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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 14-12-2021 

 

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 

PALLARES&GONZALVO 
ASSESSORS, SL (REALE 
SEGUROS GENERALES, 
SA) 

Assegurança vehicles 
municipals 2022  -   -  2.327,37 €  

2022/920-
22400 

Materials Baltasar 2008 
SL 

Compra de 2 termos de 100 
litres per a un vestuaris de la 
piscina municipal. 396,00 € 83,16 € 479,16 € 920-62600 

FR Rebull Serveis SL 

Subministrament de 
detallets pel tronc de Nadal 
de la Llar d’Infants la 
Cadernera 202,40 €  42,50 € 244,90 € 330-22609 

PIROTÈCNIA TOMÁS SL 

Comprar canyons de confeti 
per la cavalcada de Reis 128,80 € 27,05 €  155,85 €  

2022/338-
22608 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 1- única- i final, de l’obra 

“PAVIMENTACIÓ DE LA URBANITZACIÓ PERELLÓ – MAR subscrita i signada pel 

Director de l’Obra Manel Soler Castells i pel Sr. Miguel Turno Gruas en representació de la 

contractista que ascendeix a noranta-cinc mil set-cents setanta amb vuitanta-dos cèntims 

d’euro ( 95.770,82 € ( IVA inclòs) , amb càrrec a la partida 454/60157 del pressupost de 

despeses vigent. 

 

 

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

 

- S’acorda aprovar la modificació de l’acord de la junta de govern del dia 24 de novembre 

pel que fa al tècnic director de les obres projecte de pavimentació i ordenació de la Plaça de 

les Corts Catalanes i execució d’ escales al passatge de la urbanització del Molí. 

 

- S’acorda aprovar efectuar el requeriment a l’empresa Gestion Inginieria y Construcción de 

la Costa Dorada, S.A. (GICSA) de la garantia per a l’adjudicació del contracte d’obres ” 

“Reforma en vials urbans; substitució de voreres, ferms de calçada i serveis al Perelló”. 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’ajuntament en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i altres programes relatius 

al benestar social i polítiques d’igualtat: plans locals de joventut. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, 

a KEBAB EL PERELLÓ. 

 

- S’acorda la concessió a perpetuïtat del nínxol núm. 820 fila 3a del Cementiri Municipal del 

Perelló a favor de M.T.M.M. 

 

- S’acorda aprovar la concessió de la subvenció nominativa sol·licitada per l’entitat 

Agrupació Musical l’Emburgada any 2021 i aprovació del conveni regulador 2021. 

 

- S’acorda aprovar la concessió de la subvenció nominativa sol·licitada per l’entitat 

Associació Cultural Dosmésdos i aprovació del conveni regulador 2021. 

 

- S’acorda aprovar la concessió de la subvenció nominativa sol·licitada per l’ entitat 

Associació Cultural Coral Santa Llúcia i aprovació del conveni regulador 2021. 

 

- S’acorda aprovar la concessió de la subvenció nominativa sol·licitada per l’ entitat Handbol 

Club Perelló i aprovació del conveni regulador 2021. 

 

- S’acorda aprovar la concessió de la subvenció nominativa sol·licitada per l’entitat Club de 

Patinatge Perelló i aprovació del conveni regulador i la justificació de l’exercici 2021. 

 

- S’acorda aprovar efectuar el requeriment a l’empresa Edifisa Enter SL de la garantia per a 

l’adjudicació del contracte d’obres ”Reforma i ampliació del pavelló esportiu municipal”. 

 

- S’acorda aprovar efectuar requeriment a l’empresa a l’empresa Construcions 3G SA 

(CONTREGISA) de la fiança definitiva per a l’adjudicació del contracte d’obres ” 

Arranjament de camins municipals Barmejo Portella, Roca d’en Vial i accés Parracoll" 

 

- S’acorda aprovar el plec de clàusules administratives per adjudicar la llicència d’explotació 

de la barra de les festes majors Sant Antoni 2022, i licitació de la mateixa 
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- S’acorda aprovar l’adjudicació de dues finques a l’Ajuntament del Perelló, en pagament 

dels deutes no coberts pel deutor AG MG PROMOBRAS SL. 

 

- S’acorda aprovar el calendari fiscal per a l'any 2022. 

 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-2021-004598-2 i RE 

1-2021-004600-2) de comunicació d’infracció urbanística d’una construcció a la parcel.la 

208 del polígon 149 al paratge Roca Blanca. 

 

* Escrit de l’Agència de Residus de Catalunya (RE 1-2021-004084-2) comunicant que 

l’empresa E.L.SL ha abocat i construït un dipòsit de residus no legalitzats de residus de la 

construcció amb terres, residus vegetals i guix per reomplir part del terreny de la zona centre 

est de les seves instal·lacions per igualar les cotes del terreny, enlloc de gestionar aquests 

residus de forma correcta. 

 

* Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua (RE 1-2021-004528-2) de Tràmit audiència al 

projecte del Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de 

Catalunya per al període 2022-2033. 

 

* Escrit del Consorci d’Aigua de Tarragona comunicant les tarifes individuals per aplicar a 

l’exercici 2022, aprovades per l’Assemblea General de 21 d’octubre. 

 

* Escrit del Servei Processal General de Tortosa (RE 1-2021-004680-1) comunicant 

l’execució hipotecària 4449/2021-A1 c/Oliveres 43, 3r 2a. 


