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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 18-10-2022 

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 

   

 

Altres: 

http://www.elperello.cat/
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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 

Mutuacat (Mútua 

Manresana) 

Assegurança d’accidents- 

18a Milla Urbana del 

Perelló 116,82 €   -  116,82 €  920-22401 

COLOMINES, SL  
Subministrament d’aigua 

per als participants de la 
58,80 €  5,88 € 64,68 € 330-22609 

http://www.elperello.cat/
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18a Milla Urbana del 

Perelló 

PUBLICENTER 

SERÍGRAF, SL  

Compra de camisetes 

tècniques i dorsals cursa- 

18a Milla Urbana del 

Perelló 735,00 €  154,35 € 889,35 € 330-22609 

SIDIALDA, SL 

Compra trofeus- 18a 

Milla Urbana del Perelló 739,50 €  155,30 €  894,80 €  330-22609 

 

Aprovació factures 

 

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

incloses en la relació de factures del mes de SETEMBRE de 2022 (2a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 217.472,68 €. 

 

Certificacions d’obra 

 

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

 

Altres: 

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar l’inici de l’expedient de contractació de les obres compreses en el 

projecte d’obres “Execució de mur de contenció i xarxa de pluvials per drenatge del 

tradós” 

 

- S’acorda aprovar la renuncia l’Ajuntament del Perelló, per raons tècniques de 

manca de cobertura, al lot 2 de telefonia mòbil de veu i dades, adjudicat pel Consorci 

Localret. 

http://www.elperello.cat/
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- S’acorda aprovar les bases i efectuar la convocatòria de procés selectiu, mitjançant 

concurs-oposició, per a formació d’una borsa de treball de personal 

administratiu/va, funcionari interí, mitjançant concurs-oposició 

 

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

núm. 309 fila 1a del cementiri municipal del Perelló, a favor de S.S.P. entenent que 

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

 

- S’acorda disposar l’adhesió del municipi del Perelló a la tercera pròrroga del 

contracte basat (Exp. 2018.03-D1) en l’Acord marc de subministrament de paper 

amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.03). 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-2022-003533-2) 

de tramesa de resolució de la resolució del director general d’ordenació del Territori, 

Urbanisme i Arquitectura i la proposta corresponent en relació a diverses 

construccions en sòl no urbanitzable a la parcel.la 20 del polígon 92. 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-003979-2) comunicant la baixa 

del servei d’ajuda al domicili de l’expedient 2022/00085. 

 

* Escrit del COPATE (RE 1-2022-003915-2) de tramesa de la liquidació de 

regularització del cànon i selectiva 2021. 

 

* Correu electrònic del Servei de Suport del Departament de Foment de la Recollida 

Selectiva de l’Agència de Residus de Catalunya, comunicant l’alta presència 

d’impropis en el sistemes de recollida corresponents al tercer trimestre. 

 

http://www.elperello.cat/
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* Escrit de l’empresa Servicios Agroambiental BFM Sociedad Limitada “Plaguefit” (RE 

1-2022-003919-1) comunicant que realitzaran el tractament fitosanitari no agrari a 

la subestació elèctrica Perelló. 

 

* Escrit del Sindicat Comissions Obreres (RE 1-2022-003950-1) comunicant el preavís 

de celebració d’eleccions sindicals (Personal Funcionari) Ajuntament del Perelló. 

http://www.elperello.cat/

