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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 16-02-2022 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

URBANISME 

 

Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

61/21 Transformació i legalització de la 

construcció existent com a maset 

de nova construcció 

Polígon 146 Parcel·la 56 

“Comes” 

87/21 Construcció d’un habitatge 

unifamiliar amb piscina 

C/Bufadors 1-3-5 de la 

Urbanització Perelló-Mar 

 

Denegades 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

Llicències primera ocupació 
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Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

Altres: 

 

- S’acorda admetre a tràmit el Projecte d’actuació específica per a Projecte de 

legalització d’infraestructura de telecomunicacions al polígon 18 parcel·la 19 partida 

“Molà” del Perelló, presentat per V.T SLU. 

 

 

ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 

   

 

Altres: 

 

Habitatges d’ús turístic 

 

- S’acorda no inscriure al registre municipal l’activitat d’habitatge d’ús turístic que es 

pretén establir a l’edificació existent al polígon 139, parcel·la 8, perquè no es tracta 

d’un habitatge legalment implantat. 
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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 

AGRUPACIÓ XIM XIM 

MIG GRAU 

Contractar a la xaranga Xim 

Xim Mig Grau pel Carnaval 

infantil 300,00 €   -  300,00 €  338-22608 

JASMINA RAMON BORT 

Contractar una mini disco pel 

Carnaval infantil 537,19 € 112,81 €  650,00 €  338-22608 

ALPHA SERVICIOS 

PERSONALES Y AÉREOS 

SLU 

Contractar un controlador 

d’accés per Carnaval 114,00 € 23,94 €  137,94 €  132-22701 

RUBEN CASTELLÀ 

FORNÓS 

Lloguer d’equips mòbils i 

equips de so i llums per 

Carnaval  980,00 €    1.185,80 €  151-20300 

ALUTEC DELTA SL 

Treballs de millora de 

l'estructura d'aigües 

residuals de Santa Llúcia  6.462,59  1.357,14  7.819,73  160-22799  

PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES VICTORI SL 

Actuació mag Vespra Sant 

Antoni 2022 3.800,00  798,00  4.598,00  338-22608 

PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES VICTORI SL 

Lloguer d'equips de so i llum 

per als actes protocolaris de 

la Vespra de St Antoni 2.200,00  462,00  2.662,00  151-20300 

MÚSICS DE CATALUNYA 

STAT.COOP. C. LTDA 

Actuació musical de 

l'orquestra Principal de la 

Bisbal 6.500,00  1.365,00  7.865,00  338-22608 

PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES VICTORI SL 

Actuació musical de 

l’orquestra Metropol 8.400,00  1.764,00  10.164,00  338-22608 

ARTS MANAGERS S.L 

Actuació del grup Els 

Catarres per l’Abella Rock 25280 5308,8 30588,8 338-22608 

http://www.elperello.cat/
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PROGES XXI S.L 

Actuació del grup Diluvi per 

l’Abella Rock 5.600,00  1.176,00  6.776,00  338-22608 

ARTS MANAGERS S.L 

Actuació del grup La Fúmiga 

per l’Abella Rock 10360 2175,6 12535,6 338-22608 

PRODUCCIONS 

ARTÍSTIQUES VICTORI S.L 

Actuació del grup Dalton 

Bang per la festa jove de Sant 

Antoni 3.050,00  640,50  3.690,50  338-22608 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Submin. de material de 

neteja per al complex 

educatiu 389,13 €  81,71 €  470,84 €  920-22110 

APÍCOLA TARRAGONINA, 

SCCL 

Compra de mel per a detalls 

institucionals  175,20 € 17,52 € 192,72 € 912-22601 

EBREQUALITAT, SA (Ixos 

Cealco SL) 

Compra de caixes de llums 

d’emergència i llums 

rentamans per als vestuaris 

de la piscina 138,62 € 29,11 €  167,73 €  165-22690 

SPORTS FEVI, SL 

Compra de volants de 

bàdminton 151,56 €  31,83 €  183,39 €  330-22690 

HIERROS ALTADILL, SL  

Compra de bigues de ferro 

per al camp de futbol  502,25 €  105,47 €  607,72 €  151-22690 

EBREQUALITAT, SA  

Compra de material elèctric 

per a substituir el SAI de 

l’edifici de l'Ajuntament  797,86 €  167,55 €  965,41 €  165-22690 

WÜRTH ESPAÑA, SA  

Compra de brides i altres 

materials brigada municipal 116,88 €  24,54 €  141,42 €  151-22690 

EBREQUALITAT, SA 

Compra de dos projectors de 

llum per a la deixalleria 

municipal  151,46 €  31,81 €  183,27 €  165-22690 

JOSEP M LLORENS ROIG 

(PUCOM EL TRAGINER) 

Comprar confeti per 

Carnaval 80,00 €  16,80 €  96,80 €  338-22608 

CARMEN MARTÍ BRULL 

Comprar melindros per 

Carnaval 28,41 € 2,84 €  31,25 €  338-22608 

MÒNICA LLAMBRICH 

PARRA 

Submin. de xocolata per 

Carnaval  359,09 € 35,91 €  395,00 €  338-22608 

BOYER CAÑAGUERAL SL 

Comprar entrepans per 

Carnaval 909,09 € 90,91 €  1.000,00 €  338-22608 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Compra d'articles de 

menatge Carnaval 43,70 € 9,18 €  52,88 €  338-22608 

http://www.elperello.cat/
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Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar la relació de factures del mes de gener de 2022 (2a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 31.276,50€. 

 

Certificacions d’obra 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda denegar la sol·licitud d’exempció del pagament de l’Impost sobre béns 

immobles de l’exercici 2021 sol·licitada per F.P.F., perquè la finca situada al C/ 

Oliveres núm. 23 del Perelló té la classificació de sòl urbà d’acord amb el Pla 

d’ordenació urbanística municipal i es troba, per tant, subjecta a l’Impost sobre béns 

immobles de naturalesa urbana. 

 

- S’acorda aprovar el registre d’activitats de tractament de dades personals de 

l’Ajuntament del Perelló que consta de 17 registres i del document de mesures 

tècniques i organitzatives de seguretat. 

 

- S’acorda acceptar el canvi de tècnic Coordinador de Seguretat i Salut de les obres 

Reforma en vials urbans; substitució de voreres, ferms de calçada i serveis al 

Perelló”, que serà el Sr. J.G.P. 

 

- S’acorda destinar l’import total de 46.214,70 euros del primer termini 2022 dels 

fons de l’empresa nacional de residus radioactius (ENRESA) a finançar les següents 

inversions municipals: 

http://www.elperello.cat/
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Inversió Import inversió Import a finançar amb 

fons d’ENRESA 

Arranjament camí Bordes 7.835,01 7.835,01 

Arranjament camí Planes 1.815,27 1.815,27 

Arranjament camí Espinal 1.949,61 1.949,61 

Arranjament camí Comartins 2.640,50 2.640,50 

Arranjament camí Racó Teixons 1.117,97 1.117,97 

Arranjament camí del Mé 31.102,38 30.856,34 

TOTAL  46.214,70 

 

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

núm. 2 fila 1ª (nous) del cementiri municipal del Perelló, a favor de la Sra. E.B.F., 

entenent que el dret concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat 

vigent. 

 

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

núm. 583 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor del Sr. F.B.F., entenent 

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

 

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

de M.B.C. davant de l’immoble situat al c/ Balmes núm. 22 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de 5 metres més 5 metres de contra gual. 

 

- S’acorda Donar la conformitat a la documentació presentada pel Centre d’Esports 

El perelló, per tal de justificar la subvenció nominativa de l’anualitat 2021 per un 

import de 25.000,00 € atès l’estat de comptes d’ingressos i despeses de l’activitat 

subvencionada i el conveni aprovat i subscrit al seu dia, així com iniciar el procés per 

tal de fer efectiu el pagament de la resta de subvenció pendent a la data d’avui, per 

import de deu mil vuit-cents trenta-quatre mil euros amb setanta-un cèntims ( 

10.834,71 €). 

 

http://www.elperello.cat/
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- S’acorda donar la conformitat a la documentació presentada per l’Agrupació 

Musical l’Emburgada, per tal de justificar la subvenció nominativa de l’anualitat 2021 

per un import de vuit mil cent-nou euros amb seixanta-nou cèntims ( 8.109,69 € ) 

atès l’estat de comptes d’ingressos i despeses de l’activitat subvencionada i el 

conveni aprovat i subscrit al seu dia, així com iniciar el procés per tal de fer efectiu 

el pagament de subvenció per import de 2.109,69 € atès la bestreta concedida de 

6.000,00 €. 

 

- S’acorda donar la conformitat a la documentació presentada per l’Associació 

Cultural DOSMESDOS, per tal de justificar la subvenció nominativa de l’anualitat 

2021 per un import de 1.285,43 € atès l’estat de comptes d’ingressos i despeses de 

l’activitat subvencionada i el conveni aprovat i subscrit al seu dia, així com iniciar el 

procés per tal de fer efectiu el pagament de subvenció per import de mil dos-cents 

vuitanta-cinc euros amb quaranta-tres cèntims (1.285,43 €). 

 

- S’acorda aprovar, els padrons anuals de l’any 2022 pels conceptes i imports que es 

relacionen a continuació, i exposar-los al públic per un termini d’un mes, als efectes 

d’al·legacions o reclamacions: 

CONCEPTE IMPORT 

CEMENTIRIS 13.557,00€ 

GUALS 6.370,00€ 

TRIBUNES 7.500,00€ 

ESCOMBRARIES 278.656,63€ 

 

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

de L.C.B. davant de l’immoble situat al c/ Balmes núm. 34 per a gual d'ús permanent, 

amb una amplada de fins a 4 metres més 4 metres de contra gual. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Departament d’Empresa i Ocupació (RE 1-2022-000584-1) de tramesa de 

cèdula de citació en relació a la “Subrogació del personal de neteja de l’Institut 

Blanca d’Anjou”. 
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* Escrit del Departament de Cultura (RE 1-2022-000617-2) comunicant l’autorització 

d’una intervenció arqueològica preventiva al Parc Eòlic La Collada Fase II. 

 

* Escrit de Caixabank SA (RE 1-2022-000617-2) de tramesa de carta de comissió de 

custòdia en relació als comptes corrents que té l’Ajuntament a Caixabank SA. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000552-1) de 

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

43106A125001260000ZO feta a favor de J.B. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000585-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A1003000770000SB 

feta a favor de M.F.H.J. 
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