
 
                     
      
 
 

 
 
 
C/ Lluís Companys, 2 
El Perelló 43519  
977 490 007 – 977 490 072  
www.elperello.cat 
aj.perello@elperello.cat          Pàgina 1 de 7 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 01-02-2022 

 

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 

ANTONIO ORENSANZ 

PI (ORENSANZ & CIA) 
Serveis d’assessorament 

en matèria de 
8.400,00 €  

1.764,00 

€  

10.164,00 

€  912-22602 

http://www.elperello.cat/
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 comunicació i relacions 

amb la premsa  

CREU ROJA 

ESPAÑOLA 

 

Servei d’ambulància de la 

cursa ciclista Sant Antoni 228,13 €   -  228,13 €  338-22608 

MANEL GONZALEZ 

PERIS 

Servei mèdic cursa 

ciclista St Antoni  235,29 €  

0 € IVA   

35,29 € 

IRPF ( 15 

%) 200,00 €  338-22608 

TALLERES VELILLA, SA 

 

Servei de revisió camió 

cistella 630,00 €  132,30 €  762,30 €  151-21400 

SURTDECASA SCCL 

 

Servei de difusió 

d'activitats organitzades 

per l'Ajuntament a les 

xarxes socials de 

SURTDECASA 484,00 € 101,64 €  585,64 €  920-22602 

MATERIALS 

BALTASAR 2008, SL 

Submin. de polsadors 

per les dutxes dels 

vestidors de la piscina 

municipal 353,64 €  74,26 €  427,90 €  151-22690 

AUDI PINTURES CB 

Compra d'un bidó de 

pintura viària blava per 

pintar la zona 

d’aparcament de 

minusvàlids 84,89 €  17,83 €  102,72 €  151-22690 

AUDI PINTURES CB 

Compra de pots de 

pintura per a la Torre 

dels Moros  152,44 €  32,01 €  184,45 €  151-22690 

ISIDRO TORRAS, SL 

Submin. d’un raspall 

central i dos jocs de 

raspalls laterals per a la 

màquina BD120 366,20 €  76,90 €  443,10 €  163-22690 

PROJECTES I 

INSTAL·LACIONS 

D'ESPAIS URBANS S L 

Submin. i col·locació de 

paviment de cautxú al 

Parc infantil del Barranc 

dels Clotets 8.478,60 € 

1.780,51 

€ 

10.259,11 

€ 171-62206 

http://www.elperello.cat/
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MANANTIAL DE 

SALUD, SLU 

Submin i servei font 

d'aigua per a l'edifici de 

l'Ajuntament 

340,20 €  34,02 €  374,22 €  920-22105 

30,05 €  - 30,05 €  

920-22105 

54,12 €  5,41 €  59,53 €  

Total 463,80 

 

 

Aprovació factures 

 

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

ascendeixen a un import total de 35.959,03€. 

 

Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació 6ª i última de l’obra “Projecte de Rehabilitació 

d’Edifici d’Equipaments de titularitat Municipal”, l’import de la qual ascendeix a 

DOTZE MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS ( 12.323,13 €). 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres per l’execució del 

Projecte ”Reforma en vials urbans; substitució de voreres, pavimentació i serveis al 

Perelló” , presentat per l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN COSTA 

DORADA , S.L 

 

- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres per l’execució del 

Projecte ”Arranjament de camins municipals Bermejo-Portella, Roca d’en Vidal i 

http://www.elperello.cat/
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accés Parracoll , presentat per l’empresa CONSTRUCCIONS 3G SA, adjudicatària de 

les obres. 

 

- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut del contracte d’obres per l’execució del 

Projecte ”Reforma i ampliació del pavelló esportiu municipal” 1ª fase, presentat per 

l’empresa EDIFISA ENTER, S.L 

 

- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució del ”Projecte de 

pavimentació i ordenació de la Plaça de les Corts Catalanes i execució d’escales al 

Passatge de la Urbanització del Molí”, presentat per l’empresa TECNOLOGIA DE 

FIRMES, Urbanització del Molí S.A , adjudicatària del LOT 1. 

 

- S’acorda aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’execució del ”Projecte de 

pavimentació i ordenació de la Plaça de les Corts Catalanes i execució d’escales al 

Passatge de la Urbanització del Molí”, presentat per l’empresa EDIFISA ENTER S.L., 

adjudicatària del LOT 2. 

 

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

Cultural Santa Llúcia, per tal de justificar la subvenció nominativa de l’anualitat 2021 

per un import de 1.887,43 € atès l’estat de comptes d’ingressos i despeses de 

l’activitat subvencionada, d’acord amb el conveni aprovat i subscrit al seu dia i 

efectuar el pagament 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per l’empresa AGBAR, Sociedad General 

Aguas de Barcelona SAU, concessionària del servei públic municipal d'abastament 

domiciliari d'aigua potable i del servei de clavegueram del Perelló, corresponent a 

la gestió d’aigua i clavegueram de l’any 2020 i declarar un saldo a favor de 

l’Ajuntament del Perelló per import de 27.409,01 euros. 

 

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

FEIXET per tal de justificar la subvenció nominativa, per import de 2.00,00€ 

concedida per l’Ajuntament del Perelló d’acord amb el conveni aprovat i subscrit al 

seu dia. 

http://www.elperello.cat/
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- S’acorda aprovar la sol·licitud de L.P.P. de senyalització de prohibició d’aparcament 

davant de la porta del seu domicili al carrer Salmeron, núm. 20, amb la finalitat de 

garantir la sortida fluïda de persones del domicili indicat. 

 

- S’acorda aprovar les Bases reguladores del concurs de disfresses de Carnaval 2022. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Departament de Cultura (RE 1-2022-000211-2) de tramesa de resolució 

d’un permís d’intervenció arqueològica preventiva a les línies d’evacuació de PSFV 

Amepersol 1, Green Tarraco 1, Green Tarraco 2, Amepersol 2, Tirasol 1 sobre els 

municipis de Rasquera, Ginestar, Tivissa i El Perelló.. 

 

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

000214-2) de tramesa de denúncia i informe del Cos d’Agents Rurals en relació a 

l’estacionament d’un vehicle en un lloc expressament prohibit (Platja Pont de l’Àlia) 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-000181-2) de tramesa de 

resolució de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, en relació a les 

sol·licituds del servei d’ajuda a domicili 

 

* Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua (RE 1-2022-000336-2) comunicant 

l’Actualització del preu de l’aigua, any 2022 

 

* Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua (RE 1-2022-000318-2) comunicant l’ampliació 

de termini fins a l’1 de març del “Programa de gestió específic dels sistemes públics 

de sanejament en alta de Catalunya per al període 2022-2033” 

 

* Escrit de la Federeación Española de Municipios i Provincias (RE 1-2022-000304-1) 

de tramesa del llistat de Bens Immatriculats per l’església.  

http://www.elperello.cat/
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* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000266-1) de 

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

43106A1500011920000ZP feta a favor de J.R.C. i A.M.B.P. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000353-1) de 

notificació d’expedient administratiu de constrenyiment 2007/46754 de la finca 

situada a l’edificació lletra G del carrer A del sector 8 Cap Roig, a C.G.B. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000268-1) de 

comunicació d’excés de cabuda de la finca amb RC 43106A145000180000ZO feta a 

favor de E.V.L. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000267-1) de 

comunicació d’immatriculació de la finca amb RC 43106A145000730000ZB feta a 

favor de E.V.L. 
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