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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 20-04-2021 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

6/21 Construcció d’una piscina de 35 m² Polígon 94 Parcel.la 3 

partida “Mola Porquera 

26/21 Canvi de coberta en magatzem 

existent 

C/Emburgada 15 

24/21 Construcció d’una bassa de reg de 

32,56 m² 

Polígon 68 parcel.la 34 

partida “Bassa d’En Fusté” 

 

 

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: 

 

- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per A.F.V. 

de reforma i ampliació d’un maset existent per a la implantació d’aula d’educació ambiental 

“Lo Clotet”, al polígon 147 parcel·la 49 partida “Clotet-Oliveres” del Perelló, amb les 

condicions fixades pels diferents organismes que han informat el projecte. 

- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per R.M.M. 

de reforma d’un habitatge unifamiliar aïllat al polígon 142 parcel·la 25 partida “Bassa el 
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Mig” del Perelló, amb les condicions fixades pels diferents organismes que han informat el 

projecte. 

 

- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per P.M. de 

rehabilitació d’un conjunt de mas existent destinat a masia i construcció d’una piscina amb 

dipòsit d’aigua al polígon 96 parcel·la 316 partida “Tita” del Perelló, amb les condicions 

fixades pels diferents organismes que han informat el projecte. 

 

- S’acorda eliminar el condicionant establert a la llicència d’obres número 12/21 d’acord 

amb el certificat emès per l’arquitecte Lluís Labèrnia Bertomeu de data 12-04-2021 núm. 

registre entrada 2021-001211-2, atès que, no és obligatori aportar el projecte visat. 

 
 

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 MARINA F (Urbanització Les Oliveres - Ur Cap Roig 

Sector 8 F) referència cadastral 9221947CF0292A0006RJ del Perelló 

 

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 

ÀRIDS EL CATALÀ SA 

Lloguer d’una 
miniexcavadora per tal 
d’efectuar treballs de 
moviments de terra per 132,00 € 27,72 €  159,72 €  151-20400 
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posar plantes a diferents 
indrets de la població 

TENGI CONSULTORIA 
TÈCNICA SL  

Serveis per a l’elaboració del 
projecte de legalització per a 
alta de subministres de dos 
instal·lacions d’enllumenat 
exterior del Perelló 1.993,00 €  418,53 €  2.411,53 €  151-22706 

FUNDACIÓN INSTITUTO 
DE TECNOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CATALUÑA 

Subscripció base de dades 
BEDEC (ITEC) 150,00 €  31,50 €  181,50 €  920-22799 

ERIC BARBERÀ ESCRIBÀ 

Creació pàgina web de rutes 
de senderisme i cicloturisme 6.090,00 € 

1.278,90 
€  7.368,90 €  432-22699 

HERMEX IBERICA SL  
Compra de mobiliari de la 
Llar d'infants 1.422,20 €  298,66 €  1.720,86 €  920-62600 

PALLARÈS 
SUBMINISTRAMENTS 
PER A LA CONSTRUCCIÓ, 
SL  

Submin. de 28 sacs pòrtland 
UNILARK per efectuar treball 
de manteniment de la 
brigada 80,75 €  16,96 €  97,71 €  151-22690 

STAPLES PRODUCTOS DE 
OFICINA SLU 

Submin. de dos taules per a 
la Sala de Plens  439,00 €  92,19 €  531,19 €  920-62600 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures corresponents a la 1a quinzena del mes d’abril que 

ascendeixen a un import total de 114.138,06 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior i 

l’Ajuntament, per tal de garantir la gestió i resposta a les emergències mitjançant la Xarxa 

Rescat. 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu per a la 

contractació, amb caràcter laboral temporal, de la direcció de lleure del casal d'estiu i de 

nadal i de la direcció de lleure del Casal Petit. Publicar la convocatòria i el text íntegre de 

les bases en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament. 

 

- S’acorda Aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu per a la 

contractació, amb caràcter laboral temporal, de monitors o monitores i auxiliars de lleure per 
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als Casals d'estiu i de Nadal i pel Casal Petit. Publicar la convocatòria i el text íntegre de les 

bases en la Seu Electrònica de l’Ajuntament. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 414 

fila 1ª 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. 

 

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

J.J.M.B. davant de l’immoble situat al C Perillós núm. 5 per a gual d'ús permanent, amb una 

amplada de fins a 4 metres més 4 metres de contra gual. 

 

- S’acorda concedir 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 gual d'ús permanent, amb una 

amplada de 6,5 metres. 

 

- S’acorda Aprovar la liquidació del segon quadrimestre del curs escolar 2020-2021 

presentada per la Fundació Pere Tarrés, amb un resultat de 31.479,27€ a aportar per 

l’Ajuntament per tal de mantenir l’equilibri econòmic del contracte, corresponent als mesos 

de gener, febrer i març de 2021. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació del romanent del fons de reposició 2018 i del fons de 

reposició 2019 d’obres de millora de la xarxa a càrrec de l’empresa Sorea, Sociedad Regional 

de Abastecimiento de Agua, S.A., i la certificació fina d'obra "Millora del control de pressió 

del tram del dipòsit Parracoll al Perelló platges” per import total de 21.397,10 euros. 

 

- S’acorda procedir a la devolució la Sr. Elies Álvarez Múria, representant de la mercantil 

L’ Ambigú Gastrobar SL, de la part proporcional del rebut pagat pel concepte de taxa d’ 

escombraries de l’exercici 2020, corresponent als dies en què l’establiment va estar tancat 

com a conseqüència de les mesures adoptades pel Covid-19, que ascendeix a un import de 

130,19 €. 

 

* Escrit d’Allianz Seguros, la indemnització per import de 65,61 euros en relació a la 

reclamació pels danys soferts a la tanca de la zona escorxador, sinistre de data 18/12/2020 

matrícula 2056-CLS. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de Tortosa (RE 1-2021-001328-2), comunicant l’acord del Ple de 

data 12 d’abril de 2021 d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM 

“Infraestructura de pas sobre el riu Ebre”. 

 

* Escrit d’AGBAR SAU (RE 1-2021-001063-2), comunicant els abonats 

industrials/comercials amb rebuts pendents de pagament. 

 

* Escrit de la notaria Rafael Corral Martinez (RE 1-2021-001305-1) sol·licitant la publicació 

d’un edicte “Immatriculació de la finca situada al polígon 41 parcel.la 39 Mas de Bermejo” 
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* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa num.2 (RE 1-2021-001345-1) notificant la 

declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 43106A146000580001XQ feta a 

favor de G.C. i D.Z.  


