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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 12-07-2022 

 

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: 

 

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: 

 

TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

AVANTEBRE SCCL 
Establiment d’un punt 

d’atenció com punt lila i 
1.050,00 €  220,00 €  

1.270,00 

€  338-22608 
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arc iris Abella Rock dia 

25-06-2022 

A.V. EUROPA, SL  

Canvi de pneumàtics 

retroexcavadora 

E9882BDP 3.260,00 €  684,60 €  

3.944,60 

€  151-21400 

TOI TOI SANITARIOS 

MÓVILES SA 

Lloguer cabines 

sanitàries Sant Cristòfol 691,92 € 145,30 €  837,22 €  338-22608 

TOI TOI SANITARIOS 

MÓVILES SA 

Lloguer cabines 

sanitàries Festa Jove 806,16 € 169,29 €  975,45 €  338-22608 

COLOMINES SL 

Compra beguda pel 

vermut xofers de Sant 

Cristòfol 105,53 €  23,87 €  129,40 €  338-22608 

CELLER MARTÍ 

Compra de cava per la 

Coral Santa Llúcia 11,57 € 2,43 €  14,00 €  338-22608 

FORN MANOLO, SL  

Compra de pizzes per la 

Coral Santa Llúcia 54,55 € 5,45 €  60,00 €  338-22608 

JOSEFA PIÑOL 

SEGARRA 

Submin. de llibres per  als 

guanyadors del 39è 

concurs literari 536,46 €  112,66 € 649,12 € 330-22609 

ATTACHMENT 

TECHNOLOGY 

ESPAÑA SA 

Submin. recanvis 

desbrossadora (corró 

anivellador) 295,60 €  62,08 € 357,68 € 151-21400 

AUDÍ PINTURES C.B 

Compra rolls cartró 

ondulat 70,40 €  14,79 €  85,19 €  338-22608 

GS OFIMATICA SL 

Subministrament de 

fundes de plastificar 53,11 €  11,15 €  64,26 €  920-22000 

HERRAIZ 

MAQUINARIA ICA, 

SAU  

Compra de 10 ulleres de 

protecció solar brigada  29,70 €  6,24 €  35,94 €  151-22104 

OFILOGISTICS 

TARRAGONA, SL  

Compra carro plegable 

amb rodes edifici 

Ajuntament  76,64 €  16,09 €  92,73 €  920-62600 

SEÑALIZACIONES Y 

OBRAS FERNANDEZ, 

SL  

Compra senyal R-203 5 M 

entrada població  48,00 €  10,08 €  58,08 €  151-22690 
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Aprovació factures 

 

Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 1(única-final) del contracte d’obres e 

“Arranjament de camí de la Bassa d’En Ferrà”, signada pel Director de l’Obra i per la 

contractista el dia 31 de març de 2022, per import de 45.259,87 € (quaranta cinc mil 

dos-cents cinquanta-nou mil amb vuitanta-set cèntims d’euro). 40.691,68 € IVA 

inclòs, amb càrrec a la partida 2022/454/60111 del pressupost de despeses vigent. 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 4 del contracte d’obres, “ Reforma en 

vials urbans; substitució de voreres, pavimentació i serveis al Perelló”, signada pel 

Director de l’Obra i per la contractista, per import de 277.329,55 € ( dos-cents 

setanta-set mil tres-cents vint-i-nou euros amb cinquanta-cinc cèntims ) amb càrrec 

a la partida 2022/1532.60159 del pressupost de despeses vigent. 

 

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

 

Altres: 

 

Devolució d’ingressos indeguts 

 

- M.F.P.- devolució 35€- renúncia de plaça curs natació 

- E.C.L.- devolució de 35€ 

- M.M.- devolució de 27€ 

- P.R.P.- devolució de 20€ 

- M.M.B.- devolució de 20€ 

- M.R.B.- devolució 14 € 

- F.M.G.- devolució 46 € 

- I.F.P.- devolució 68 € 

- J.F.L.- 3 entrades de l'Abella Rock: 45€ 

- J.F.L.- 1 entrada diària pel dia 23/06/2022: 12€ 

- R.M.C.- cobrament erroni entrades Vespra: 2€ 

- A.M.P.- anunci en format 1/4 pàg en blanc i negre corresponent: 40€. 

 

http://www.elperello.cat/
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ALTRES 

 

- S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 

Ebre i l’Ajuntament, per a la realització del programa Treball i Formació 2022 - Línies 

MG52, PRGC I PANP. 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Perelló l’entitat 

Associació de Mares i Pares d’alumnes de l’Escola Municipal de Música. 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Perelló l’entitat 

Associació de Dones Reina Blanca. 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Perelló l’entitat 

Associació Cultural Coral Santa Llúcia. 

 

- Es dona compte a la Junta de Govern de la comunicació dels SSTT a TTEE del 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, de l’ anunci d’afectació 

de finques en el procediment de declaració d’utilitat pública i tramesa de separada, 

del projecte promogut per l’empresa Enervent del parc eòlic denominat “Ampliació 

Colladetes”. La regidora Carme Bladé abandona la sessió abans del debat i 

acord d’aquest punt de l’ ordre del dia. 

 

- Es dona compte a la Junta de Govern dels escrits presentats per l’ empresa 

Enervent S.A. i pel SSTT a TTEE del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 

Agenda Rural, comunicant que han iniciat els tràmits per a la renovació del parc eòlic 

de Les Colladetes. La regidora Carme Bladé abandona la sessió abans del debat 

i acord d’aquest punt de l’ ordre del dia. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-002736-2) de tramesa de 

notificació de l’aprovació de 8a regularització dels costos dels serveis de recollida de 

residus corresponents al període desembre 2021 – maig 2022, aprovació del sobre 

cost logístic i REPQ’S 2021. 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-002693-2) de notificació de 

l’aprovació de la liquidació dels costos de tractament dels residus especials en 

petites quantitats REPQs de les deixalleries Gener – Desembre 2021. 
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* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-002769-2) de tramesa 

d’informe tècnic d’informació justificativa de la regularització dels serveis de gestió 

de residus, corresponents al període desembre 2021 – maig 2022. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de Tortosa (RE 1-2022-002660-2) comunicant l’acord del Ple 

de 13 de juny d’aprovació de la Moció demanar al Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya la redacció del projecte constructiu del nou hospital de 

referència de les Terres de l’Ebre. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja (RE 1-2022-002691-2) comunicant 

l’acord del Ple de 30 de maig d’aprovació de la Moció demanar al Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya la redacció del projecte constructiu del nou 

hospital de referència de les Terres de l’Ebre. 

 

* Notificació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, del decret de data 22 de 

juny de 2022 desestimant el recurs de reposició interposat pel procurador de la part 

apel·lant contra el decret de 8 de febrer de 2022 el qual es confirma (recurs 

apel·lació contra sentencia núm. 94/2017 Ajuntament del Perelló i J.B.I. SL). No hi ha 

lloc a que proveís l’escrit presentat el 24 de febrer de 2022 pel procurador de la part 

apel·lant, sol·licitant complement de la sentència, ja que s’ha presentat fora de 

termini 

 

* Escrit de M.L.M. (RE 1-2022-002723-2) comunicant que el vehicle adscrit a la 

llicència de taxi matrícula 4231KSP està avariat per 1 mes i que del dia 6 de juliol al 

dia 6 d’agost desenvoluparà el servei de taxi amb un vehicle matrícula 5820JLY. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-002735-1) 

notificant la declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A137000290000ZY feta 

a favor de S.P. i F. SL. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-002734-1) 

notificant la declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A067001050000SW feta 

a favor de R.C.G. i M.L.A.D.. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-002733-1) 

notificant la declaració d’obra nova de la finca amb RC 4340453CF0244A0001ZE feta 

a favor de M.J.B. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-002732-1) 

notificant a efectes informatius l’excés de cabuda de la finca amb RC 

43106A102001000000ZA feta a favor de A.C.V.F. 

http://www.elperello.cat/

