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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 18-05-2021 

 

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 

 

- S’acorda DENEGAR el recurs presentat per la Sra. la Sra. B.P. perquè d’acord amb l’article 

47.8 bis del TRLU per donar l’ús turístic a una vivenda familiar en sòl no urbanitzable s’ha 

d’acreditar que estigui legalment implantada, i en aquest cas no s’ha acreditat disposar de 

llicència urbanística prèvia a les construccions, sens perjudici que estiguin recollides en 

l’escriptura pública de declaració d’obra nova i que també estiguin d’alta al cadastre. 

 

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 

SINELEC EBRE, SL  

Subministrament de 15 
programadors de reg amb 
bateria 9V i Bluetooth 1.276,03 € 267,97 € 1.544,00 €  151-22690 

1PCSNET, SL  

Subministrament cartutxos 
de tinta per a la impressora 
dels vigilants municipals 146,16 €  30,69 €  176,85 €  920-22002 

SOCIETAT COOP. 
APÍCOLA TARRAGONINA, 
SCCL 

Compra de pots de mel per 
fer obsequis institucionals 31,64 € 3,16 €  34,80 €  912-22601 

SUGRAÑES EDITORS, SL 

Compra de dos llibres de 
llicències d'obres per a les 
oficines de l'Ajuntament 130,00 €  27,30 €  157,30 €  920-22000 

HERRAIZ MAQUINARIA 
ICA, SA 

Compra de la roba d'estiu 
per al personal de la brigada 165,29 €  34,71 €  200,00 €  151-22104 

MUNDO ESCÉNICO, SL 

Compra taula de so per 
poder connectar música per 
la megafonia portàtil quan es 
realitzen actes 160,95 €  33,80 € 194,75 € 920-62600 

LLUCIFERRER 100X100 SL 

Realització del programa de 
ràdio “El Vermut de Llucià 
Ferrer" 3.500,00 € 735,00 €  4.235,00 €  920-22602 

ARTS MANAGERS SL 
(ÈXITS) 

Concert del grup Marcel i 
Júlia per a la festivitat de 
Sant Cristòfol el 10 de juliol 3.500 € 735,00 €  4.235,00 €  338-22608 
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BYMEDIO SUBMARINO 
INTERTNATIONAL 

Servei de sonorització per 
l’animació infantil del 12 de 
juny i el concert del grup 
Marcel i Júlia del dia 10 de 
juliol  3.000,00 € 630,00 €  3.630,00 €  338-22608 

AREA55 arquitectura 
S.L.P. 

Memòria valorada trasllat de 
dipòsit de reg del Camp de 
Futbol Municipal  411,40 € 71,40 €  340,00 € 151-22706 

XAVIER PALLARÈS 
PALLARÈS  

Canvi de rodes camió Pluma 
2198CCB 339,44 €  71,28 €  410,72 €  151-21400 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Servei de socorrisme de la 
piscina municipal durant la 
temporada d'estiu  4.096,96 €  860,36 € 4.957,32 € 920-22799 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Servei de vigilància i 
socorrisme a les platges 
durant la temporada d'estiu, 
a la Platja de Morro de Gos i 
Santa Llúcia (urbanització 
Perelló Mar) 9.686,62 €  

2.034,19 
€ 

11.720,81 
€ 

920-22799 
 

ARNÓ 
INFRAESTRUCTURAS, 
SLU 

Parxejar els camins Cala 
Moros, Aubaretes, Racó dels 
Teixons i Via Augusta 8.555,00 €  

1.796,55 
€ 

10.351,55 
€ 

454-60111 
 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures corresponents a la 2a quinzena del mes d’abril que 

ascendeixen a un import total de 27.094,07 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d'obra ÚNICA, corresponent a la obres realitzades per 

l’empresa Excavacions Laboria durant el mes de maig de 2021, per un import de 15.510,63€ 

IVA inclòs de l’obra Arranjament dels camins de Racó de Manet i granges de Mario. 

 

- S’acorda aprovar els preus contradictoris PC01 i PC02 de l’obra “Millora de la urbanització 

de l’Avinguda dels Xiprers”., d’acord amb la proposta signada pel Director de l’Obra Manel 

Soler Castells i per Mario Valldepérez en representació de la contractista el dia 17 de maig 

de 2021: 
Justificació econòmica: 
PC01: VORADA RECTA DE FORMIGÓ DOBLE CAPA PER VIANANTS A2 Codi FD5Z9JC4, 
preu unitari 25,85 €/metre (s’adjunta preu descompost) 
PC02: BASTIMENT I REIXA DE FOSA DÚCTIL ABATIBLE PER A EMBORNAL Codi 
F965A2CD, preu unitari 94,74 €/unitat (s’adjunta preu descompost) 
 

-S’acroda aprovar la certificació d’obres núm. 1 de l’obra l’obra “Millora de la urbanització 

de l’Avinguda dels Xiprers” subscrita signada pel Director de l’Obra Manel Soler Castells i 

per Mario Valldepérez en representació de la contractista el dia 14 de maig de 2021, que 

ascendeix a SEIXANTA MIL VUIT-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB 

NORANTAQUATRE CÈNTIMS. 



 

C. Lluís Companys, 2             43519 EL PERELLÓ             Telf. 977 490 007          Fax 977 490 137            A/e: aj.perello@elperello.cat 

                   

          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda adjudicar l’autorització per a l’explotació dels serveis de temporada que s’ 

estableixen a la Platja de Santa Llúcia (zona “Dels Bufadors”) del Perelló, per a les 

temporades 2021-2024 a M.M.B., sota les condicions establertes al plec de clàusules 

econòmic-administratives particulars aprovades per Decret de l’alcaldessa núm. 62/2021, de 

12 d’abril, i l’oferta presentada per l’adjudicatari; per un preu de cànon anual a satisfer per 

l’ adjudicatari a l’Ajuntament de 11.655,0 euros. 

 

- S’acorda aprovar El Conveni de cessió de l’espai Hotel d’entitats, de titularitat municipal 

i posar-lo a disposició de l’ICS, de forma gratuïta durant el període transitori que sigui 

necessari, per tal que pugui destinar-se de manera immediata a l’execució de la campanya 

de vacunació massiva contra la COVID19, en la mesura que és de màxim interès municipal 

tant en benefici dels veïns i veïnes del Perelló com del seu àmbit d’influència. 

 

- S’acorda concedir l'ampliació de llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, 

a favor de D.P. davant de l’immoble situat al C Perillós núm. 19 per a contra gual d'ús 

permanent de 6,5 metres. 

 

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

J.M.B. davant de l’immoble situat al C Salmeron núm. 30 per a gual d'ús permanent, amb 

una amplada de 8 metres més 8 metres de contra gual. 

 

- S’acorda aprovar, efectuar requeriment a l’empresa Construccions Curto Aixa SL de la 

documentació necessària per a l’adjudicació del contracte de serveis de neteja platges del 

perelló, temporada 2021. 

 

- S’acorda Autoritzar a la concessionària AGBAR a realitzar, amb caràcter “provisional” la 

connexió a la xarxa d’abastament d’aigua potable, de les finques amb referència cadastral 

9221909CF0292A0001KS CL F ZONA ALIGA 0003 1 00 01 amb titularitat a nom del la 

Sra. O.D.C., referència cadastral 9221905CF0292A0001TS amb titularitat a nom de B.G. I 

C.H.; referència cadastral 9221937CF0292A0002YD /9221910CF0292A0001MS amb 

titularitat a nom de J.F.D. i referència cadastral 9221937CF0292A0001TS amb titularitat a 

nom de J.J.F.D.  

 

- S’acorda Aprovar el Pla de desplegament de fibra òptica a la URBANITZACIÓ 

PERELLÓ-MAR del municipi del Perelló presentat per DEL-INTERNET TELECOM SLU, 

sense perjudici de les corresponents comunicacions d’obra que l’operadora haurà de 

presentar a l’ Ajuntament quan hagi de realitzar actuacions posteriors relacionades amb la 

infraestructura aprovada, llevat que es tracti de domini públic, en què haurà de sol·licitar 

llicència municipal. 
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* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-001683-2), comunicant la 

resolució del Secretari de l’Agenda Urbana i Territori en relació a la construcció d’un edifici 

al paratge Parracoll, polígon 12 parcel.la 195. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-001679-2), notificant 

l’acord pel qual es resol el Recurs de reposició interposat pel GEPEC, contra l’acord sobre 

la viabilitat de l’emplaçament del Projecte “Parc Eòlic Burgans”. 

 

* Escrit del Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 1-2021-001591-2), comunicant el 

recurs de interposat per RMR, contra l’acord sobre la viabilitat de l’emplaçament del 

projecte “Instal·lació fotovoltaica RASPERSOLAR 1” 

 

* Escrit del Consorci d’aigües de Tarragona (RE 1-2021-001364-2), comunicant la 

devolució d’ingressos indeguts del cànon de l’aigua del 1r i 2n trimestre de l’exercici 2020. 

 

* Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu num.2 de Tarragona (RE 1-2021-001792-1) 

comunicant la fermesa de la resolució i retorn de l’expedient administratiu amb relació al 

procediment abreujat 39/2019 de “Reclamació patrimonial JMMS i AXA Seguros”.  

 

* Escrit de la Diputació de Tarragona (RE 1-2021-001765-2) notificant l’acord de la Junta 

de Govern de data 11 de maig d’acceptació de l’acord adoptat per la Secció de les Terres de 

l’Ebre del Jurat d’Expropiació de Catalunya, que fixa el preu just de la finca núm. 55 del 

parcel·lari del Projecte modificat, núm. 4 de la 2a fase de la nova carretera d’accés sud a 

l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA. 

 


