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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 08-05-2018 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

 

b) Prorroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat 

per P.R.M. per a legalització obres realitzades al Mas de Miquel a la parcel·la 

49 del polígon 110 partida “Burgà” del Perelló, amb les condicions fixades pels 

diferents organismes que han informat el projecte. 

 

 

2. ACTIVITATS 

 

 

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

següents activitats 
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Núm. llicència Activitat Emplaçament 

   

 

b)  

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

a) Altres:  

 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses  

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Cons cursa 10.000  2018/151-22690 4.500,00   

Grua per a treballs de tallar 

pins 

2018/151-20300 1.314,00 275,94 1.589,94 

Treballs de tallar pins i 

copes de pins 

2018/920-22799 560,00 117,60 677,60 

Placa galvanitzada pista 

pàdel 

2018/330-22609 96,00   

Camisetes tècniques cursa 

10.000 

2018/330-22609 670,00   

Assegurança cursa 10.000 2018/920-22401 90,00   

Entrepans i pastissets cursa 

10.000 

2018/330-22609 475,00   

Bossetes xuxes esport base 

cursa 10.000 

2018/330-22609 60,00   

Aigua avituallaments i 

refrescos cursa 10.000 

2018/330-22609 200,00   

Impressió cartells cursa 

10.000 

2018/330-22609 62,00   

Trofeus curses 10.000 i 

5.000 

2018/330-22609 715,00   

Lloguer carpes cursa 10.000 2018/151-20300 190,00   

Serveis preventius cursa 

10.000 

2018/920-22799 215,12   

Fruita cursa 10.000 2018/330-22609 95,00   

Festa Holi Estiu 2018 2018/338-22608 907,50   

Orquestra Sant Cristòfol 2018/338-22608 1.754,50   
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CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Actuació duet plaça 13 juliol 2018/338-22608 847,00   

Actuació trio plaça 20 juliol 2018/338-22608 968,00   

Programari pc M. S. 2018/920-62600 1.133,00 237,93 1.370,93 

Pintar mur EMMP 2018/920-21200 974,00 204,54 1.178,54 

Tanca i portes EMMP 2018/920-21200 2.848,60 598,21 3.446,81 

Armilles Brigada 2018/151-22104 146,21 30,70 176,91 

Jardineres Ajuntament 2018/151-22690   227,80 

Altaveus via pública 2018/151-22690 130,00 27,00 157,30 

Capçal desbrossadora 2018/151-62300 3.895,00 817,95 4.712,95 

 

 

b) Aprovació factures 

 

c) Certificacions d’obra 
 

- S’aprova la certificació número 3 de les obres “Urbanització Plaça Pau Casals – 

Illa 1” executades per la contractista R.S.L., durant el període del mes de març 

de l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 

20.271,76 €. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda iniciar l'expedient de contractació de l’obra “Rehabilitació de l’antic 

edifici de l’Ajuntament com a edifici d’equipaments de titularitat municipal” 

atès que resulta necessari rehabilitar l’antic Ajuntament per destinar-lo a edifici 

d’equipaments. 

 

- S’acorda resoldre el contracte de servei de redacció del projecte d’enderroc de 

l’edificació existent a la parcel·la 34 del polígon 12 del Perelló, amb l’arquitecte 

L.L.B., per mutu acord de les parts, en haver desaparegut l’objecte del contracte 

per enderroc voluntari de l’edificació per part del propietari. 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu per a la 

contractació de personal, amb caràcter laboral temporal, per al Casal d'estiu de 

l'Ajuntament del Perelló, mitjançant concurs, amb formació de borsa de treball. 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu per a la 

contractació de personal, amb caràcter laboral temporal, d’un/a informador/a 

turístic/a, mitjançant concurs, amb formació de borsa de treball. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 4.377,93€ corresponent al 4t 

trimestre de 2017, en compliment del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament del Perelló i el C.E. i procedir al pagament de l’import restant de 

la subvenció per a 2017 que representa la quantitat de 3.784,73 euros. 
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- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 1.240,00€ corresponent a 

l’anualitat 2017, en compliment del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament del Perelló i el C.C.P. i procedir al pagament de la quantitat 

restant de la subvenció aprovada de l’any 2017 d’un import de 200,00€. 

 

- S’aprovar la liquidació presentada per l’empresa SOREA, 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 2017 i declarar un saldo a favor de l’Ajuntament del Perelló per import de 

25.175,54 euros. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Renovació 11 setembre”, amb l’empresa SOREA. (liquidació 2017), per 

l’import de total de 8.959,33 euros. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Millora en riscos laborals estació bombament residual”, amb l’empresa 

SOREA. (liquidació 2017), per l’import de total de 2.233,82 euros. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Instal·lació datta logger al Polígon del Perelló”, amb l’empresa SOREA. 

(liquidació 2017), per l’import de total de 4.641,97 euros. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Camp de bitlles i salt de llargada”, amb l’empresa C.A.C.P. per l’import de 

total de 19.027,67 euros, desglossats en 15.725,35 euros d’import base més 

3.302,32 euros d’IVA. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Condicionament zona darrere del Camp de futbol La Vinyeta”, amb l’empresa 

A.C.S.A. per l’import de total de 3.509,00 euros, desglossats en 2.900,00 euros 

d’import base més 609,00 euros d’IVA. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Arranjament camí del Puigmoltó”, amb l’empresa E.L.S.L. per l’import de 

total de 6.403,32 euros, desglossats en 5.292,00 euros d’import base més 

1.111,32 euros d’IVA. 

 

- S’acorda adjudicar el contracte menor per a la prestació de l’obra d’arranjament i 

manteniment de les platges de T.M. del Perelló temporada 2018 durant els mesos 

de Maig a Setembre de 2018 a l’empresa E.L.S.L., per l’import de 19.256,20 

euros, més IVA. 

 

- S’acorda adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei de revisions i 

actuacions de legionel·la durant els mesos de Juny a Desembre de 2018, a 

l’empresa S.S.A, per l’import de 1.256,00 euros, més IVA. 
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- S’acorda adjudicar el contracte de concessió del servei esportiu d’activitats del 

Campus de Futbol del Perelló durant el període del 25 al 29 de juny de 2018, 

ambdós inclosos, a l’empresa S.T.L., per l’import de 150 euros per alumne inscrit, 

IVA inclòs. 

 


