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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 23-08-2022 

 

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: 

- S’acorda acceptar la petició presentada per GICSA de prorrogar l’execució del 

contracte d’ obres 2 mesos “REFORMA EN VIALS URBANS; SUBSTITUCIÓ DE 

VORERES, FERMS DE CALÇADA I SERVEIS AL PERELLÓ”, essent la nova data 

d’acabament el 9 de novembre de 2022. 

 

 

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: 
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TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

JOSEP ANTONI MOLINÉ 

GONZALVO 

Còpies DVD per a les famílies 

participants als actes dels 

nascuts 2019, 2020 i 2021 582,40 €  122,30 €  704,70 €  330-22609 

SIDIALDA, SL 

Trofeus- Club de Birles 

Perelló- 3r memorial Joan 

Sabaté 150,60 €  31,63 €  182,23 €  330-22609 

 

Aprovació factures 

 

Certificacions d’obra 

 

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

 

Altres: 

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda informar favorablement la petició de M.F.L. per a l’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició de N.R.A. per a l’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició de M.M.L. per a l’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat. 

 

 

- S’acorda deixar sense efectes la licitació efectuada i aprovar un nou expedient de 

contractació del servei de neteja de l’Institut Escola el Perelló mitjançant 

procediment obert i tramitació ordinària, amb un pressupost base de licitació de 
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56.128,56 més 11.786,99 d’IVA ( tipus del 21%), tanmateix s’acorda aprovar el plec 

de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir 

la contractació, d’acord amb els documents que consten a l’expedient. 

 

- S’acorda destinar l’import total de 76.291,30 euros del segon termini 2022 dels fons 

de l’Empresa Nacional de Residus Radioactius (ENRESA) a finançar les següents 

inversions municipals: 

 

Inversió Import inversió Import a finançar amb 

fons d’ENRESA 

Compra escenari 30.000,00 30.000,00  

Material inventariable 16.000,00 14.788,48  

Substitució pantalla cinema 3.883,77  3.883,77  

Compra maquinària 1.555,76  1.555,76  

Instal·lació cautxú al parc de les 

comes 12.000,00  12.000,00  

Rehabilitació pou Gilet 10.385,07  10.385,07  

Edificis i altres construccions 1.000,00  1.000,00  

Camí Bassa d'en Ferrà  2.678,22  2.678,22  

TOTAL  76.291,30  

 

- S’acorda desestimar les al·legacions presentades per Eòlica del Perelló S.L. contra 

l’acord de la Junta de Govern del dia 14 de juny de 2022, sobre el canvi no substancial 

al projecte Parc Eòlic La Collada 2ª fase i reiterar el que ja es va acordar per la Junta 

de Govern de requerir al promotor per tal que s’elabori un Estudi d’Impacte i 

Integració Paisatgística nou o complementari per tal que sigui valorat per òrgan 

competent en matèria de paisatge, i de manera simultània es pronunciï sobre si la 

modificació afecta al PAE al seu dia aprovat per Urbanisme, i si es una modificació 

substancial o no. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-003326-2) de tramesa de la 

liquidació dels serveis de gestió i tractament de residus juliol 2022. 
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* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-003335-2) de tramesa de la 

resolució de baixa del servei d’ajuda a domicili de l’expedient “EXP 2010/01382”  

 

* Escrit del Departament d’Empresa i Treball (RE 1-2022-003154-2) de tramesa de 

resolució de l’expedient sancionador EMT_2022_EXP_SANC_TURISM000001 a R.W.J. 

com a titular de l’habitatge situat al Polígon 127 pc 21, per infracció de la normativa 

en matèria d’establiments turístics. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003364-1) 

notificant l’excés de cabuda de la finca amb RC 43106A041000380000SY feta a favor 

de P.I. i C.S. 
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