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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 28-09-2021 

 

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 
   

 

 

b) Altres: 
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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 

MARIA TERESA 
CASANOVA PAGÀ 

Submin. de productes de 
neteja per a l'edifici de 
l'Ajuntament 87,93 €  18,47 €  106,40 €  920-22110 

ALPHA SERVICIOS 
PERSONALES Y AÉREOS 
SLU. 

Servei de vigilància per 
controlar les entrades, 
l’aforament i l’accés al 
recinte de l’Escola de Música 
durant el concert del grup 
Marcel i Júlia 152,00 €  31,92 €  183,92 €  132-22701 

GRUPO MAESTRAT 
CARPAS ESPECTACULOS 
Y EVENTOS, SL  

Lloguer d’un escenari de 120 
m2 per al concert de Marcel 
i Júlia 1.650,00 € 346,50 €  1.996,50 €  151-20300 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 
GONZALVO 

Dissenyar el cartell i imprimir 
les entrades del concert de 
Marcel i Júlia que tindrà lloc 
l’1 d’octubre 81,00 € 17,01 €  98,01 €  4311-22608 

FERRERES SCP 

Lloguer de 10 carpes per al 
mercat de les Jornades 
Apícoles ubicat a la Plaça 
Jaume II 500,00 €  105,00 €  605,00 €  151-20300 

TERRES DE L’EBRE 
COMUNICACIÓ 
MULTIMEDIA, SLU 

Contractar l’espectacle 
d’animació per les Jornades 
Apícoles “Circus Street 
Band” que es realitzarà a la 
Plaça Jaume II el dissabte 2 
d'octubre 6.500,00 €  

1.365,00 
€  7.865,00 €  4311-22608 

RULL SERVEIS DE 
PINTURA I RETOLACIÓ, 
SL 

Servei de retolació de les 10 
carpes del mercat 
d’apicultors de les Jornades 
Apícoles amb els noms de 
cada empresa 244,00 € 51,24 €  295,24 €  4311-22608 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 
GONZALVO 

Dissenyar el programa 
d’actes i ponències de les 
Jornades Apícoles 210,00 €  85,24 €  295,24 €  4311-22608 

APÍCOLA TARRAGONINA 
SCCL 

Organització de les xerrades 
de les Jornades Apícoles que 2.000,00 € 420,00 €  2.420,00 €  4311-22608 
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tindran lloc el dia 1 i 2 
d’octubre al  cinema Auditori 
Victòria 

RADIO EVENTS TERRES 
DE L’EBRE 

Servei de publicitat de 
diferents emissores de 
ràdios per promocionar les 
Jornades Apícoles 345,00 € 72,45 €  417,45 €  920-22602 

LUDIKFEST  

Lloguer d’un animador/a 
disfressat/a d’abella per 
animar el mercat 
d’apicultors 150,00 €  31,50 € 181,50 € 4311-22608 

LLUÍS RODRÍGUEZ 
PUEYO 

Elaboració del projecte 
tècnic per sol·licitar 
concessió administrativa per 
la col·locació a la Platja del 
cartell amb la indicació El 
Perelló i dels punts 
instagrams, i la col·locació 
dels 12 punts de llum a situar 
a la via d’accés cap als 
Bufadors - Platja de Santa 
Llúcia 1.850,00  388,50  2.238,50  151-22706 

 
Premi del Concurs de Mels 
amb el trofeu "l’Abella d’Or" 200,00 €  €  200,00 €  334-48100 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar la relació de factures del mes de setembre de 2021 (1a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 63.435,27 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda ADJUDICAR al Sr. A.C.M., el contracte del servei de conservació, neteja i 

manteniment de parcs, jardins, talussos, parterres, jardineres i zones enjardinades del Perelló 

d'acord amb les especificacions del plec de clàusules tècniques, redactades per l’enginyer 

agrònom Ferran Marsal Múrria, i l’oferta presentada, pel preu de pel preu de CINQUANTA-

VUIT MIL VUITANTA euros ( 58.080,00 €) , amb el detall de QUARANTAVUIT MIL 

euros (48.000,00 €) , amb DEU MIL VUITANTA euros d’IVA (10.080 € d’IVA 21%), amb 

càrrec a la partida 920/22799 del pressupost de despeses de l’exercici 2021. 

 



 

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 ) 

 

- S’acorda Sol·licitar a la Diputació de Tarragona i a la Generalitat de Catalunya, d’acord 

amb la base 13a de les bases reguladores i d'execució del Pla únic d'obres i serveis de 

Catalunya per al període 2020-2024 del Decret 169/2019, de 23 de juliol, el canvi en 

l’actuació subvencionada, arran de la modificació del projecte de l’actuació subvencionada 

“Reforma i ampliació del Pavelló Esportiu Municipal” aprovat en sessió plenària de data 13 

de setembre de 2021 amb un PEC de 805.571,83€ 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 770 

fila 2ª del cementiri municipal del Perelló, a favor de la Sra. M.C.R.Z., entenent que el dret 

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

 

- S’acorda Aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 187 

fila 1ª del cementiri municipal del Perelló, a favor del Sr. J.M.M., entenent que el dret 

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

 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit de l’empresa Plaguefit (RE 1-2021-003624-2) comunicant la realització de 

tractaments fitosanitaris no agrari a la subestació elèctrica Perelló. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2021-003583-1) comunicant 

la inmatriculació de la finca amb RC 43106A041000390000SG feta a favor de la mercantil 

SCIA. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2021-003582-1) comunicant 

la inmatriculació de la finca amb RC 43106A005000850000SE feta a favor de M.C.G.M. i 

J.M.B.G. 

 


