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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 29-06-2021 

 

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 

 

- S’acorda Inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, el canvi de titular de l’ 

activitat de l’habitatge d’ús turístic situat al CL MARINA, número 1 (Urbanització Cap Roig 

Sector 8 – Sector Oliveres) del Perelló, referència cadastral 9221112CF0292A0001OS, amb 

número HUTTE -001926 

 

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 

SOCIETAT 

CATALANA DE 

PETROLIS, SA 

Submin. de 5.000 litres de 

gasoil per a la calefacció del 

complex educatiu 3.219,01 € 675,99 € 3.895,00 € 

2021/320-

22103 

EBREQUALITAT, SA  

Submin. de 125 metres de 

cablejat d'alumini per a la 

platja Pont de l’Àlia 119,95 €  25,19 €  145,14 €  

2021/151-

22690 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Submin. material de neteja 

per al complex educatiu 210,24 €  44,15 €  254,39 €  

2021/320-

22110 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Submin. material de neteja 

per als edificis municipals 257,08 €  53,99 €  311,07 €  

2021/920-

22110 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i final de l’obra “Millora de la urbanització 

de l’Avinguda dels Xiprers”, subscrita signada pel Director de l’Obra Manel Soler Castells 

i per Mario Valldepérez en representació de la contractista el dia 29 de juny de 2021, que 

ascendeix a cinquanta-cinc mil dos-cents vint-i-sis euros ( 55.226,28,00€ IVA inclòs, amb 

càrrec a la partida 1532/601455 del pressupost de despeses vigent. 

 

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

 

- S’acorda Adjudicar a SEGURDADES SL, el contracte de servei de consultoria jurídica i 

tècnica per a la implantació nova LO de Protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals i servei de Delegat de Protecció de Dades, amb NIF B-43706498, amb subjecció al 

plec tècnic, al plec de clàusules administratives i a l’oferta presentada, pel preu de 

990,00€/anuals, amb càrrec a la partida 221-920/22604 del pressupost de despeses de 

l’exercici 2021. 

 

- S’acorda destinar l’import total de 43.752,90 euros a finançar les següents inversions 

municipals: 

 
Inversió Import inversió Import a finançar amb 

fons d’ENRESA 

Edificació i altres construccions 4.400,00 240,70 

Senyalització casc urbà 12.022,18 7.022,18 

Pavelló municipal – Trasllat comptadors 

i dipòsit reg 

36.490,02 36.490,02 

TOTAL  43.752,90 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació del servei de redacció de la “Modificació 

puntual del POUM del Perelló, per regular la implantació d’energies renovables en sòl no 

urbanitzable” mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària amb un 

pressupost base de licitació de 30.000,00 €, més 6.500,00 € d’IVA ( al tipus del 21%). 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Pavimentació de la urbanització 

Perelló Mar”, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació ordinària amb un 

pressupost base de licitació de 81.706,87 €, més 17.158,44 € d’IVA ( tipus del 21%), amb 

càrrec a la partida 454-60157 del pressupost de despeses vigent 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol núm. 35 

fila 2ª del cementiri municipal del Perelló, a favor del Sr. J.P.L., entenent que el dret 

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

 

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

d’ una borsa de treball per a la cobertura, amb caràcter interí, de llocs de treball de vigilant 

municipal, mitjançant concurs-oposició. 

- S’acorda ADJUDICAR . el servei de redacció a PAYMACOTAS ENGINEERING S.A del 

projecte executiu de les obres “Reforma en vials urbans: substitució de voreres, ferms de 

calçada, i serveis al Perelló” , direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les 

obres, d’acord amb el PCA i PPT particulars, i l’oferta presentada, pel preu de 30.500,00 € 

més 6.405 € d’IVA, amb càrrec a la partida 1532/60159 del pressupost de despeses de 

l’exercici 2021. 

 

- S’acorda Autoritzar el canvi d'ubicació del gual amb llicència núm. 103 situat al c/ Nava 

núm. 5, fins al c/ de les Eres núm. 8 situat al mateix local o habitatge. 
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* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-

2021-002302-2), comunicant l’acord de la Comissió de Territori de Catalunya d’aprovació 

definitiva del Pla director urbanístic de les activitats de càmping. 

 

* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-

2021-002331-2), comunicant l’acord de la Comissió de Territori de Catalunya d’aprovació 

definitiva de la Revisió del Pla especial de protecció de la infraestructura de la portada 

d’aigües de l’Ebre a les Comarques de Tarragona. 

 

* Escrit del Departament d’Empresa i Treball (RE 1-2021-002452-2), comunicant la 

resolució de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre referent a l’Autorització d’obres de 

reparació danys gasoducte Barcelona – Bilbao – València. 

 

* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-

2021-002389-2), comunicant el recurs d’alçada contra la resolució del secretari de l’Agenda 

Urbana i Territori de 07.05.21 d’acceptació de la restauració voluntària d’una ordre 

d’enderroc d’un edifici construït al paratge de Parracoll, pol 12 pc 195. 

 

* Escrit del Departament de Cultura (RE 1-2021-002377-2), comunicant la resolució 

d’autorització d’una intervenció arqueològica subaquàtica al T.M del Perelló. 

 

* Escrit del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya AOC (RE 1-2021-002420-2), 

trametent un comunicat en relació amb l’accessibilitat dels serveis del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya. 

 

* Escrit de Rosa Maria Figueras Curto (RE 1-2021-002410-2), sol·licitant que se la 

mantingui informada de la situació del avantprojecte Parc Eòlic Tossal de Montagut. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002436-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A068000340000SO  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002436-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca registral 7.181  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002436-1) notificant la 

declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A118000270001XQ  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002438-1) notificant la 

declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 43106A094000360000SY  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002439-1) comunicant 

la inmatriculació de la finca amb RC 7376311CF0277E0001DP  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002439-1) comunicant 

l’excés de cabuda de la finca amb RC 7377407CF0277G0001DT  
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* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002439-1) comunicant 

l’excés de cabuda de la finca amb RC 43106A118000270001XQ  

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa  (RE 1-2021-002440-1) comunicant 

la titularitat de la finca amb situada al carrer Santa Magdalena núm.33  

 


