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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 13-01-2022 

 

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 

JASMINA RAMON 

BORT 

Parc d’inflables i tallers 

infantils Sant Antoni  1.322,31 €  277,69 €  

1.600,00 

€  338-22608 
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FRISIAN HORES SL 

Lloguer cavalls Sant 

Antoni Tres Tombs 1.500,00 €  315,00 €  

1.815,00 

€  338-22608 

SERVEIS 

ANTIPLAGUES 

HIGIENE I CONTROL 

SA (SAHICASA) 

Servei de manteniment 

legionel·la i instal·lacions 

de baix risc  1.242,00 € 261 € 1.503 € 342-22799 

Technology 2050 SL 

Servei de manteniment 

integral dels DEA'S  2.016,00 €  423,36 €  

2.439,36 

€  312-20300 

TELEVISIÓ TEVEON 

EBRE S.L 

Reportatge festes Sant 

Antoni al Canal 21 550,00 € 115,50 €  665,50 €  920-22602 

EBRE DIGITAL SL 

Reportatge festes Sant 

Antoni al Canal Terres de 

l’Ebre 500,00 € 105,00 €  605,00 €  920-22602 

IMAGINA RÀDIO, SL 

Serveis de ràdio amb 

l'empresa "Imagina 

Ràdio" per difusió d'actes 

locals 2022 2.500,00 €  525,00 €  

3.025,00 

€  920-22602 

PALLARÈS 

SUBMINISTRAMENTS 

PER A LA 

CONSTRUCCIÓ, SL  

Compra de sacs 

mascletada aèria Sant 

Antoni 2022 53,35 €  11,20 €  64,55 €  151-22690 

APÍCOLA 

TARRAGONINA SCCL 

Compra de mel obsequi 

cursa ciclista Sant Antoni 

2022 279,50 € 27,95 €  307,45 €  338-22608 

HIPER PERELLÓ  

Detalls participació 

concurs de pessebres   176,55 € 330-22609 

JOSEFINA BARBERÀ 

BENET 

Detalls participació 

concurs de pessebres   26,00 € 330-22609 

BOYER CAÑAGUERAL 

(CAN SUBIRATS)  

Detalls participació 

concurs de pessebres   50,00 € 330-22609 

JOSEPA SEGARRA 

PIÑOL (L'ESTANC) 

Detalls participació 

concurs de pessebres   25,00 € 330-22609 

ANGELINA 

MARGALEF PASTÓ  

Compra de pastís de 

postre per als residents 

de la Casa del Poble 82,64 €  17,36 €  100,00 €  912-22601 
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SIDIALDA SL 

Comprar trofeus cursa 

ciclista Sant Antoni 162,50 € 34,13 €  196,63 €  338-22608 

MONTSERRAT 

BARBERÀ MOLINÉ 

Compra de centros 

florals, rams i 

decoracions per Sant 

Antoni 265,00 €  26,50 €  291,50 €  338-22608 

FANDOS FERRÉ C.B. 

Compra d’una cafetera 

KRUPS Dolce Gusto per 

al personal de la brigada 

municipal 82,64 €  17,36 €  100,00 €  920-62600 

 

 

Aprovació factures 

 

Certificacions d’obra 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra “Arranjament del camí de 

la Bassa en Ferrà" redactat per l'arquitecte tècnic municipal per un PEC de 53.564,28 

€ IVA inclòs. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projectes tècnics d'arranjament dels següents 

camins municipals afectats pel Temporal Glòria, redactats per l'arquitecte tècnic 

municipal per un PEC total de de 30.716,69 € IVA inclòs: 

 

1. Arranjament del Camí de les Bordes - PEC 15.670,02 €, IVA inclòs. 

2. Arranjament del Camí de les Planes - PEC 3.630,53 €, IVA inclòs. 

http://www.elperello.cat/
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3. Arranjament del Camí de l'Espinal - PEC 3.899,21 €, IVA inclòs. 

4. Arranjament del Camí de la Comartí - PEC 5.281,00 €, IVA inclòs. 

5. Arranjament del Camí del Racó dels Teixons - PEC 2.235,93€, IVA inclòs. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra “Arranjament del ferm de 

camins agrícoles municipals" redactat per l'arquitecte tècnic municipal per un PEC 

de 100.168,36 € IVA inclòs. 

 

- S’acorda Aprovar inicialment el projecte tècnic de l'obra "Obertura de tres franges 

perimetrals al voltant d’una part del nucli poblacional, el barri de les Torretes, la 

torre de les Guàrdies, la deixalleria i el cementiri" redactat per l'enginyer forestal 

G.A.C. per import de 6.944,43€ IVA inclòs. 

 

- S’acorda retornar 64.80€ (el 90% dels imports ingressats) en aplicació de l’article 4 

de l’Ordenança núm. 36, reguladora del preu públic per l’assistència als casals 

d’estiu i de nadal de l’Ajuntament del Perelló, quedant els següents imports a 

retornar: 

F.P.P.: 36.00€ 

A.P.P.: 28,80€ 

 

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

núm. 12 fila 2ª (nous) del cementiri municipal del Perelló, a favor del Sr. E.P.S., 

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

vigent. 

 

- S’acorda concedir llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, a favor 

de F.B.B. davant de l’immoble situat al C/ Balmes núm. 36 per a gual d'ús permanent, 

amb una amplada de fins a 4 metres més 4 metres de contra gual. 
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- S’acorda concedir llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, a favor 

de M.C.G. davant de l’immoble situat al C/ Eres núm. 27 per a gual d'ús permanent, 

amb una amplada de fins a 4 metres més 4 metres de contra gual. 

 

- S’acorda concedir llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, a favor 

de L.L.S. davant de l’immoble situat al C/ Balmes núm. 38 per a gual d'ús permanent, 

amb una amplada de 5 metres més 5 metres de contra gual. 

 

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

Caçadors Sant Antoni, per contribuir a les despeses derivades per a vetllar pel bon 

estat de conservació i fer tasques de manteniment de les basses del terme, per 

import de 700,00 €, amb càrrec a la partida 924/48000, així com aprovar el conveni 

de col·laboració entre l’Ajuntament del Perelló i l’entitat Societat de Caçadors Sant 

Antoni, regulador de la subvenció nominativa que es concedeix. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició del Sr. I.P.B. d’expedició de targeta d’ 

aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular 

conductor/a.i trametre-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la seva tramitació 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 1-2021-004868-2) 

de tramesa d’ecòpia de la Resolució del director general d’Ordenació del Territori i 

Urbanisme de data 30 de desembre de 2021, i la proposta de la cap de servei de 

Protecció de la Legalitat, corresponent a una construcció a la parcel.la 208 del 

polígon 149, al paratge Roca Blanca. 

 

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

000161-2) informant de la publicació al DOGC de la Resolució ACC/14/2022, de 10 

de gener, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la 

difusió de la influença aviària a Catalunya. 
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* Escrit de Servihabitat (RE 1-2022-000027-1) comunicant que s’ha efectuat l’oferta 

de lloguer social al Sr. J.M.M.E. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-000082-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A009000830000SX 

feta a favor de A.P.M. 
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