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JUNTA DE GOVERN 
DATA:  18.10.2016 
 

EXTRACTE DELS ACORDS 
 

 
1. URBANISME 

 
a) Concessió de les següents llicències d’obra 

 
Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   
 
 

b) Prorroga llicència d’obres 
 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
   
 
 

c) Llicències primera ocupació 
 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 
   
 
 
 

2. ACTIVITATS 
 
 

a) Llicències d’activitat – Donar per complimentat el règim de comunicació de les 
següents activitats 

 
Núm. llicència Activitat Emplaçament 

   
 
 

b) Habitatges d’ús turístic 
 
Núm. Referència cadastral Núm. cèdula Emplaçament 
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3. HISENDA 

 
a) Aprovació de despeses 

 
Concepte Partida Import base IVA 

Compra porta metacrilat per 
substituir a l’agranadora 

2016/151-21400 266,20 -- 

Compra 4 cubes de formigó per 
arranjament de camins diversos 

2016/151-22690 2.080,00 436,80 

Compra aglomerat en fred per 
arranjament camins municipals 

2016/151-22690 1.207,10 -- 

Senyalització urbanització Perelló 
Mar 

2016/151-22690 620,52 130,31 

       
b) Aprovació factures     

S’aprova la relació de factures del mes de setembre, d’un import de 118.047,96€ 
 
 

4. ALTRES 
 
S’acorda el canvi de titularitat del nínxol núm. 211 fila 3ª del Cementiri Municipal, a 
favor de J.B.Ll. M. 
 
Es donen per assabentats de l’escrit de J.M.G. pel que comunica que a les parcel·les 37 i 
49 del polígon 101 hi ha una explotació avícola d’autoconsum integrada per 7 ànecs, 15 
gallines i 20 pollastres. 
 
Es donen par assabentats de l’escrit de M.T.P.C. pel que comunica que a la parcel.la 75 
del polígon 101 hi ha una explotació avícola d’autoconsum integrada per 30 gallines i 1 
gall. 
 
S’autoritza a SAT M.O.C.V. per ocupar la via publica amb contenidor de “sansa”, al 
carrer Escorxador. 
 
S’informa favorablement la petició de J.G.F. d’expedició d’una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat, modalitat no conductor. 
 
S’informa favorablement la petició de C.E.Ll. d’expedició d’una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat, modalitat no conductor. 
 
S’informa favorablement la petició de M.M.M. d’expedició d’una targeta d’aparcament 
individual per a persones amb discapacitat, modalitat no conductor. 
 
S’autoritza a SOREA, SA que efectuï el tall de subministrament d’aigua a una relació de 
clients que, tot i haver estat notificats, tenen encara rebuts pendents de pagament . 
Aquestes persones no es troben incloses en una situació de risc d’exclusió residencial.                                                                                       


