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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 16-03-2022 

 

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: 

 

 

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 
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EBRE DIGITAL, SL 

Cobertura televisió actes 

Nascuts 2019, 2020, 2021 1.949,59  409,41 € 2.359,00 € 920-22602 

XAVIER PALLARES 

PALLARES 

Serveis de reparació 

furgoneta Nissan Cabstar 

2198CCB 619,36 € 130,07 € 749,43 € 151-21400 

LLUÍS REBULL 

CASTELLNOU 

Servei de pintura cadires 

Oficina de Turisme i petita 

dependència on està el 

projector al Cinema Victòria 250,00 €  52,50 €  302,50 €  920-21200 

EL CANYÍS SCP 

Sopar col·laboradors 

cavalcada Reis 106,91 €  10,69 €  117,60 €  338-22608 

IMPREMTA QUEROL, SL  

Serveis impressió discs 

estacionament indegut 92,50 €  19,43 €  111,93 €  130-22690 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ  

Submin. material de neteja 

edifici ajuntament  330,25 €  69,35 €  399,60 €  920-22110 

1PCSNET S.L 

Compra disc extern per 

poder emmagatzemar 

videos enregistrats d'interès 

municipal ("Videoteca") 110,58 € 23,22 €  133,80 €  920-62600 

OFILOGISTICS 

TARRAGONA, SL  

Compra de sobres Jutjat de 

Pau  193,82 €  40,70 €  234,52 €  920-22000 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ  

Submin. material de neteja 

complex educatiu 232,24 €  48,77 €  281,01 €  920-22110 

HERRAIZ MAQUINARIA 

ICA, SAU 

Compra transpaleta brigada 

municipal 292,00 €  61,32 €  353,32 €  151-62300 

 

Aprovació factures 

 

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

que ascendeixen a un import total de 75.410,37€. 

 

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

incloses en la relació de factures de romanents de crèdits afectats que ascendeixen 

a un import total de 20.230,92 € 
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Certificacions d’obra 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a la contractació del 

subministrament de carburant amb destinació a vehicles municipals, comarcals i 

dels ens vinculats o dependents, gasoil per a calefacció i subministrament de 

dipòsits de carburant. 

 

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

núm. 485 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor de E.B.M., 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. 104 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor de R.J.B.M., entenent 

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

 

- S’acorda concedir la subvenció nominativa sol·licitada per l’entitat Agrupació 

Musical l’Emburgada, per contribuir a les despeses derivades de la formació i foment 

de la música al Perelló, així com la seva participació en actes i esdeveniments que 

es celebren durant l’any,per import de 12.996 €, amb càrrec a la partida 924/48000. 

Tanmateix s’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del 

Perelló l’entitat Agrupació Musical l’Emburgada, regulador de la subvenció 

nominativa que es concedeix. 

 

- S’acorda desestimar la justificació de la subvenció concedida al Handbol Club El 

Perelló perquè l’import dels ingressos de l’activitat subvencionada supera les 

despeses, i s’incompleix l’article 19.3 de la Llei General de Subvencions. 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu per a la 

contractació, amb caràcter laboral temporal, de personal directiu, monitors-es i 

auxiliars per als programes de lleure infantil de l'Ajuntament del Perelló, mitjançant 

concurs, anualitat 2022. 
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- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol 

núm. 440 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor de J.S.P., entenent que 

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

 

- S’acorda desestimar la petició de devolució de la fiança definitiva de les obres “ 

Projecte de Rehabilitació d’Edifici d’Equipaments de Titularitat Municipal” 

presentada per l’empresa GILABERT MIRÓ S.A. per respondre dels conceptes 

definits en l’article 110 de la LCSP, perquè no ha transcorregut el termini d’1 any des 

de data que es lliura l’acta de recepció de les obres. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (RE 1-2022-

000864-2) comunicant la resolució de baixa de la inscripció al Registre d’Explotacions 

Ramaderes de l’explotació 5400AR de la qual é titular F.G.P. 

 

* Escrits del Departament d’Empresa i Treball (RE 1-2022-000932-2 i RE 1-2022-

000933) de comunicació de la documentació presentada al Departament per part 

de l’empresa Unosig Energías SL (Amepersol 1): 

- Sol·licitud de venda de tota l’energia. 

- Declaració responsable de la possessió de tota la documentació exigida als 

annexos 1, 2, i 3 del Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents 

per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. 

- Sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i de construcció d’una instal·lació 

fotovoltaica i eòlica sobre terreny acollida a la venda de tota l’energia de més de 

100kW (nova instal·lació). 

- Annex a la sol·licitud de venda de tota l’energia. 

 

* Escrit de l’Ajuntament de Tivenys (RE 1-2022-000885-2) de comunicació de la 

modificació Puntual del POUM per a la concreció dels sistemes d’espais verds i 

equipaments en l’àmbit de l’Ermita de la Mare de Déu del Carme i el dipòsit 

municipal. 

 

* Escrit de la Subdelegació del Govern a Tarragona (RE 1-2022-001000-2) de 

sol·licitud de consulta de l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte “Abandono 

definitivo (P&A) de pozos submarinos (Activo Casablanca, Tarragona)” enfront a les 

costes de Tarragona, promogut per Repsol Investigaciones Petroliferas SA (RIPSA), 

expediente EA0040509. 
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* Escrit d’AGBAR (RE 1-2022-000902-2) de comunicació d’abonats 

industrials/comercials amb rebuts pendent de pagament. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000923-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A008000700001DP 

feta a favor de J.L.V. 
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