
 
                     
      
 
 

 
 
 
C/ Lluís Companys, 2 
El Perelló 43519  
977 490 007 – 977 490 072  
www.elperello.cat 
aj.perello@elperello.cat          Pàgina 1 de 6 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 12-04-2022 

 

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 
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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/


 
                     
      
 
 

 
 
 
C/ Lluís Companys, 2 
El Perelló 43519  
977 490 007 – 977 490 072  
www.elperello.cat 
aj.perello@elperello.cat          Pàgina 3 de 6 

 

TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

1PCSNET, SL  

Servei actualització PC per a 

equip de Vídeo - Conferència 136,08 € 28,58 € 164,66 € 920-21601 

1PCSNET, SL  

Servei de renovació del 

software AUTOCAD 473,76 € 99,49 € 573,25 € 920-21602 

NETMAR NETEGES, SL Servei de neteja Firabril 820,00 €  172,20 €  992,20 €  920-22700 

TELEVISIÓ TEVEON EBRE, 

SL 

Filmació d’actes de Firabril 

Canal 21 500,00 €  105,00 €  605,00 €  920-22602 

FRANCESC AGUILA LLOBET 

Contractar serveis externs 

d’enginyer industrial 12.000,00 €  2.520,00 €  14.520,00 €  151-22706 

PCHARD 2000, SL 

Compra d’equip PC Portàtil 

atenció al públic 595,00 €  124,95 €  719,95 €  920-62600 

1PCSNET, SL  

Submin. d’equip de Vídeo - 

Conferència Sala de Plens 1.104,01 €  231,84 €  1.335,85 €  920-62600 

EL MOLA VIVERS, SL  

Compra d’un llorer per 

col·locar-lo davant l’Església  79,09 €  16,61 €  95,70 €  151-22690 

MARIA TERESA CASANOVA 

PAGÀ 

Compra articles de menatge 

per Firabril 60,71 € 12,74 €  73,45 €  4311-22608 

CARMEN MARTÍ BRULL 

Compra un pernil pel Tir al Plat 

de Firabril 50,00 € 5,00 €  55,00 €  4311-22608 

ISIDRO TORRAS, SL 

Submin. d’un raspall central i 

dos jocs de raspalls laterals per 

a la màquina BD120 374,80 € 78,71 € 453,51 € 163-22690 

 

Aprovació factures 

 

Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 1(única-final) del contracte d’obres 

“Treballs trasllat dipòsit de reg del camp de futbol municipal”, signada pel tècnic 

municipal, pel representant de l’empresa contractista i per l’Alcaldessa en 

representació de l’Ajuntament del Perelló, per import de 12.361,36 €( dotze mil tres-

cents seixanta-un euros amb trenta-sis cèntims) , amb càrrec a la partida 

2021/342/62200. 

 

http://www.elperello.cat/


 
                     
      
 
 

 
 
 
C/ Lluís Companys, 2 
El Perelló 43519  
977 490 007 – 977 490 072  
www.elperello.cat 
aj.perello@elperello.cat          Pàgina 4 de 6 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 1(única-final) del contracte d’obres e 

“Arranjament de camins: Bermejo-Portella, Roca d’En Vidal i accés Parracoll”, 

signada pel Director de l’Obra i per la contractista el dia 31 de març de 2022, per 

import de 40.691,68 € ( quaranta mil sis-cents noranta-ú amb seixanta-vuit cèntims 

d’euro) IVA inclòs, amb càrrec a la partida 2021/454/60111 del pressupost de 

despeses vigent. 

 

- S’acorda aprovar la certificació d’obres núm. 1 del contracte d’obres “ Reforma en 

vials urbans substitució de voreres, pavimentació i serveis al Perelló”, signada pel 

Director de l’Obra, i per la contractista, per import de 96.895,55 € ( noranta-sis mil 

vuit-cents noranta-cinc euros amb cinquanta-cinc cèntims), la partida 

2022/1532.60159 del pressupost de despeses vigent. 

 

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

 

 

ALTRES 

 

- S’acorda Informar favorablement la petició de JMM d’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 

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

tramitació. 

 

- S’acorda Informar favorablement la petició de JPGN d’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 

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

tramitació. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de JMM de senyalització de prohibició d’aparcament 

davant de la porta del seu domicili al carrer Cervantes, núm. 13, amb la finalitat de 

garantir la sortida fluïda de persones del domicili indicat. 
 

- S’acorda autoritzar a DSUB per a la ocupació amb taules i cadires enfront el Bar 

Puntaire del qual és titular així com aprovar la liquidació corresponent. 

 

http://www.elperello.cat/


 
                     
      
 
 

 
 
 
C/ Lluís Companys, 2 
El Perelló 43519  
977 490 007 – 977 490 072  
www.elperello.cat 
aj.perello@elperello.cat          Pàgina 5 de 6 

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

núm. 418 fila 3a del cementiri municipal del Perelló, a favor de FGM, entenent que 

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

 

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

núm. 200 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor de LMG, entenent que 

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

- S’acorda concedir la subvenció nominativa sol·licitada per l’entitat ADF Cabra 

Feixet, per contribuir a les despeses de funcionament de l’entitat perquè aquesta 

pugui realitzar activitats de prevenció, sensibilització i extinció d’incendis que li són 

pròpies a tot el terme municipal durant l’any, per import de 2.000 €, amb càrrec a la 

partida 924/48000, així com aprovar el conveni de col·laboració. 

 

- S’acorda adjudicar a PROVITA, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, el Lot 2 

Serveis socorrisme a la platja i a la piscina municipal, i servei monitoratge a la piscina 

pel preu de catorze mil sis-cents vint amb cinquanta-vuit cèntims d’euro ( 14.620,58€ 

IVA inclòs)., amb desglòs següent: 12.083,13 € ( dotze mil vuitanta-tres euros amb 

tretze cèntims) i 2.537,45 € ( dos mil cinc-cents trenta-set euros amb quaranta-cinc 

amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats, i a l’oferta 

presentada amb càrrec a la partida 920/22799 del pressupost de despeses del 2022 

atesa la seva naturalesa de despesa plurianual. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

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

001239-2) de sol·licitud d’informe de nucli zoològic “ La Barraca” Pol 55 Pc 18. 

 

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

001231-2) de tràmit d’audiència per determinar is el projecte de Rehabilitació de les 

“Granges Candieto” s’ha de sotmetre o no al procediment d’avaluació d’impacte 

ambiental ordinària. 

 

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

001218-2) de resolució de baixa de la inscripció al Registre d’Explotacions 

Ramaderes de l’explotació 5400CP de la qual és titular SMCB. 

 

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

001224-2) de resolució de baixa de la inscripció al Registre d’Explotacions 

Ramaderes de l’explotació 5400GM de la qual és titular FPR. 
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* Escrit del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (RE 1-2022-

001226-2) de resolució de baixa de la inscripció al Registre d’Explotacions 

Ramaderes de l’explotació AS de la qual és titular BR S.L. 

 

* Escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre (RE 1-2022-001021-2) trameten l’informe 

tècnic de desglossament de les tones de residus produïdes pel municipi durant el 

mes de febrer 2022. 

 

* Escrit de l’empresa Agroiteaf (RE 1-2022-001366-2) de comunicació de realització 

d’inspeccions tècniques d’equips d’aplicació de fitosanitaris a l’empresa Casa Sabaté 

situada al Polígon Industrial Pla de Solans. 

 

* Escrit de la notaria Pedro Francisco Carpena Sofio (RE 1-2022-001320-1) de 

sol·licitud de publicació d’edicte de rectificació de cabuda de la finca amb RC 

43106A147000010000ZT. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001375-1) de 

notificació de la immatriculació de la finca amb RC 43106A105000050000ZT feta a 

favor de JJBP. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001374-1) de 

notificació de la immatriculació de la finca amb RC 77474314CF0277C0001XG feta a 

favor de JPL. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001373-1) de 

notificació de declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A041000380000SY 

feta a favor de MTFS, JRF, MTRF i ERF. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat núm. 2 de Tortosa (RE 1-2022-001376-1) de 

notificació de la immatriculació de la finca amb RC 7276904CF0277E0001OP feta a 

favor de JJBP. 
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