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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 13-03-2018 

 

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 

 

2. ACTIVITATS 

 

 

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

següents activitats 

 

Núm. llicència Activitat Emplaçament 

2/13 (canvi 

titularitat) 

Pensió Lluís Companys, 12 
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Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

Altres: - S’informa desfavorablement el projecte d’activitat de turisme rural-

masoveria “M.A.”, al polígon 110, parcel·la 33, per pretendre’s implantar 

en una construcció en la qual s’han executat obres que excedeixen d’allò 

autoritzat a la llicència municipal d’obres 148/07. 

 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses  

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT BASE IVA 

3 vitrines exteriors alumini 

porxos Ajuntament 

2018/920-62600 978,04  

Lot productes acte nascuts 2017 2018/330-22609 40,00  

Esmorzars Xim Xim Mig Grau 

acte nascuts 2017 

2018/330-22609 90,00  

Detall actuació musical acte 

nascuts 

2018/330-22609 40,00  

Aigua milla escolar 2018/330-22609 90,00  

Focos escola de música/pont 

torretes 

2018/920-62600 268,64  

Lluminaries solar 20w 2018/920-62600 2.089,20  

Senyals Camí de les planes Superàvit 2016 84,86 17,82 

Full llibre actes 2018/920 118,50 24,89 

Pintar baranes pont cooperativa 2018/920-21200 3.067,00  

Papereres zona camp de futbol 2018/920-62600 200,00 42,00 

Banc Av Xiprers 2018/920-62600 306,00 64,26 

Vestuari Agutzils 2018/130-22104 1.244,40 261,32 

Canvi rodes retro 2018/151-21400 751,84 157,89 

Moble representant sindical 2018/920-62600 131,00 27,51 

Concert Gospel 2018/330-22609 1250,00  

 

 

- S’aprova la contractació menor de l’obra “Impermeabilització de les cobertes del 

Cementiri”, amb el contractista B.M.B., per l’import de total de 21.455,43 

euros. 

 

- S’aprova la contractació menor per a la prestació del servei de manteniment de 

l’ascensor instal·lat a l’Ajuntament, per un període de 3 anys, a l’empresa O.S.C., 

per l’import mensual de 50,00 euros, més IVA. 
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- S’aprova adjudicar el contracte menor per al subministrament i instal·lació del 

servei de Telefonia mòbil de l’ascensor instal·lat a l’Ajuntament, a l’empresa 

O.S.C., per l’import total de 250,00 euros, més IVA. 

 

- S’aprova adjudicar el contracte menor per a la prestació del serveis professionals 

per la redacció del projecte bàsic i d’execució de les obres, la direcció facultativa i 

l’estudi de seguretat i coordinació de seguretat per l’adequació de l’edifici de 

l’ajuntament vell del Perelló, als arquitectes col·legiats J.P.C. i N.S.C., per 

l’import total de 9.790,00 euros, més IVA. 

 

 

b) Aprovació factures 

 
- S’aproven les factures del mes de febrer d’un import total de 126.075,63€.  

 

c) Certificacions d’obra 
 

- S’aprova la certificació número 5 de les obres “Instal.lació d’un ascensor als 

accessos de l’Ajuntament” executades per la contractista C.J.V.S.L. durant el 

període del mes de novembre de l’any 2017 a que correspon aquesta 

certificació, puja a la quantia de: 18.053,10€. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’aprova el conveni col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i 

l’Ajuntament del Perelló, per regular l’atorgament d’una subvenció directa per 

destinar-lo a l’execució d’obres d’arranjament de camins. 

 

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

favor de J.M.B. per a pintar una línia groga davant de l’immoble situat al C/ 

Fullola núm. 23 per tal de recordar la prohibició d’aparcament general davant 

d’aquesta amb la finalitat de garantir la sortida fluïda de persones del domicili 

indicat, sense que aquesta senyal signifiqui en cap cas que l’interessat pugui 

aparcar davant de la porta. 

 

- S’acorda anul·lar la liquidació per ocupació de la via pública amb taules i 

cadires de l’any 2018 a M.T.S.C.P. concedida per la Junta de Govern Local de 

data 12 de febrer de 2018 i practicar una nova liquidació corresponent als 

mesos que l’establiment restarà obert al públic. 

 

- S’acorda anul·lar la liquidació per ocupació de la via pública amb taules i 

cadires de l’any 2018 a E.U. concedida per la Junta de Govern Local de data 12 

de febrer de 2018 i practicar una nova liquidació corresponent als mesos que 

l’establiment restarà obert al públic. 
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- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat dels nínxols núm. 69 fila 1ª i 540 fila 

1a del Cementiri Municipal del Perelló a favor de J.P.P. 

 

- S’acorda donar la conformitat al pressupost presentat per S.R.A.A.S.A., per a la 

realització de l’obra Renovació de la Columna del pou Gilet, amb un pressupost 

de 10.826,01 euros, a càrrec de la liquidació corresponent a la gestió d’aigua i 

clavegueram de l’any 2016. 

 

- S’acorda aplicar 9.862,90 euros de l’obra hidràulica Pont de l’Àliga executada 

per S.R.A.A.S.A., a la liquidació corresponent a la gestió d’aigua i clavegueram 

de l’any 2016. 

 

- S’acorda Aprovar la liquidació del fons de reposició 2017-2018 d’obres de 

millora de la xarxa a càrrec de l’empresa S.R.A.A.S.A., per import total de 

40.371,87 euros dels quals 9.424,79 euros corresponen al fons de reposició 

2017 i 30.947,08 euros, corresponen al fons de reposició 2018, amb la següent 

actuació: 

 

-Execució fase 2 de l’obra de millora de la xarxa d’aigua potable al polígon 

industrial Pla de Solans, per import de 40.371,87 euros. 

 

- S’acorda aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 

Baix Ebre i l’Ajuntament del Perelló per a la realització del programa treball i 

formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació 

i/o el subsidi per desocupació, persones en situació d’atur beneficiàries de la 

renda mínima d’inserció laboral i dones en situació d’atur. 

 


