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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 01-06-2021 

 

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 
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b) Altres: 

 

- S’acorda inscriure al Registre Municipal d’activitats el canvi de titularitat de l’activitat de 

perruqueria barberia del Carrer Lluís Companys 9 planta baixa, amb nom comercial “La 

Barberia”, referència cadastral 7375902CF0277E0001QP del Perelló, a nom de NUMA 

FRANCH SL. 

 

- S’acorda Autoritzar a Na Maria Pilar Aljarilla Zumaquero la instal·lació d’ una caseta de 

venda de pirotècnica, en la que es podran emmagatzemar fins a 50kgs de matèria 

reglamentada, al Camí d’accés a la Carretera N-340 des del Perello Nord, Polígon Industrial 

“Pla de Solans”, Sector 3 parcel.la 1, referencia cadastral 7785935CF0278B0001DM. 

El termini de vigència d’aquesta autorització es per als dies 21, 22 i 23 de juny de 2021. 

 

 

Habitatges d’ús turístic 

 

- S’acorda Inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, el canvi de titular de l’ 

activitat d’habitatge d’ús turístic HUTTE 000024, situat al CL GARBÍ número 24 

(Urbanització Les Oliveres - Ur Cap Roig Sector 8 F) referència cadastral 

9320301CF0292A0024KY del Perelló. 

 

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 

NO SONORES, SL 

Espectacle d’animació 
infantil per oferir als infants 
el dia 12 de juny representat 
pel grup "Xiula" 3.500,00 € 735,00  4.235,00  338-22608 

ALPHA SERVICIOS 
PERSONALES Y AÈREOS, 
SL 

Servei de seguretat per 
controlar l'animació infantil 
del dia 12 de juny 228,00 €  47,88 €  275,88 €  132-22701 

PRONTOSERVIS SL 

Lloguer de cabina sanitària 
portàtil a la platja Santa 
Llúcia 2.940,00 €  617,40 €  3.557,40 €  151-20300 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 
GONZALVO 

Disseny i impressió de 
cartelleria i entrades per 
controlar l'aforament per a 
l'animació infantil 126,60 €  26,59 €  153,19 €  338-22608 

XAVIER PALLARES 
PALLARES 

Reparació del camió pluma 
2198CCB 173,14 €  36,36 €  209,50 €  151-21400 
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1PCSNET, SL  
Intervenció ordenador de 
l'Oficina de Turisme 125,63 €  26,38 €  152,01 €  920-21601 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 
GONZALVO 

Impressió digital de postals i 
imants del Perelló 1.260,00 €  264,60 €  1.524,60 €  432-22699 

NETMAR NETEGES, SL  

Servei de neteja dels lavabos 
portàtils municipals 
instal·lats a la urbanització 
de Perelló Mar durant la 
temporada d’estiu 3.688,00 €  774,48 €  4.462,48 €  920-22700 

TERESA CONSUELO 
BRULL BRULL  

Compra de lot per obsequiar 
a l’esportista Pau Capell 24,95 €  2,50 €  27,45 €  912-22601 

SOCIETAT COOP. 
AGRÍCOLA CATALANA DE 
RL SANT ISIDRE 

Compra d'obsequis 
institucionals i lots 
d'agraïment per a Antoni 
Boyer i Jordi Vendrell  132,25 €  17,14 €  149,39 €  912-22601 

ALUTEC DELTA, SL 

Ampliació del rètol "EL 
PERELLÓ" situat a la platja de 
Santa Llúcia i compra d'un 
marc paisatgístic 2.160,95 €  453,80 €  2.614,75 €  920-62600 

DUNA TEXTIL, SL  

Compra de cortines per a 
l'Oficina dels vigilants 
municipals  165,60 €  34,78 €  200,38 €  151-22690 

AUDI PINTURES C.B. 

Compra de pintura per a la 
barana de la parcel·la 
Bufadors  972,00 €  204,12 €  1.176,12 €  151-22690 

EBREQUALITAT SA 
Lluminàries i columnes per a 
la platja Morro de Gos  2.515,64 €  528,28 €  3.043,92 €  165-22690 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 
GONZALVO Targetes vigilants municipals 45,00 €  9,45 €  54,45 €  130-22690 

HERRAIZ SISTEMES, SA 
Canalització telefònica del 
Casal i el Pavelló  190,24 €  39,95 €  230,19 €  151-22690 

EBREQUALITAT SA 

Comptador d'energia trifàsic 
per la Xiringuito situat a la 
platja els Bufadors 69,00 €  14,49 €  83,49 €  165-22690 

ARGAEX PIRAMIDE 2006, 
SL  

Submin. de desoxidant 
d'acer inoxidable per a les 
dutxes de les platges 145,00 €  30,45 €  175,45 €  151-22690 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 83.578,52 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

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

 

- S’acorda disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló, al contracte 2019.03-D1 de 

l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, 

període que es podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament del Perelló a la Generalitat de 

Catalunya per al finançament de l'escola de música de la seva titularitat, corresponent al curs 

2018-2019. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de subvenció de l'Ajuntament del Perelló a la Generalitat de 

Catalunya per al finançament de l'escola de música de la seva titularitat, corresponent al curs 

2019-2020. 

 

- S’acorda aprovació del conveni de col·laboració entre 12. l’Ajuntament del Perelló i l’ADF 

Cabra Feixet per a l’actuació “Manteniment de la franja existent de Cabossa a la Portella per 

a la lluita contra incendis forestals i ampliació de 3 hectàrees situades a la zona de la 

Portella", corresponent a la subvenció de la convocatòria de subvencions a la gestió forestal 

sostenible. 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació de les obres “Pavimentació d’accés al casc 

urbà, pel barranc de Salt” mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària 

amb un pressupost base de licitació de 56.757,30€, més 11.919,03 € d’IVA ( tipus del 21%), 

amb càrrec a la partida 454-60156 del pressupost de despeses vigent. 

 

- S’acorda declarar que l’empresa CONSTRUCCIONS CURTO AIXA SL no ha justificant 

totes les circumstàncies que exigeix la clàusula 8ª del Plec de Clàusules Administratives en 

relació amb l’ article 71.1d) i 140.4 de la LCSP en relació a l’adjudicació del contracte de 

serveis de neteja platges del Perelló, temporada 2021. 

 

- S’acorda requerir documentació a l’empresa EXCAVACIONS LABORIA SL en relació a 

l’adjudicació del contracte de serveis de neteja platges del Perelló, temporada 2021. 

 

* Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua (RE 1-2021-001849-2), comunicant la resolució 

referent a la canalització de la infraestructura de telecomunicacions creuant el barranc del 

Cap Roig sol·licitada per DEL-INTERNET TELECOM SL. 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2021-001862-2), notificant l’acord pel 

qual es resol atorgar el servei d’ajuda a domicili a la sol·licitud a l’expedient de tipus 

dependència EXP 2018/00444. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de Benifallet (RE 1-2021-001856-2), comunicant la moció 

aprovada pel Ple de data 14 de maig de 2021 “Moció que presenta el Grup Municipal, 

candidatura de progrés a l’Ajuntament de Benifallet pel finançament de l’escolarització d’1 

a 3 anys”. 
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* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-001959-2), comunicant la 

resolució en relació a la construcció a la parcel.la 208 del polígon 149, al paratge Roca 

Blanca. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-00002001-2), comunicant 

l’acord pel qual es rectifica l’Acord sobre la viabilitat de la “Planta solar fotovoltaica de 49,4 

MWp Les Planes” 

 

* Escrit d’AGBAR SAU (RE 1-2021-001977-1) informant dels abonats 

industrials/comercials amb rebuts pendents de pagament.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-001893-1) notificant la 

immatriculació de la finca amb RC 43106A147000380000ZR feta a favor de J.T.J. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-001769-1) notificant la 

immatriculació de la finca amb RC 43106A100000190000ZY feta a favor de C.E.S. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-001766-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A095002070000SP feta a favor de L.G.V. 

i C.L.J.R. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-001768-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A070000020000SJ feta a favor de C.del 

P. SL. 

 


