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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 13-07-2021 

 

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 

MARIA TERESA 
CASANOVA PAGÀ 

Submin. de productes de 
neteja per als edificis 
municipals  197,76 €  41,53 €  239,29 €  920-22110                   

HORMIGONES ARGA, SA 

Submin. de formigó per 
efectuar treballs a la platja 
Santa Llúcia  232,50 €  48,83 €  281,33 €  151-22690 

GARCÍA RODRÍGUEZ 
FERRETERIA SL 

Compra de panell reixa de 
color verd per a col·locar-lo a 
l'Escola de Música 212,75 €  44,68 €  257,43 €  151-22690 

DARMÓSMUSIC 
PROJECTS 

Concert-espectacle 
anomenat LAYLA a càrrec del 
duet Hemiòlia per al dia 21 
d'agost  1.900,82 € 399,18 €  2.300,00 €  

338-22608 
 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 80.758,64€. 

 

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 redacció de la “Modificació 

puntual del POUM del Perelló, per regular la implantació d’energies renovables i 

instal·lacions mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ramaderes en sòl no 
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urbanitzable” ordinària amb un pressupost base de licitació de 30.000,00 €, més 6.500,00 € 

d’IVA ( al tipus del 21%). 

 

- S’acorda adjudicar el contracte de l’obra “Pavimentació d’accés al casc urbà, pel barranc 

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

CINQUANTA MIL CENT TRENTA-TRES AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS D’EURO ( 

50.133,72 € ) IVA inclòs, amb el desglossament següent: 41.432,83 euros, de pressupost net, 

i 8.700,89 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 454/60156 del pressupost de despeses de l’exercici 2021.- 

 

- S’acorda concedir la titularitat de nínxol núm. 292 fila 3a del Cementiri Municipal del 

Perelló a favor de T.L.S. 

 

- S’acorda deixar sense efectes el contracte de servei de vigilància entre l’Ajuntament del 

Perelló i l’empresa MAGNUS PROTECT, SLU dels serveis de seguretat i vigilància per tal 

de fer rondes pel municipi per a la prevenció del robatori de garrofes en la temporada de la 

collita d’enguany. 

 

* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-

2021-002574-2), comunicant l’informe final d’inspecció ambiental a la Granja Parracoll 

SCCL. 

 

* Escrit del Síndic de Greuges (RE 1-2021-002501-2), trameten còpia de la resolució de 

l’expedient AO-00073/2021 per tal de fer el seguiment de les recomanacions de l’informe 

“Deficiències en matèria d’emergència nuclear” i , especialment, de la núm. 7: “Impulsar i 

donar suport tècnic i econòmic als municipis per a l’elaboració i actualització de plans 

d’emergència nuclear (PAMEN).” 

 

* Escrit d’AGBAR SAU (RE 1-2021-002479-2), informant dels abonats 

industrials/comercials amb rebuts pendents de pagament. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002556-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca registral 21332 feta a favor de F.B.E. 


