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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 10-08-2021 

 

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 

 

- S’acorda inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, l’inici de l’ activitat de 

l’habitatge d’ús turístic situat al CL SANT GREGORI 3. 

 

 

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 

DAVID GINOVART 

BORRELL  

Treballs de reparació de paret 

amb revestiment ceràmic i 

obertura de paret a la Llar 

d’Infants “La Cadernera” 1.460,00 €  306,60 €  1.766,60 €  920-21200 

TERRES DE L’EBRE 

COMUNICACIÓ SLU 

Actuació d'havaneres i circ a 

la Plaça Sant Jaume II el 

divendres 13 d'agost 3.150,00 € 661,50 €  3.811,50 €  338-22608 

CARLES VALLS PONS 

Lloguer d'un piano, 

sonorització i concert de 

Carles Valls a la platja Santa 

Llúcia-Morro de Gos el 

dissabte 28 d'agost  991,74 €  208,26 €  1.200,00 €  338-22608 

SERVEIS VIALS DEL 

VALLÈS, SL  

Submin. d’un reductor de 

velocitat i dos senyals de 

ressalt per ubicar-los a 

l'Avinguda Xiprers 756,95 €  158,96 €  915,91 €  1532-62600 

EBREQUALITAT SA 

Compra de 30 mts de tub de 

160 sn4 per al Pou 

l'Abeurador 186,30 €  39,12 €  225,42 €  151-22690 

PALLARÈS 

SUBMINISTRAMENTS 

PER A LA 

CONSTRUCCIÓ, SL  

Compra de valla d'acer 

galvanitzat per a tancar el 

pou localitzat a la finca del 

Careno 231,13 €  48,54 €  279,67 €  151-22690 

EBREQUALITAT SA 

Submin. Tub polietilè i 

vàlvula reg cementiri 132,98 €  27,93 €  160,91 €  151-22690 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 40.349,60€. 

 

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

 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda requerir a M i J. GRUAS S.A. perquè dins del termini constitueixi la garantia 

definitiva per respondre de l’execució del contracte en import de 3.957,47 € (equivalent al 

5% del preu de l’adjudicació ( IVA exclòs) en relació a l’obra ”PAVIMENTACIÓ DE LA 

URBANITZACIÓ PERELLÓ-MAR”. 

 

- S’acorda aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre 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 - anualitat 2020. 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació del servei de conservació, neteja i 

manteniment de parcs, jardins, talussos, parterres, jardineres i zones enjardinades del Perelló 

d'acord amb les especificacions del plec de clàusules tècniques, redactades per l’enginyer 

agrònom Ferran Marsal Murria, amb un pressupost base de licitació 51.195,26 €, amb 

10.751,01 d’IVA ( al 21%). Autoritzant la despesa amb càrrec al pressupost de l’exercici de 

2021, 920-22799 per un màxim de 20.648,00€ ( equivalent a 4 mensualitats) i la resta s’haurà 

de preveure en el pressupost de despeses de les següents anualitats. 

 

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

J.P.L.M. davant de l’immoble situat al C/ Eres núm. 7 per a gual d'ús permanent, amb una 

amplada de 3,5 metres més 3,5 metres de contra gual. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no conductor al Sr. M.A.M. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular conductor al Sr. E.M.C. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no conductor al Sr. R.L.B. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no conductor a la Sra. M.B.B. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no conductor al Sr. E.B.P.C. 
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- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta d’aparcament 

individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no conductor a la Sra. M.M.P.L. 

 

- S’acorda retornar el 90% dels imports ingressats pel senyor G.B.B. en aplicació de l’article 

4.4 de l’Ordenança núm. 36, reguladora del preu públic per l’assistència als casals d’estiu i 

de nadal de l’Ajuntament del Perelló, quedant els següents imports a retornar: 

P.B.T.: 28.00€ 

N.B.T.: 23,04€ 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002987-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A070001210000SM feta a favor de C.A.A. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002986-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A118000070000ZS feta a favor de J.P.P. 

i M.P.S. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002761-1) la 

immatriculació de la finca amb RC 43106A006000190000SR feta a favor de C.G.M. i 

M.G.M. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002988-1) la rectificació 

de cabuda de la finca amb RC 43106A042000290000SD feta a favor de J.R.E. i I.G.C.L.S. 

 


