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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 28-12-2021 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
79/21 Instal·lació de plaques fotovoltaiques en una 

edificació existent per a usos de magatzem 

agrícola 

Polígon 122 parcel.la 14 partida 

“Masets-Oliveres” 

90/21 Construcció d'una caseta d’eines de 20 m² Poligon 68 

Parcel.la 70 partida “Verdals” 

91/21 Connexió sobre vorera i calçada a la finca 

Carrer Salmeron número 40 per a 

subministrament de gas natural 

Carrer Salmeron número 40 

99/21 Vallar 30 m.l. amb tanca metàl.lica i base de 

bloc de formigó 

Polígon 120 Parcel.la 137 partida 

“Vinyetes” 

111/21 Ampliació d’una terrassa en una superfície 

de 21,20 m² 

C /De la Rosa 16 de la 

Urbanització Gilet 

92/21 Reparacions puntuals en coberta per evitar 

filtracions d’aigua 

Poligon 102 Parcel.la 156 partida 

“Burgà” 

119/21 Construcció d'un magatzem agrícola de 

49,70 m² 

Polígon 120 

Parcel.la 216 partida “Vinyetes” 

114/21 Arranjament del voltant de la porta de 

l’edificació 

existent 

Polígon 71 Parcel.la 12 partida 

“Molà” 

107/21 Construcció de magatzem agrícola de 50 m² Polígon 122 Parcel·la 4 

partida “Masets” 

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
102/21 l’arranjament de teules de la coberta 

que provoquen filtracions i canviar 
una porta i una finestra 

Polígon 69 Parcel.la 22 

103/21 substitució de dipòsit d’aigua d’obra 
soterrat per un de prefabricat de 20 m³ i 
formació d’ 
escales de pedra per accedir d’un 
bancal a l’altre” 

Polígon 137 Parcel.la 63 
partida “Bassa 
del Mig” 

112/21 instal·lacions interiors de llum i aigua, 
reforma del 
bany i canvi del terra” de l’edifici 
existent 

Polígon 70 Parcel.la 27 
partida “Aubaretes-Pla d’ 
Arnes”. 
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b) Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

 

- S’acorda atorgar a A.F.V. llicència d’obres (condicionada) per reforma i ampliació d’un 

maset existent per a la implantació d’un aula d’educació ambiental (amb PAE aprovat per la 

CUTTEE), al Polígon 147 Parcel.la 49 partida “Clotet” 

 

- S’acorda admetre a tràmit el Projecte d’actuació específica per a convertir “Granges 

Candieto” situades al polígon 70 parcel·les 1-2 partida “Pla d’Arnes-Coll de Magí” en un 

centre rural presentat pel Sr. M.E.K. 

 

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

I.F., G.M. i F.M. per rehabilitació d’un mas existent i construcció d’una piscina i dipòsit 

d’aigua, en sòl no urbanitzable al polígon 7, parcel·la 3 partida “Planes” del Perelló amb les 

condicions fixades pels diferents organismes que han informat el projecte. 

 

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 

 

 

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 

MUNDO ESCENICO SL 
(MUNDOLUZ) 

Subministrament d’equip de 
megafonia portàtil 1.165,28 €  244,71 €  1.409,99 € 920-62600 

MANUALITATS MIRÓ, SL 

Compra material confecció 
bandes pubillatge (segona 
comanda)  183,85 €  38,61 €  222,46 €  338-22608 

MIREIA BARRABEIG 
PEDROSA 

Compra de pilotes de goma i 
tovalloletes per la cavalcada 
de Reis 149,92 €  31,48 €  181,40 €  338-22608 

JOSEFINA BARBERÀ 
BENET 

Compra de xocolatines 
patges i caramels Cavalcada 
Reis 1.702,50 €  

170,25 € 
10% IVA  1.872,75 €  338-22608 

1PCSNET, SL  
Substitució del SAI de l'edifici 
de l'Ajuntament   6.741,95 €  1.415,81 €  8.157,76 €  2022 

1PCSNET, SL  

Subministrament de 
cartutxos de tinta per a la 
impressora de Serveis 
Socials 130,10 €  27,32 €  157,42 €  920-22002 

RULL SERVEIS DE 
PINTURA I RETOLACIÓ, 
SL  

Senyalització pintures 
rupestres Cabra Feixet i 
Morral i adequació visitant 
(pàrquing) 9.503,50 €  1.995,74 €  

11.499,24 
€  920-62600  

SERVEIS VIALS DEL 
VALLÈS, SL  Compra de senyals de trànsit  1.126,53 236,57 €  1.363,10 €  1532-62600 

ALBA CID PUJOL 

Servei de maquillatge i 
perruqueria actes dels 
patges reials i la cavalcada de 
Reis  190,08  39,92  230,00  

Pressupost 
2022 

RACÓ DE LA FESTA SCCL 

Muntar i decorar les 
carrosses i l’espai de 
recepció dels Reis Mags 2.780,00 € 583,80 €  3.363,80 €  

Pressupost 
2022 

EXTINGIL S.L.L. 
Revisió extintors edificis 
municipals  1.100,00 € 231,00 € 1.331,00 € 920-22799 

ALUTEC DELTA SL 

Substitució de finestres de la 
segona planta de l'edifici de 
l'Ajuntament 27.204,73 €  5.712,99 €  

32.917,72 
€  

920-62203 
 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

- S’acorda adjudicar el contracte de l’obra “Reforma i ampliació del pavelló esportiu 

municipal” 1ª fase, a l’empresa EDIFISA ENTER, S.L., per un preu de SET-CENTS 

QUARANTA MIL VUIT-CENTS TRES AMB VUITANTA CINC CÈNTIMS D’EURO ( 

740.803,85 €) , IVA inclòs, amb el desglossament següent: 612.234,59 € de pressupost net, 

i 128.596,26 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb 

subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats, amb 

càrrec a la partida 2021 /342-62200 del pressupost de despeses de l’exercici 2021. 

 

- S’acorda Adjudicar el contracte de l’obra “Reforma en vials urbans; substitució de voreres, 

ferms de calçada i serveis al Perelló”, a l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN COSTA DORADA, S.A. ( GICSA), per un preu d’UN MILIÓ DOS-

CENTS CINQUANTA MIL NOU-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA 

CÈNTIMS ( 1.250.931,30 €) , IVA inclòs, amb el següent desglaçament; 1.033.827,52€ de 

pressupost net, i 217.103,78 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 

21%, amb subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules administratives i tècniques 

aprovats, amb càrrec a la partida 1532.60159 del pressupost de despeses vigent ( en un 

import de fins a 999.095 €) i 300.904,97 € amb càrrec al pressupost del 2022, atès que es 

una despesa plurianual. 

 

- S’acorda Adjudicar el contracte de l’obra Arranjament de camins ” municipals Bermejo- 

Portella, Roca d’en Vidal i accés Parracoll, a l’empresa CONSTRUCCIONES 3G S.A. 

(CONTREGISA), domiciliada al Polígon Tosses C/ Berlin núm.8 d’ Amposta, per un preu 

de QUARANTA-MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT 

CÈNTIMS ( 40.691,68 €), amb el següent desglòs; 33.629,48 € de pressupost net, i 7.062,20 

€ en concepte d’IVA ( al 21%), amb subjecció al projecte tècnic i al plec de clàusules 

administratives i tècniques aprovats, amb càrrec a la partida 2021/454/60111 del pressupost 

de despeses de l’exercici 2021. 

 

- S’acorda Adjudicar el contracte del servei de Prevenció de riscos laborals, vigilància i 

promoció de la salut del personal al servei de l’Ajuntament del Perelló a l’empresa QUIRON 

PREVENCION SL, per un preu de QUATRE MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS 

AMB SEIXANTA-CENTIMS ( 4.540,60€) , IVA inclòs, amb el desglòs següent: 4.076,4 

de pressupost net, i 466,20 € d’IVA ( només del servei de vigilància de la Salut amb un preu 

base de 1.854,40€), amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats, 

i a l’oferta presentada amb càrrec a la partida 920/22799 del pressupost de despeses del 2022 

atesa la seva naturalesa de despesa plurianual. 

 

- S’acorda Aprovar la liquidació del tercer quadrimestre (i última) del curs escolar 2020-

2021 presentada per la Fundació Pere Tarrés, amb un resultat de 32.804,87€ a aportar per l’ 

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

de gener, febrer i març de 2021. 
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- S’acorda aprovar el pressupost d’explotació previst del servei de llar d’infants municipal 

pel curs 2021-22 i l’aportació prevista de l’Ajuntament que ha presentat l’empresa 

concessionària Fundació Pere Tarrés, amb els següents imports: 

• Pressupost total previst de despeses curs 2021-22 : 129.411,57 € 

• Pressupost total previst d’ingressos curs 2021-22: 155.747,88 € 

• Aportació prevista de l’Ajuntament (incloses les subvencions que rebi l’ens pel 

concepte de funcionament de la llar d’infants): 118.477,88 € 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud del Sr. M.F.P. de senyalització de prohibició d’ aparcament 

davant de la porta del seu domicili al carrer Francesc Macià, núm. 5, amb la finalitat de 

garantir la sortida fluïda de persones del domicili indicat. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-2021-004770-2) de 

tramesa de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre de 17 de 

desembre de 2021 donant conformitat al text refós del Pla especial urbanístic “Carpe Diem” 

promogut pel Sr. D.W.V. 

 

* Escrit del Ministerio del Interior, comunicant el reforçament d’especial intensitat de les 

mesures corresponents al nivell 4 del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista, per la 

imminent celebració de les festes nadalenques. 

 

* Escrit de la Diputació de Tarragona, informant que s’han publicat unes bases per al 

finançament de projectes innovadors per a la transformació territorial i la lluita contra el 

despoblament. 

 

* Escrit de la Diputació de Tarragona, informant que s’han publicat una concessió d’ajuts 

per a actuacions d’autoconsum i emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i la 

implantació de sistemes tèrmics renovables. 

 

* Escrit d’AGBAR SAU (RE 1-2021-004763-2) comunicant la relació individualitzada 

d’abonats industrials/comercials amb rebuts pendents de pagament. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2021-004804-1) de notificació 

de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A118000420000ZS feta a favor de 

A.L.V. 

 


