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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 01-03-2022 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

URBANISME 

 

Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

Denegades 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 
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Altres: 

 

 

ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 

   

 

Altres: 

 

- S’acorda Concedir autorització a l’empresa P.S.A.l BFM S.L per a la realització de 

tractaments fitosanitaris anuals a corresponent a les temporades de primavera i 

tardor de l’any 2022 en àmbit no agrari a la subestació elèctrica del Perelló situada 

al Parc Eòlic Colladetes. 

 

Habitatges d’ús turístic 

 

 

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: 
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TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

VIA PUBLICA DE 

PUBLICIDAD 

EXTERIOR, SL 

Compra d'una pancarta 

de suport a l'escola en 

català "Som Escola" 61,98 € 13,02 € 75,00 € 330-22609 

 

Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar la relació de factures del mes de febrer de 2022 (1a quinzena) 

que ascendeixen a un import total de 25.855,63€. 

 

Certificacions d’obra 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària ARAG, SE Sucursal en 

España, d’acord amb la proposta presentada pel mediador de l’Ajuntament la 

mercantil Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de Seguros, SL, de la pòlissa per un 

import de 962,54 euros, amb vigència des de la data de notificació de l’acord 

d’aprovació del contracte per la Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2022 i 

finalitzarà un any després a comptar des de la data d’ efecte o contractació. 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació del servei de del servei preventiu 

d’ambulància, socorrisme a la platja Morro de Gos i ala piscina municipal, (i) 

monitoratge a la piscina, mitjançant procediment obert simplificat, tramitació 

ordinària i divisió en Lots, així com aprovar el plec de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques que han de regir la contractació, amb un 

pressupost de licitació de: 
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LOT 1 Servei preventiu d’ambulància, pressupost anual de 7.728,00 € (són 6.440,00 

pressupost licitació global més un 20% de possibles modificacions) , dels quals 

tenint en compte els actes del 2022 pendents de celebrar resulten els imports i amb 

càrrec a la partida següents: 

Partida 4311/22608 1.836,00 € 

Partida 338/22608 3.876,00 € 

Partida 330/22609 612,00 € 

 

LOT 2 Servei socorrisme platja Morro de gos i Piscina, i monitoratge piscina, amb un 

pressupost anual total de 15.061,33 euros, més 3.162,88 euros d’IVA, essent l’import 

total de 18.224,21 euros (IVA inclòs), a la baixa, amb càrrec a la partida 920/22709 

 

- S’acorda Aprovar inicialment la resolució del contracte subscrit amb a l’empresa 

SOCIETAT TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI SLP del servei de redacció 

“Modificació puntual del POUM del Perelló, per regular la implantació d’energies 

renovables i instal·lacions ramaderes en sòl no urbanitzable” per causa imputable 

al contractista, atès l’incompliment de les prestacions contractuals , tal com s’ha 

indicat en els antecedents de fet de la present resolució amb incautació de la fiança 

dipositada per import de 1.200€. 

 

- S’acorda aprovar les liquidacions de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 

amb taules, cadires i altres elements amb finalitat lucrativa. 

 

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

de M. M. G. davant de l’immoble situat al C Gayarre núm. 47 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de fins a 4 metres. 

 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Departament de Cultura (RE 1-2022-000797-2) comunicant l’autorització 

d’una intervenció arqueològica preventiva Corredor Mediterrani 36293. 

 

* Escrit del COPATE (RE 1-2022-000657-2) de tramesa informe tècnic i documents de 

liquidació dels serveis de gestió i tractament de residus del mes de gener de 2022. 
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* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000693-1) de 

notificació de declaració d’ampliació d’obra nova de la finca situada al pol 12 pc 147 

i 148 feta a favor de D. Z. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000695-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 4340433CF0243A0001PO 

feta a favor de B. H. i G. S. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000749-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A100000850000ZB 

feta a favor de Taru M. B. i W. D. F. 

 

* Escrit de S. S. M. en representació de E. G. B. i M. R. P. M., comunicant el desistiment 

de les accions interposades i l’arxivament de les actuacions en relació a la 

subrogació de personal de neteja de l’Institut Blanca d’Anjou. 

 

* Escrit de la lletrada de la Diputació de Tarragona de tramesa de proposta a 

l’Ajuntament en relació a l’expedient de restauració de la legalitat urbanística al 

polígon 146 parcel.la 56. 
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