
SL  

Treballs de trasllat dipòsit de 
reg del camp de futbol 
municipal 10.216,00 €  

2.145,36 
€  

12.361,36 
€  

342-62200 
 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar l’última certificació última – final - de les obres d’Arranjament del 

recinte i instal·lacions de la piscina municipal, l’import de la qual ascendeix a DINOU-

MIL VUIT-CENTS DIVUIT AMB NORANTA-CINS CÈNTIMS D’EURO ( 19.818,95 €) 

que recull els amidaments totals i les partides noves conforme els preus contradictoris 

aprovats. 

 

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

 

- S’acorda aprovar l’adquisició per mutu acord de la finca Inscrita al Registre de la Propietat 

de Tortosa nº 2, Finca Registral del Perelló 11.005 Tomo 3987, Llibre 262, Foli 203, Alta 2, 

de superfície 1886,60m2, propietat dels Srs. C.M.R.J. i M.C., d’acord amb el document 

formalitzat entre la propietat i la Sra. Alcaldessa Maria Cinta LLáo Llaó en representació de 

l’Ajuntament del Perelló, pel preu de SEIXANTA MIL euros ( 60.000,00 €) amb càrrec a la 

partida 920/60000. 

 

- S’acorda convocar concurs-oposició lliure per a la selecció, d’un/a d’oficial 2a, (Cap de la 

brigada municipal) en règim laboral a jornada complerta, modalitat contracte de relleu, i 

formació de borsa de treball. 

 

- S’acorda requerir SOCIETAT TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI SLP perquè 

constitueixi la garantia definitiva per respondre de la resolució del contracte en import 

equivalent al 5% de l’oferta econòmica presentada ( IVA exclòs), que ascendeix a 1.200,00€.  

 

- S’acorda adjudicar el contracte de l’obra “Pavimentació de la urbanització Perelló-Mar” a 

l’empresa M i J GRUAS SA, per un preu de noranta-cinc mil set-cents setanta amb vuitanta-

dos cèntims d’euro ( 95.770,82 €), amb el següent desglaçament, setanta-nou mil cent 

quaranta-nou amb quaranta-quatre cèntims d’euro (79.149,44 €) ( sense IVA), i setze mil 

sis-cents vint-i-u amb quaranta-quatre cèntims d’euro ( 16.621,38 €) en concepte d’IVA al 

21%, amb subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules administratives i tècniques 

aprovats, amb càrrec a la partida 454/60157 del pressupost de despeses de l’exercici 2021. 

 

- S’acorda l’aprovació de la primera resolució de 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. 

 

- S’acorda estimar el recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de 

juny de 2021, pel qual es va denegar la llicència per a la construcció d’un maset al polígon 

146, parcel·la 56. 

 

- S’acorda anul·lar la liquidació de la taxa per a la ocupació de la via pública amb 

mercaderies a la Sra. M.B.M. 

 

- S’acorda adjudicar el contracte menor del servei de publicitat a Ebre digital S.L. per a 

realitzar les campanyes i en la forma que es determina en el pressupost presentat i signat de 

conformitat per l’alcaldessa, Pressupost 2021/831: servei 2021 per un import total de 

6.050,02€ iva inclòs. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2021-003281-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A007000120000SW feta a favor de J.P.P. 

i M.P.S. 
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* Escrit del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (RE 1-2021-

003272-2) de tramesa de resolució de rompuda forestal a la finca situada al polígon 100 

parcel.la 131 “Bassa d’en Baró”. 

 

* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-

2021-003231-2) per la qual es deriva la sol·licitud d’accés a la informació pública formulada 

pel senyor J.B. en relació a la “Col·locació de gran rètol a la platja Morro de Gos del Perelló” 

 

* Escrit de la Fundació Bancària “La Caixa” (RE 1-2021-003262-2) de declaració 

responsable relativa a l’aforament i als sistemes de ventilació i qualitat de l’aire per l’Espai 

Caixa del Perelló 


