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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 06-04-2021 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
4/21 Construcció d'un magatzem agrícola de 

50m² 
Polígon 67 parcel·les 44- 
120 

10/21 Construcció d'una caseta d’eines amb 
una superfície construïda de 10,50 m² 

Polígon 17 Parcel.la 2 partida 
“Roca d’En Vidal” 

15/21 Construcció d’un magatzem agrícola 
amb una superfície construïda de 66,50 
m² 

Polígon 70 parcel.la 16 partida 
“Pla d’Arnes” 

19/21 Construcció de 300 ml de tanca 
metàl·lica i porta corredera 

Polígon 56 parcel·les 11 i 16 
Burgà 

20/21 Connexió sobre vorera i calçada  Carrer Maiols núm. 1, 

23/21 Construcció d'una Piscina de 32 m² Polígon 150 Parcel.la 12 
“Comartins” 

25/21 Canvi de coberta i ampliació de 
magatzem agrícola amb una superfície 
total construïda de 52m² 

Polígon 6 Parcel·la 16 
“Aspinal" 

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
 Reparació de teulada, rehabilitació 

rajoles bany i cuina i substitució de 
finestres 

Parcel.la 63 del polígon 58 
partida “Burgà” 

 Substitució de paviment ceràmic Parcel.la 186 del polígon 70 
partida “Aubaretes” 

 Cobrir sostre existent de formigó, cobrir 
formigó amb rajoles, arrebossar parets 
exteriors, instal·lar una porta i dues 
finestres i cobrir la cisterna amb una 
planxa de formigó 

Parcel.la 154 del polígon 
149 partida “Comartins” del 
Perelló 

 

 

b) Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
   

 

 

c) Llicències primera ocupació 
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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: 

 

 

 

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 

EL MOLÀ VIVERS SL 

Subministrament de plantes per 
reposar-les a les rotondes 
d'accés a la població 170,91 €  17,09 €  188,00 €  432-22699 

SEÑALIZACIONES I OBRAS 
FERNANDEZ SL  

Subministrament de 30 cons de 
50 cm per a la senyalització de la 
via pública 238,46 €  50,08 €   288,54 €  130-22690 

ALUTEC DELTA, SL  
Rètol "El Perelló" per a 
l'Avinguda Ametlla de Mar 1.290,83 €  271,07 €  1.561,90 €  920-62600 

1 PCSNET SL  

Adquisició d'una impressora 
làser bàsica per a la biblioteca 
municipal Cabra Feixet  557,36 €  117,05 €  674,41 €  920-62600 
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MARIA TERESA CASANOVA 
PAGÀ 

Subministrament de productes 
de neteja per als edificis 
municipals  364,45 €  76,53 €  440,98 €  920-22110 

CAMBRA OFICIAL DE 
COMERÇ, INDÚSTRIA I 
NAVEGACIÓ DE 
TORTOSA 

Serveis de formació i 
dinamització comercial i 
turística de la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i 
Navegació de Tortosa, i 
implantació d'un pla d'acció 
comercial i turístic del 
Perelló 8.000,00 €  

1.680,00 
€  9.680,00 €  430-22799 

PCHARD 2000 SL  
Ampliació recepció wifi de 
l'edifici de l'Escola de Música 270,00 €  56,70 €  326,70 €  920-62600 

CARLOS CURTO SENTÍS 

Serveis de manteniment de 
jardins i zones verdes 
municipals durant un 
període de tres mesos 14.547,00 € 

3.054,87 
€ 

17.601,87 
€ 920-22799 

ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL I DEL 
DESENVOLUPAMENT 
TBC  

Serveis de pintura de 
senyalització horitzontal per 
a diversos carrers del Perelló  4.641,71 €  974,76 €  5.616,47 €  1532-22799 

ENATE ENGINYERIA, SLP 

Serveis per a l’elaboració del 
projecte de legalització 
elèctrica del pavelló i del 
desplaçament i unificació 
dels comptadors de la zona 
esportiva 3.770,00 €  791,70 €  4.561,70 €  151-22706 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures corresponents a la 2a quinzena del mes de març que 

ascendeixen a un import total de 18.852,71 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d'obra núm. 5 de les obres del "Projecte de rehabilitació 

d'edifici d'equipaments de titularitat municipal" a favor de l’empresa GILABERT MIRÓ 

SA,,de data novembre de 2019, per un import de 64.416,37€ IVA inclòs, corresponent a les 

despeses efectuades durant el mes de novembre de 2019. 

 

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

 

 

4. ALTRES 
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- S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Pavimentació de la urbanització 

Perelló – Mar”, redactat pel tècnic municipal Manel Soler Castells per import de 98.865,31 

euros IVA inclòs 

 

- S’acorda autoritzar al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre per a la 

instal·lació d’un panell d’accés a l’àmbit territorial de la Reserva al tram urbà de la carretera 

TV-3022, coordenades geogràfiques (WGS 84) 40.880321, 0.716094. 

 

- S’acorda concedir a Antoni Boyer Gil una subvenció nominativa per import de 400,00.€, 

en motiu de l'edició d'un llibre de fotografies antigues del Perelló "El Perelló en blanc i negre 

IV". 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja per mitjans mecànics i 

manuals de les platges del municipi del Perelló durant la temporada de bany 2021, mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 50.000,00€, 

més 5.000,00 d’IVA ( tipus del 10%). 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada pe l’empresa Eòlica del Perelló, propietària del 

parc eòlic del Perelló, La Collada, corresponent al cànon per import del 3% de l’energia 

elèctrica facturada a la companyia distribuïdora, de l’any 2020. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per l’empresa Enervent SA, propietària dels parcs 

eòlics del Perelló, Les Colladetes I i les Colladetes II, corresponent al cànon per import del 

3% de l’energia elèctrica facturada a la companyia distribuïdora, de l’any 2020. 

 

- S’acorda adjudicar el contracte de l’obra “Millora de la urbanització Avda. Dels Xiprers” 

a l’empresa COVAN Obres Públiques, S.L. amb NIF B43133750, per un preu de 111.731,40 

euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 92.340,00 euros, de pressupost net, i 

19.391,40 euros en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb 

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

càrrec a la partida 1532/60155 del pressupost de despeses de l’exercici 2021. 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001020-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A009000850000SJ feta a favor de A.P.T i 

M.Z.L.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001022-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 7276914CF0277E0001EP feta a favor de J.J.F.C.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001023-1) comunicant 

l’excés de cabuda de la finca amb RC 43106A009000850000SJ feta a favor de A.P.T. i 

M.Z.L.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001050-1) comunicant 

l’excés de cabuda de la finca amb RC 7376901CF0277E0001BP feta a favor de A.C.M. 
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* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001051-1) comunicant 

l’excés de cabuda de la finca amb RC 43106A117000180000ZM feta a favor de A.C.M. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001141-1) comunicant la 

inscripció de la finca amb RC 43106A018000320000SK. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001140-1) comunicant la 

inscripció de la finca amb RC 43106A150001080000ZE. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001049-1) comunicant la 

inmatriculació de la finca amb RC 43106A005000530000SE feta a favor de F.R.S.L. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001048-1) comunicant la 

rectificació de cabuda de la finca amb RC 7275603CF0277E0001YP feta a favor de A.C.M. 


