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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 10-05-2022 

 

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 
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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 

   

 

Altres: 

 

 

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: 

http://www.elperello.cat/
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TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

TERRES DE L’EBRE 

COMUNICACIÓ 

MULTIMEDIA, SLU 

Contractar actuació festa 

infantil per Sant Antoni 2.450,00 € 514,50 €  

2.964,50 

€  338-22608 

JASMINA RAMON 

BORT 

Lloguer inflables per la 

festa de la mainada de 

Sant Antoni 500,00 € 105,00 €  605,00 €  338-22608 

TERRES DE L’EBRE 

COMUNICACIÓ 

MULTIMEDIA, SLU 

Contractar vol globus 

aerostàtic. 1.250,00 € 262,50 €  

1.512,50 

€  338-22608 

ASSOCIACIÓ JUVENIL 

MUSICAL 

BANDSONATS 

Contractar xaranga per 

la Festa del Calmant Sant 

Antoni 1.150,00 €  - 

1.150,00 

€ 338-22608 

PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES 

VICTORI SL 

Contractar equips de so 

de la Dalton Bang i els Djs 3.200,00 € 672,00 € 

3.872,00 

€ 338-22608 

GRUPO MAESTRAT 

CARPAS 

EPECTACULOS Y 

EVENTOS SL 

Contractar actuació 

orquestra Himalaya per 

Festes Majors 

26/06/2022 6.300,00 € 

1.323,00 

€  

7.623,00 

€  338-22608 

PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES 

VICTORI, SL  

Contractar els equips de 

so per als concerts de 

l’Abella Rock 4.900,00 € 

1.029,00 

€  

5.929,00 

€  338-22608 

DANIEL CASTELLANO 

CERVERA 

Serveis d'honoraris per a 

la redacció de projecte, 

direcció d'obra i 

coordinació d'execució 

de mur de contenció de 

terres i canalització 

d'aigües pluvials mur 

camp de futbol 2.650,00 €  556,50 €  

3.206,50 

€  151-22706 

XAVIER PALLARES 

PALLARES 

Serveis de reparació 

Furgó Ford Trànsit 

3496BHR 202,44 €  42,51 €  244,95 €  151-21400 

http://www.elperello.cat/
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METALCO, SA 

Compra escala brigada 

municipal 455,00 €  95,55 €  550,55 €  151-62300 

FERRERIA 

J.CARDONA, SL 

Compra 3 cullerots 

obsequi Concurs 

Calmant Sant Antoni 96,00 € 20,16 €  116,16 €  338-22608 

FLECA FERRÉ, SL 

Compra coques per la 

Darrera i coquetes per 

Sant Antoni 860,00 € 86,00 €  946,00 €  338-22608 

HERRAIZ 

MAQUINARIA ICA, SA 

Compra de vestuari 

d'estiu per al personal de 

la brigada 186,01 €  39,06 €  225,07 €  151-22104 

METALCO, SA 

Compra d'una clau 

d'impacte i bateria 

brigada municipal 348,53 € 73,19 €  421,72 €  

151-

623000 

ATTACHMENT 

TECHNOLOGY 

ESPAÑA SA  

Submin. recanvis 

desbrossadora 70,00 € 14,70 € 84,70 € 151-22690 

IXOS CEALCO, SL 

Submin. temporitzadors 

llums- WC Hotel Entitats 131,29 € 27,57 € 158,86 € 165-22690 

SERVEIS VIALS DEL 

VALLÈS, SL 

Compra de dos senyals 

de trànsit de direcció 

prohibida (R-101) 75,34 € 15,82 € 91,16 € 130-22690 

 

 

Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 167.440,11€. 
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Certificacions d’obra 

 

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

vials urbans; substitució de voreres, pavimentació i serveis al Perelló”, per import de 

184.375,90 € ( cent vuitanta-quatre mil tres-cents setanta-cinc euros amb noranta 

cèntims) , la partida 2022/1532.60159 del pressupost de despeses vigent. 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar el Conveni de Custòdia del Territori a la finca Les Vinyetes entre 

l'Ajuntament del Perelló, l'Institut Escola El Perelló i J.M.M.B. 

 

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

núm. 292 fila 3a del cementiri municipal del Perelló, a favor de E.O., entenent que el 

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

 

- S’acorda adjudicar a CREU ROJA ESPANYOLA, el Lot 1 Servei Preventiu 

d’Ambulància. 

 

- S’acorda aprovar la correcció de l’errada en l’oferta pública d’ocupació per a 

l’estabilització de l’ocupació temporal aprovada per la junta de govern el dia 26 

d’abril de 2022. 

 

- S’acorda adjudicar el contracte de l’obra Arranjament del camí municipal ” Bassa 

d’En Ferrà” a l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS SAU, per un preu de 

quaranta-un mil set-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-set cèntims ( 41.726,57 €), 

amb un desglòs de trenta-quatre mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb 

setanta-set cèntims ( 34.484,77 €) més set mil dos-cents quaranta-un euros amb 

vuitanta cèntims ( 7.241,80 €) 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 2022/454/60111 del pressupost de despeses de l’exercici 2022. 
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- S’acorda aprovar l’annex relatiu al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del 

Perelló i l’empresa Olis Artemi SL, per a l’ocupació de la via pública amb contenidors 

d’oli domèstic usat (modificació de la clàusula segona). 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de l’entitat Agrupació Musical l’Emburgada per un 

import de la subvenció reconeguda corresponent a 10.000€ i ordenar-ne el 

pagament. 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i 

Territori (RE 1-2022-001678-2) trameten còpia de l’acord de la Comissió de 

Territori de Catalunya en relació al Pla director urbanístic de revisió dels sòls 

no sostenibles del litoral de Malgrat de Mar a Alcanar 

 

* Escrit de la Gerència Territorial del Cadastre (RE 1-2022-001696-1) trameten 

l’acord d’alteració de la descripció cadastral, procediment d’esmena de 

discrepàncies “Urbanització Gilet”. 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-001722-2) trameten 

l’acord del Ple del Consell Comarcal en relació als costos dels serveis socials 

bàsics de l’exercici 2021 (liquidació). 

 

* Escrit del Consorci d’aigües de Tarragona, de tramesa de certificat de l’acord 

de la Sessió de l’Assemblea General de data 26 d’abril de 2022 en relació al 

dèficit econòmic 2022. 

 

* Escrit de U.S.L.S. (RE 1-2022-001655-2) comunicant, que a la finca situada al 

pol 41 pc 25 hi te dos cavalls. 

 

* Escrit de l’empresa Gilabert Miro (RE 1-2022-001705-2) de comunicació de 

realització del manteniment preventiu dels tancs de propà del carrer Sajolida 

amb carrer Espígol. 

http://www.elperello.cat/
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* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001742-1) 

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

000400400CF02D0001AX feta a favor de F.P.R. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001744-1) 

de notificació de declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 

43106A138000080000ZQ feta a favor de M.G.C. i C.M.I. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001661-1) 

comunicant la immatriculació de la finca amb RC 7174606CF0277C0001DG 

feta a favor de S.C.L. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001745-1) 

comunicant la immatriculació de la finca amb RC 7677402CF0077H0001DR 

feta a favor de J.B.B. 
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