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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 04-05-2021 

 

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 Elevar consulta a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre, i 

a Turisme de les Terres de l’Ebre del Departament d’Empresa i Coneixement, per tal que 

emetin informe sobre la proposta de la Sra. R.F. indicant quins són els tràmits que hauria de 

fer l’ Ajuntament del Perelló per aprovar l’Ordenança i poder tirar endavant la iniciativa 

presentada d’allotjaments singulars. 

 
 

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 

 

- S’acorda no inscriure al registre municipal l’habitatge d’us turístic que es pretén establir a 

l’edificació existent al polígon 41, parcel·la 25, perquè no es tracta d’un habitatge legalment 

implantat. 

 

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 

APÍCOLA BRULL 
CASANOVA SCCL 

Compra d’espelmes de cera 
per oferir a l’Oficina de 
Turisme 64,25 €  13,49 €  77,74 €  432-22699 

TERRA CUITA PIÑOL 
PALLARÉS, SL 

Compra de souvenirs per 
oferir a l’Oficina de Turisme 180,00 €  37,80 €  217,80 €  432-22699 

SERVEIS VIALS DEL 
VALLÈS, SL  

Submin. de 10 senyals de 
trànsit P15a (senyals de 
ressalt) 

215,00 €  45,15 €  260,15 €  151-22690 

Submin. de 15 programadors 
de reg amb bateria 9V i 
Bluetooth 

Canalització telefònica  

MARIA TERESA 
CASANOVA PAGÀ 

Productes de neteja per al 
complex educatiu 324,64 €  68,17 €  392,81 €  320-22110 

MATERIALS BALTASAR 
2008 SL 

Submin. de 5 aixetes 
polsador per a les piques 
dels serveis de l'Hotel 
d’Entitats 205,15 € 43,08 € 248,23 € 151-22690 

JOSEFA SEGARRA PIÑOL 
(L'ESTANC) 

Detalls d’agraïment per 
als participants del 
concurs de dibuix de Sant 
Jordi 563,80 € 149,95 € 713,75 € 330-22609 

1PCSNET, SL  
Servei de renovació del 
software AUTOCAD 419,50 €  88,10 €  507,60 €  920-22799 
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DANIEL CASTELLANO 
CERVERA  

Honoraris per l’elaboració 
del Projecte, Direcció d'obra 
i Coordinació de Seguretat, 
pavimentació i ordenació de 
la Plaça de les Corts 
Catalanes i Escales al 
Passatge de la Urbanització 
El Molí 3.300,00 €  693,00 €  3.993,00 €  151-22706 

 

 

b) Aprovació factures 

 

c) Certificacions d’obra 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació del servei de consultoria jurídica i tècnica per 

a la implantació de la), a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals i garantia dels drets digitals i servei de Delegat de protecció de dades (DOP), 

mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 

1.850,00€ ( més l’IVA 21%), amb càrrec a la partida 920/22604 del pressupost de l’exercici 

vigent. 

 

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

J.G.T. davant de l’immoble situat al C Roger de Flor núm. 3 per a gual d'ús permanent, amb 

una amplada de 7 metres més 7 metres de contra gual. 

 

- S’acorda Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Perelló i i l’Agrupació 

de Defensa Forestal Cabra Feixet i abonar la quantitat de 2.000 euros a l'entitat, corresponent 

a l'anualitat 2021. 

 

* Escrit del Departament de Cultura (RE 1-2021-001442-2), comunicant la resolució d’una 

intervenció arqueològica preventiva en l’àmbit del parc eòlic Tossal de Montagut. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-001474-2), comunicant 

l’acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del Projecte del Parc eòlic Vandellos II. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita (RE 1-2021-001368-2), comunicant 

l’acord del Ple de data 27 de novembre de 2020 demanant a la Generalitat que destini de 

manera urgent els 6 milions d’euros pressupostats per a l’any 2020 i a emprendre de manera 

immediata les actuacions previstes per evitar la regressió i subsidència del Delta de l’Ebre. 

 

* Escrit del Servicio Provincial de Costas en Tarragona (RE 1-2021-001543-2), donant 

audiència al cànon pels serveis de temporada 2020 a les platges del T.M. del Perelló. 
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* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001418-1) notificant la 

declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 43106A146000580001XQ feta a 

favor de G.C. i D.Z.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001539-1) notificant la 

declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 43106A124000820000ZP feta a 

favor de N.A.S, B.S i G.S.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001416-1) notificant a 

l’Ajuntament com a titular de la parcel.la col.lindant, l’inici de l’expedient d’inscripció de 

la finca amb RC 7375612CF0277E0001YP.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001417-1) notificant a 

l’Ajuntament com a titular de la parcel.la col.lindant, l’inici de l’expedient d’inscripció de 

la finca amb RC 7174911CF0277C0001BG.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001540-1) comunicant la 

cancel·lació d'anotació preventiva d'embarg de les finques registrals 20812 i 21122. 


