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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 15-06-2021 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

 instal·lació d’un tabic pluvial a la mitgera 
lateral de l’edifici 

Carrer Vinyetes número 25-29 

 construcció de Línia aèria baixa tensió 
a 400V per a un nou subministrament: 
instal·lació d’un nou suport de formigó i 
estesa de 15 de C.A 0.6/1kV des del 
nou suport de formigó provinent del CT 
XD478Q.1.S.1 fins al punt a instal·lar 
pel client 

Polígon 10 Parcel·la 72 Partida 
“Codines” 

 substitució de porta d’entrada Polígon 100 Parcel·la 55. 

 arranjament puntual en teules i 
entrebigat de canyís de la caseta 
d’eines existent 

Polígon 108 Parcel·la 
60 Partida Burgà 

 construcció de bassa de reg Poligon 125 Parcel.la 10 
partida “Suís” 

 construcció de 202 metres lineals 
de tanca metàl·lica i porta corredera 

Polígon 125 Parcel·les 54 i 55 

 construcció de 200 metres lineals de 
tanca metàl·lica i porta corredera 

Polígon 108 Parcel·la 88 
Partida "Burga" 

 construcció de 117 metres lineals de 
tanca metàl·lica 

Polígon 67 Parcel·la 42 
Partida "Davant Cases" 

   

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
 rehabilitació/legalització de les cobertes 

de les edificacions existents amb ús en 
un habitatge unifamiliar 

 

 construcció d’un maset consistent en 
transformació i legalització de la 
construcció existent com a maset de 
nova construcció 

polígon 146 parcel.la 56 

 reparació de la caseta existent Polígon 147 Parcel·la 9 partida 
“Oliveres” 

 

 

b) Pròrroga llicència d’obres 
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Núm. llicència Obra Emplaçament 
   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

 

- S’acorda CONCEDIR a la senyora S.S.P. llicència urbanística per a la constitució d’un 

règim de propietat horitzontal de l’immoble referència cadastral 7476102CF0277E0001SP 

CL PONT 9. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el PL Especial Urbanístic “Carpe Diem”, promogut pel Sr. 

D.W.V., redactat per l’arquitecte B.B.V. i l’arquitecta tècnica T.S.G., que es situa al polígon 

109, parcel·les 10 i 59 del TM del Perelló, i que té per objecte legalitzar l’ús hoteler i 

complementaris als usos existències, i legalitzar construccions amb una antiguitat superior a 

10 anys. 

 
 

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 

 

- 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 AMETLLA DE MAR número 12 1r del Perelló. 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses 
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- 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 

MAGNUS PROTEC, SLU 

Servei de vigilància per evitar 
robatoris de garrofes  1.853,00 € 389,13 €  2.242,13 €  132-22701 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Contractació d'un monitor 
de natació per a la piscina 
municipal  1.453,76 €  305,29 €  1.759,05 €  920-22799 

ASOR 2019 SL 

Contractar el Quartet 
Premium per la revetlla de 
Sant Joan 2.000,00 € 420,00 €  2.420,00 €  338-22608 

IMAGINA RADIO SL 

Contractar un espectacle 
d’humor i màgia per a la nit 
del divendres 16 de juliol 2.950,00 € 619,50 €  3.569,50 €  338-22608 

EBANDO DIGITAL SLU  Serveis per l'app EBANDO  80,00 €  16,80 €  96,80 €  920-22799 

ASOR 2019 SL 

Contractació espectacle “La 
màgia de la música” 2.500,00 € 525,00 €  3.025,00 €  338-22608 

ETIQUER SL 

Impressió de noves 
etiquetes per enganxar als 
pots de mel  531,80 € 111,68 €  643,48 €  432-22699 

KAIPI MARKETING (Josep 
Callau Rull) 

Treballs extra de l'empresa 
de màrqueting KAIPI que ha 
creat i consolidat la marca 
turística 930,00 €  195,30 €  985,80 €  432-22699 

JOSEP ANTONI 
MOLINE GONZALVO 

Impressió fulletons i 
plànols turístics. 2.709,20 € 568,93 €  

3.278,13 
€  432-22699 

PROJECTES I 
INSTAL·LACIONS 
D'ESPAIS URBANS S. L. 

Compra d’un banc per a la 
via pública amb la 
inscripció “Lliures i vives” 465,10 €  97,67 € 562,77 € 920-62600 

PARQUES Y JARDINES 
FABREGAS SAU 

Compra de 14 papereres i 
un banc per a la via 
pública 879,72 €  184,74 €  

1.064,46 
€  920-62600 

LA SABONERA (LA 
CENTAURA) 

Comprar sabons 
artesanals per fer un 
souvenir 152,55 € 32,03 €  184,58 €  432-22699 

FERRERIA J. CARDONA 
SL 

Adquisició d'una placa 
amb l'escut de 
l'Ajuntament i un text dels 
"Bombardejos del 
Perelló" que es col·locarà 
a la plaça de la Generalitat  580,00 € 121,80 € 701,80 € 920-62600 

MARIA TERESA 
CASANOVA PAGÀ 

Subministrament de 
material de neteja per als 
edificis municipals 253,12 €  53,16 €  306,28 €  920-22110 

1PCSNET, SL  
Subministrament d’un 
cartutx de tinta per a la 91,20 € 19,15 €  110,35 €  920-22002 
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impressora del Jutjat de 
Pau 

SPORTS FEVI, SL 

Compra de 2 corxeres per 
a la piscina municipal  304,73 € 63,99 € 368,72 € 330-22609 

PCHARD 2000, SL  

Compra d’un ordenador 
portàtil per a 
l’informador/a turístic/a 
que estarà a la platja els 
mesos de juliol i agost 553,71 €  116,28 €  669,99 €  920-62600 

1PCSNET, SL  

Adquisició d’una 
impressora làser per 
l’oficina de Serveis Socials  149,24 € 31,34 €  180,58 €  920-62600 

ÀRIDS EL CATALÀ, SA  

Subministrament de 10 tn de 
terra per plantar flors a la 
zona del mural de l'escola de 
música 150,00 €  31,50 €  181,50 €  151-22690 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 113.347,43 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

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

 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda Aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 459 

fila 1ª del cementiri municipal del Perelló, a favor de la Sra. M.C.V.B., entenent que el dret 

concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 

 

- S’acorda aprovar la memòria valorada “Trasllat de dipòsit de reg del camp de futbol 

municipal”, redactat per l’arquitecte Òscar Benet i Ramos, per un import de 14.710,02 €. 

 

- S’acorda aprovar el contracte de cessió de terrenys amb la Sra. FGP per a destinar-los 

temporalment a l’aparcament de vehicles. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el «Projecte de pavimentació i ordenació de la Plaça de les 

Corts Catalanes i execució d’escales al Passatge de la Urbanització del Molí”, redactat per 

l’ arquitecte D.C.C., amb una PEC de 118.050,41 €. 

* Escrit de l’Ajuntament de Tortosa (RE 1-2021-002297-2), comunicant l’aprovació inicial 

de la Modificació Puntual del POUM “Ajust límit sistema espai lliure i equipament a 

l’Hospital Verge de la Cinta”. 
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* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-002096-2), de petició 

d’informe de consulta prèvia sobra la viabilitat de l’emplaçament del projecte parc eòlic 

Serra de la Creu 2. 

 

* Escrit del Departament d’Interior (RE 1-2021-001813-2), notificant l’inici del període 

d’al·legacions del PAU 9017E/42327/2021 conductes de gas ENAGAS. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-002155-2), comunicant la 

resolució en relació a la construcció a la parcel.la 208 del polígon 149, al paratge Roca 

Blanca. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-002280-2), notificant 

l’acord pel qual es rectifica l’Acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del Projecte del Parc 

eòlic Vandellòs II. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-002063-2), notificant 

l’acord sobre la viabilitat de l’emplaçament l’avantprojecte del Parc Eòlic Tossal de 

Montagut. 

 

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

2021-002290-2), comunicant el recurs de reposició contra l’acord sobre la viabilitat del 

projecte “Planta solar fotovoltaica de 49,4 MWp Les Planes.  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002284-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A067000020000SJ. 


