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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 29-03-2022 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

URBANISME 

 

Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

10/22 Estesa de línia subterrània de 

baixa tensió per ampliació de 

potència 

Av Sant Jordi núm. 1 

 

Denegades 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
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Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

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: 

http://www.elperello.cat/
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TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

ALUTEC DELTA, SL 

Obres de reparació 

coberta pavelló esportiu  4.118,02 €  864,78 €  

4.982,80 

€  920-21200 

SERRALLERIA 

MARGALEF, CB 

Obres arcades per 

reforçar balcó antic 

Ajuntament  370,00 €  77,70 €  447,70 €  920-21200 

XAVIER PALLARES 

PALLARES 

Serveis de reparació 

furgoneta Nissan 

Cabstar 2198CCB 

(cablejat de presa bomba 

hidràulica) 200,00 €  42,00 €  242,00 €  151-21400 

JOSEP ANTONI 

MOLINÉ GONZALVO 

Impressió i dissenys 

llibrets personalitzats 

per a les persones que 

fan 90 anys 228,00 € 47,88 € 275,88 € 330-22609 

JOSEP ANTONI 

MOLINÉ GONZALVO 

Impressió i dissenys dels 

llibrets personalitzats 

per a les famílies que 

participen dels actes dels 

Nascuts 2019, 2020 i 

2021 2.190,00 € 459,00 € 

2.649,00 

€ 330-22609 

RESTAURANT CAN 

SUBIRATS 

BOYER CAÑAGUERAL 

SL 

Esmorzar per als 

membres de la Xim Xim 

Mig Grau participació 

cercaviles actes dels 

Nascuts  227,27 € 47,73 € 275,00 € 330-22609 

1PCSNET, SL  

Submin. cartutxos de 

tinta per impressora 

oficines edifici 

Ajuntament 302,43 €  63,51 €  365,94 €  920-22002 

JOSEFINA BARBERÀ 

BENET 

Submin. detalls 

agraïment actuacions 

actes Nascuts 128,10 €  26,90 €  155,00 €  330-22609 

EDITORIAL 

MEDITERRÀNIA SL 
Compra llibres 

agraïment per a la 
403,80 € 16,15 € 419,95 € 330-22609 

http://www.elperello.cat/
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participació al concurs de 

dibuix de Sant Jordi 

ATTACHMENT 

TECHNOLOGY 

ESPAÑA SA  

Submin. recanvis 

desbrossadora  123,00 €  25,83 €  148,83 €  151-21400 

IXOS CEALCO, SL 

Compra de cablejat per 

al bar de Quintos Firabril  419,13 €  88,02 €  507,15 €  151-22690 

 

Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar la relació de factures del mes de març de 2022 (1a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 131.265,14€. 

 

Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 1- única- i final, de l’obra «PROJECTE 

DE PAVIMENTACIÓ I ORDENACIÓ DE LA PLAÇA DE LES CORTS CATALANES I 

EXECUCIÓ D’ESCALES AL PASSATGE DE LA URBANITZACIÓ DEL MOLÍ”, que ascendeix 

a vint-i-cinc mil set-cents quaranta-nou amb un cèntim d’euro (25.749,01€) (IVA 

inclòs) , amb càrrec a la partida 1532-60160 del pressupost de despeses vigent. 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar la rectificació del sentit de l’informe de fiscalització del punt segon 

de l’acord 12è de la JGL celebrada el 16 de març de 2022. On diu: “II.- Consta a 

l’expedient informe favorable de fiscalització...” a de dir “II.- Consta a l’expedient 

informe desfavorable de fiscalització...” 
 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert 

simplificat i tramitació ordinària, de la Memòria valorada “ Arranjament camí Bassa 

http://www.elperello.cat/
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d’En Ferrà” , amb un pressupost de licitació de 53.564,28 €, amb el desglossament 

de 44.268,00 € de pressupost base, i 9.296,28 € d’IVA (21%) , i autoritzar la despesa 

amb càrrec a la partida 454-601.11 "Camins veïnals" del pressupost vigent del 2022. 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladores del 33è Concurs de Dibuix de Sant Jordi 

(2022). 

 

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

núm. 740 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor del V.M.M., entenent 

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

 

- S’acorda aprovar la liquidació del primer quadrimestre del curs escolar 2021-2022 

presentada per la Fundació Pere Tarrés, amb un resultat de 43.082,87 € a aportar 

per l’Ajuntament per tal de mantenir l’equilibri econòmic del contracte, 

corresponent als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre de 2021. 
 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte d'execució de "Vial peatonal en tram 

Avinguda Catalunya i rotonda", redactat per l'arquitecte tècnic Daniel Castellano 

Cervera per un pressupost general d'execució per contracta de 15.220,02 € i 

3.196,20 € de 21% d'IVA. 

 

- S’acorda aprovar la rectificació de l’edat mínima per a prendre part en el procés de 

selecció que es regula a la base segona de les bases i on hi diu 18 anys i ha de dir 16 

anys. 

 

- S’acorda acceptar les al·legacions presentades per l’empresa SOCIETAT TALLER 

D’ARQUITECTURA I TERRITORI SLP i deixar sense efectes l’aprovació inicial de la 

resolució del contracte del servei de redacció “Modificació puntual del POUM del 

Perelló, per regular la implantació d’energies renovables i instal·lacions ramaderes 

en sòl no urbanitzable” per causa imputable al contractista. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

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

001101-2) comunicant la resolució de rompuda forestal de la finca situada al polígon 

19 parcel.la 7 “Àliga”. 

 

* Escrit d’AGBAR (RE 1-2022-001137-2) de comunicació d’abonats 

industrials/comercials amb rebuts pendent de pagament. 
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* Escrit de la notaria Paz Juanes Arnal(RE 1-2022-000923-1) de comunicació d’inici 

d’expedient d’inmatriculació de la finca situada al polígon 65 parcel.la 73, promogut 

per J.P.F. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001178-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A107000080000ZH 

feta a favor de A.C.B. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001108-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 7469206CF0276G0001OA 

feta a favor de J.P.F. i J.M.B. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001109-1) de 

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

431060000006100006KU feta a favor de P.J.M. i J.P. 

http://www.elperello.cat/

