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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 09-11-2021 

 

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: 

 

 

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 

HERRAIZ 

MAQUINARIA ICA SA 

Submin. de guants per al 

personal de la brigada 

municipal  37,60 €  7,90 €  45,50 €  151-22104 

PROJECTES I 

INSTAL·LACIONS 

D'ESPAIS URBANS, SL 

(PRODUR) 

Compra d'un cartell de 

"prohibit gossos" per a 

l’edifici de l’Ajuntament  55,79 €  11,72 €  67,51 € 1532-62600 

1PCSNET, SL  

Submin. de cartutxos de tinta 

negra per a la impressora de 

l’oficina dels vigilants 

municipals 27,94 €  5,87 €  33,81 €  920-22002 

ATTACHMENT 

TECHNOLOGY 

ESPAÑA, SA  

Submin. de recanvis per a la 

desbrossadora  635,43 €  133,44 €  768,87 €  151-21400 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Submin. material de neteja 

per al complex educatiu 391,03 €  82,12 €  473,15 €  320-22110 

HERRAIZ 

MAQUINARIA ICA SA 

Submin. d'unes botes de 

seguretat per al personal de la 

brigada municipal  22,99 € 4,83 €  27,82 €  151-22104 

AREA55 arquitectura, 

SLP 

Honoraris de direcció d'obra 

ampliació del pavelló 

d'esports municipal, amb 

reforma d'edifici existent 14.870,00 €  3.122,70 €  

17.992,70 

€  342-62200 

MANEL FERRANDO 

TOLDÀ 

Honoraris de direcció 

d'execució material i 

coordinació de seguretat i 

salut reforma i ampliació del 

pavelló esportiu municipal  11.740,00 €  2.465,40 €  

14.205,40 

€  342-62200 

GERMANS REBULL, 

CB 

Treballs de pintura de la 

primera planta de l'edifici de 

l'Ajuntament  1.110,00 €  233,10 €  1.343,10 €  920-21200 

 

 

b) Aprovació factures 
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- S’acorda aprovar la relació de factures del mes d’octubre de 2021 (2a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 54.408,56 € 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació anticipada, mitjançant procediment obert 

simplificat i tramitació ordinària, del projecte d’obres “Arranjament del camins municipals 

Bermejo-Portella, Roca d’en Vidal i Accés Parracoll”. 

 

- S’acorda aprovar efectuar requeriment perquè aportin documentació a les empreses que 

han obtingut la millor puntuació en la licitació de les obres Projecte de pavimentació i 

ordenació de la Plaça de les Corts Catalanes i execució d’escales al Passatge de la 

Urbanització del Molí” 

 

- S’acorda informar favorablement la petició de M.M.B per l’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular conductor/a.i 

trametre-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la seva tramitació. 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja de l’edifici Institut-Escola 

El Perelló, amb la condició suspensiva que no es podrà adjudicar ni formalitzar el contracte 

fins que s’hagi signat el conveni amb el Departament d’Educació i s’hagi aprovat el 

pressupost municipal de l’exercici 2022. 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladors de la Festa dels Tres Tombs del 2022. 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladores del 3r Concurs d’aparadors i façanes del Nadal 

2021. 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladors de la “Campanya de Nadal Euromels 2021 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladores dels 12s Premis de Cultura del Perelló- 2021 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladores de la participació al 39è Concurs Literari de Sant 

Antoni 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 65 

fila 2ª del cementiri municipal del Perelló, a favor de la Sra. M.M.A.F. entenent que el dret 

concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 
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- S’acorda iniciar l’expedient de reintegrament per part del Centre d’Esports El Perelló, d’un 

total de de 6.766,24 € de subvenció concedida l’exercici 2019 i cobrada perquè és l’import 

que excedeix dels costos realment suportats en relació amb els ingressos totals de l’activitat 

subvencionada. 

 

- S’acorda iniciar l’expedient de reintegrament per part de l’associació cultural Coral Santa 

Llúcia, d’un total de 60,15 € de subvenció concedida l’exercici 2019 i cobrada perquè és 

l’import que excedeix dels costos realment suportats en relació amb els ingressos totals de 

l’activitat subvencionada. 

 

- S’acorda iniciar l’expedient de reintegrament per part del Handbol Club Perelló, d’un total 

de 274,02 € de subvenció concedida l’exercici 2019 i cobrada perquè és l’import que 

excedeix dels costos realment suportats en relació amb els ingressos totals de l’activitat 

subvencionada. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de J.B.L. de senyalització de prohibició d’ aparcament 

davant de la porta del domicili al carrer Salmeron, núm. 8, amb la finalitat de garantir la 

sortida fluïda de persones del domicili indicat. 

 

- S’acorda estimar la reclamació presentada per F.G.P. de devolució de les quantitats que ha 

pagat de més en concepte de taxa de quota tributària des de l’any 2013 fins l’any 2021 perquè 

manifesta que ha pagat un gual i contragual de 8 metres i en realitat només es va senyalitzar 

4 metres donat que la quantitat que ha pagat cada any ha sigut superior a l’import que havia 

d’ingressar i reconèixer el dret a devolució d’ingressos indeguts de 97,12 €, corresponent als 

últims quatre anys 2021-2020-2019-2018. 

 

- S’acorda donar-se per assabentats del canvi de titularitat a favor de S.P.I.F. S.L. de la 

llicència d’obres núm. 1/21 de projecte d’actuació específica per a rehabilitació d’un mas 

existent per a destinar-lo a habitatge familiar al polígon 137 parcel.la 29 partida “Mas de 

Gimeno”. 

 

- S’acorda que del padró de Taxes i preus públics (escombraries i tribunes), es donin de baixa 

els rebuts a nom del subjecte BUILDINGCENTER SA referent a l’immoble ubicat a la Plaça 

Pau Casals número 3 3r. 7ª exercici 2020 i 2021 i donin d’alta dos nous rebuts pel concepte 

de Taxes i preus públics (escombraries i tribunes), exercici 2020 i 2021, referent a l’immoble 

ubicat a la Plaça Pau Casals, número 3 3r. 7a a nom de CORAL HOMES SLU i Reconèixer 

el dret  a la devolució d’ingressos indeguts de 120,50 € corresponent al rebut, exercici 2020, 

i condicionar l’esmentat ingrés a l’aportació expressa, per part de BUILDINGCENTER. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

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

004127-2) de tramesa de la resolució de l’expedient de rompuda ROM09/006/2020 amb 

afectació al cadastre de rústica del terme municipal del Perelló. 
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* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2021-004178-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A137000300001XS feta a favor de J.S.P. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2021-004134-1) notificant la 

declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 43106A067001400000SW feta a 

favor de D.F.G. i L.G.B. 

 

 


