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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 20-09-2022 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

URBANISME 

 

Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

54/22 Construcció d’un habitatge 

unifamiliar aïllat 

Emburgada 64 Torretes 

72/22 Enderroc d’una de les casetes de 

barques 

Polígon 19 Parcel·la 20 

76/22 Rehabilitació d’un maset existent Polígon 5 Parcel·la 176 

71/22 Rehabilitació d’habitatge entre 

mitgeres 

Eres 34 

64/22 Restaurar bassa de reg Polígon 012 Parcel·la 106 

 

Denegades 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

 Línia aèria BT a 400V per a un nou 

subministrament 

parcel·la 19, del polígon 128 

 

Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
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Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

Altres: 

 

 

ACTIVITATS 

 

Llicències d’activitat – Donar per complimentat el règim de comunicació de les 

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 

Alta Serveis i tractament d’estètica i 

bellesa 
Lluís Companys 7 

 

Altres: 

 

- S’acorda atorgar la llicència d’establiment no permanent desmuntable per a exercir 

l’activitat recreativa d’espectacle infantil itinerant circense de conformitat amb la 

documentació tècnica “Projecte, Memòria tècnica pel muntatge d’ una activitat de 

circ” amb un aforament de 206 persones 

 

Habitatges d’ús turístic 
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HISENDA 

 

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 

XAVIER PALLARÈS 

PALLARÈS 

Servei de reparació Nissan 

Cabstar 2198CCB (canvi fre 

de mà)      185,94 €       39,05 €      224,99 €  151-21400 

FERRE ANELL INDUSTRIA 

I SERVEIS, SL 

Submin. endolls per a la 

retroexcavadora 137,28 €  28,83 €  166,11 €  151-22690 

 

Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar la despesa i reconeixement, de forma simultània, les obligacions, 

incloses en la relació de factures del mes d’AGOST de 2022 (2a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 56.051,13 €. 

 

Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 2 del contracte d’obres “Reforma i 

ampliació del pavelló Esportiu Municipal”, per import de 40.020,23 € (quaranta mil 

vint amb vint-i-tres cèntims d’euro ) la partida 2022/1532. 60159 del pressupost de 

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

 

Altres: 

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda adjudicar a l’empresa Sernet Servicios Integrales SL, el contracte de 

serveis de neteja de l’Institut Escola El Perelló, pel preu de cinquanda-dos mil set-

cents seixanta euros amb vuitanta-cinc cèntims ( 52.760,85€), més onze mil setanta-

nou euros amb setanta vuit cèntincs ( 11.079,78), amb càrrec a la partida 320/22700 

del pressupost de l’ajuntament. 

 

- S’acorda aprovar l’adjudicació del contracte menor d'obra d'execució dels treballs 

corresponents a la Gestió Forestal Sostenible 2021: millora vials camí Mas del 

Blanco, obra civil formigonat al camí Mas del Blanco i obra civil i moviment de terres 

al camí Malladetes a l’empresa Excavacions Laboria, SL. 

 

- S’acorda aprovar la contractació del subministrament d’elements d’eficiència 

energètica en l’enllumenat públic a l’empresa adjudicatària Novatilu, SLU. 
 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Es dona compte a la Junta de Govern, del reg entrada 36396-2, del dia 14 de 

setembre de 2022, del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 

Territori tramet còpia denúncia del SEPRONA i demana informació, en relació a les 

obres que s’estan executant al polígon 65, parcel.la 91, partida Serra del Perelló ( 

exp.2022/237) . 

 

La Secretària dona compte què, a dia d’avui,  hi ha també els següents expedients 

oberts en què el SEPRONA o Fiscalia de Tarragona ha demanat informació sobres 

construccions en sòl no urbanitzable dins del terme municipal del Perelló:  

 

- Polígon 17, parcel.la 72 partida Roca d’En Vidal ( exp.2022/565) 

 

- Polígon 137, parcel.la 29 BASSA DEL MIG( ( exp. 2022/566) 

 

- Polígon 46, parcel.la 03  ( exp.2022-1460) 
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- Polígon 96, parcel.la 316 ( exp. 2022/1001) 

 

- Exp.2021/1819. El SEPRONA demana dades filiació d’alcalde i tècnic municipal al 

2019, en relació a l’expedient de la Fiscalia de l’Audiència Provincial de Tarragona, DI 

161/12M. 

 

* Es dona compte de la Sentència 195/2022, del dia 27 de juliol de 2022, del Jutjat 

Contenciós 2 de Tarragona, interposada contra la resolució de 15 de gener de 2016 

de l’Ajuntament del Perelló desestimatòria del recurs de reposició interposat per 

SHS SIMOB contra la resolució de data 3 de novembre de 2015, per la qual s’ordena 

al recurrent l’enderroc de l’edifici construir a la parcel.la 56, del polígon 146. Diu el 

Fallo: DESESTIMAR el recurs amb imposició a la part recurrent de les costes 

causades amb el límit de 600€, IVA inclòs. 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-003690-2) de tramesa del 

desglossament i informe tècnic de les tones de residus produïdes pel municipi del 

Perelló. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de l’Aldea (RE 1-2022-003700-2) comunicant l’acord del Ple 

de data 15 de setembre d’aprovació de la moció de suport a la posada en marxa del 

canal de regadiu Aldea – Camarles. 

 

* Escrit de l’empresa AGBAR (RE 1-2022-003556-2) comunicant la relació d’abonats 

industrials/comercials amb rebuts pendents de pagament. 

 

* Escrit del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de les 

Terres de l’Ebre (RE 1-2022-003579-2) comunicant la renúncia de la col·legiada L.C.B. 

de l’enderroc de l’habitatge existent al pol.12 pc. 195. 

 

* Correu electrònic de D.C., de tramesa de la modificació del pressupost del vial 

peatonal de l’avinguda Catalunya, d’un import total actualitzat de 24.656,58€. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003598-1) 

comunicant la immatriculació de la finca amb RC 43106A012001790000SJ feta a 

favor de P.M.C. i D.E.G. 
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