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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 23-02-2021 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
101/20 Ampliació de 24m² d’un magatzem 

agrícola 

Polígon 103 Parcel·la 5 

88/20 rehabilitació d’un maset preexistent de 

41,07 m² i una bassa de 22,80 m² 

existents 

Polígon 16 Parcel·la 82 Partida 

“Forcall” 

52/20 Projecte d’Actuació Específica de 

Rehabilitació d’un mas existent per 

destinar-lo a habitatge familiar 

Polígon 137 Parcel·la 29 

106/20 Construcció d’un magatzem agrícola de 

30,00 m² 

Polígon 66 Parcel·la 5 i 6 

3/21 Vallat finca, canvi finestres i reparació 

filtracions aigua coberta 

Polígon 5 Parcel·la 308 

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
 Construcció d’una cisterna, un mur de 

contenció de 28 m² i una tanca metàl·lica 

de 100 ml 

Parcel.la 20 del polígon 92 

 

 

b) Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 
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- Requerir a TELEFONICA ESPAÑA SAU per tal que aporti una alternativa millor a la que 

han sol·licitat per la substitució del pal de fusta del Carrer Cervantes 9, preferiblement que 

sigui soterrament de la línia o qualsevol altra opció que consideri oportuna, sempre evitant 

instal·lar pals a les voreres i vials. 

 

- Requerir a DEL INTERNET TELECOM SLU per tal que aporti una memòria ben detallada 

per tal de saber si la xarxa serà aèria o soterrada per tractar-se d’un sector urbanitzat i amb 

la documentació aportada amb el registre d’entrada 2020-004034-2 no queda ben definit. 

 

- Admetre a tràmit el Projecte d’actuació específica per la rehabilitació d’un mas existent 

per a destinar-lo a habitatge i elements annexes ubicat a al polígon 142, parcel·la 25 del 

terme municipal del Perelló amb referencia amb referència cadastral 

43106A142000250000ZM. 

 

- Admetre a tràmit el Projecte d’actuació específica per la rehabilitació d’un conjunt de mas 

existent destinat a masia i construcció d’una piscina amb dipòsit d’aigua en sòl no 

urbanitzable al polígon 96 parcel·la 316 partida “Tita” del terme municipal del Perelló amb 

referencia cadastral 43106A096003160000SF. 

 

- Admetre a tràmit el Projecte d’actuació específica per la per la reforma i ampliació d’ un 

maset per a implantació d’aula d’educació ambiental en sòl no urbanitzable al polígon 147 

parcel·la 49 partida “Clotets-Oliveres” del terme municipal del Perelló amb referencia 

cadastral 43106A147000490000ZU 
 

 

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 CERVANTES, número 26 2n. 2a 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 

RULL S.P.R 

Submin. de senyals 

direccionals turístiques 8.471,58 € 

1.779,03 

€  

10.250,61 

€  

2021/920-

62600 

1PCSNET SL  

Submin. de cartutxos de tinta 

per a les impressores 

municipals  357,35 €  75,05 €  432,40 €  

2021/920-

22002 

FARMÀCIA CEDÓ- 

VENDRELL CB 

Submin. de 1.000 FFP2 

mascaretes  909,09 € 190,91 €  1.100,00 €  

2021/311-

22104 

SERVEIS VIALS DEL 

VALLÈS SL  

Submin. de tres reductors de 

velocitat per a la via pública 2.043,60 €  429,16 €  2.472,76 €  

2021/1532-

62600 

ATTACHMENT 

TECHNOLOGY 

ESPAÑA SA  Recanvis desbrossadora  117,80 €  24,74 €  142,54 €  

2021/151-

21400 

SOCIETAT 

CATALANA DE 

PETROLIS, SA 

Submin. de 8.000 litres de 

gas oil per a la calefacció del 

complex educatiu 4.622,15 €  970,65 €  5.592,80 €  

2021/320-

22103 

FRANCISCO 

MORAGREGA FONS 

Reparació rentaplats Llar 

d'Infants  54,90 €  11,53 €  66,43 €  

2021/151-

21300 

Confederació 

d’Horticultura 

Ornamental de Catalunya 

Quota anual de segell Viles 

Florides 2021 250,00 €  52,50 €  302,50 €  

2021/432-

22699 

IMPREMTA QUEROL 

SL  

Reimpressió de 25 exemplars 

de llibres de festes majors de 

Sant Antoni  299,26 €  62,84 €  362,10 €  

2021/338-

22608 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

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

J.F.S. davant de l’immoble situat al C Perillós núm. 32 per a gual d'ús permanent, amb una 

amplada de fins a 4 metres.  

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 796 fila 3a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de S.C.P. 
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- S’acorda destinar l’import total de 48.676,50 euros, corresponents al primer termini 2021 

dels fons de l’empresa nacional de residus radioactius (ENRESA). a finançar les següents 

inversions municipals: 

 
Inversió Import inversió Import a finançar amb 

fons d’ENRESA 

Adequació dels accessos al casc urbà pel 

Barranc del Salt (Tona) 

70.036,81 3.528,81 

Urbanització Av. Xiprers 143.704,29 11.558,68 

Obres complementàries ajuntament vell 11.012,67 11.012,67 

Pilones retràctils 6.000,00 6.000,00 

Maquinària 8.000,00 8.000,00 

Senyalització casc urbà 5.000,00 5.000,00 

Edificis i altres construccions 4.400,00 3.576,34 

TOTAL  48.676,50 

 

 

- S’acorda aprovar, els padrons anuals de l’any 2021 pels conceptes i imports que es 

relacionen a continuació, i exposar-los al públic per un termini d’un mes, als efectes 

d’al·legacions o reclamacions: 

 

CONCEPTE IMPORT 

CEMENTIRIS 13.512,00 € 

GUALS 5.710,00 € 

TRIBUNES 7.500,00 € 

ESCOMBRARIES 254.124,58  

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa Num.2 ( RE núm. 1-2021-000500-1) 

notificant la declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 

7275607CF0277E0001LP. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa Num.2 ( RE núm. 1-2021-000501-1) 

notificant la declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 

43106A124000820000ZP i 43106A124000820001XA. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa Num.2 ( RE núm. 1-2021-000502-1) 

comunicant la rectificació de cabuda de la finca amb RC 43106A005000410000SF. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa Num.2 ( RE núm. 1-2021-000503-1) 

comunicant la rectificació de cabuda de la finca amb RC 7275607CF0277E0001LP . 

 

* Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua (RE 1-2021-000563-2), comunicant 

l’actualització del preu de l’aigua per a l’any 2021. 


