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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 25-04-2018 

 

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 

   

 

b)  
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Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

 4340451CF0244A0001EE SLE00190917001 c/ Garrofers, 12 B 

Urbanització Gilet   

 

a) Altres:  

- S’acorda no inscriure l’habitatge d’us turístic que es pretén establir a l’edificació 

existent al polígon 69, parcel·la 36, perquè no es tracta d’un habitatge familiar 

legalment implantat. 

 

 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses  

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Pòlissa accidents col·lectius 

activitat pàdel. 

2018/920-22401 151,00   

Analítica aigua control 

aixeta consumidor  

2018/920-22799 720,00   

Lloguer barriques Firabril 2018/151-20300 174,24   

Lloguer escenari 

Showcooking Firabril 

2018/151-20300 726,00   

Disseny i confecció lones 

showcooking Firabril 

2018/4311-

22608 

217,20   

Atles Humà “Les cares del 

procés” 

2018/920-22001   250,00 

Lona ullals perimetrals 

360x95cm 

2018/912-22601 136,76 28,72 165,48 

2 Papereres Pl. Església 2018/920-62600 126,08   

Sortida Perelló – Barcelona 

actuació Coral Bella Tardor 

2018/341-20400 620,00   

Manteniment piscines 

Municipals 

2018/920-22799 1.584,00   

Contracte manteniment 

fotocopiadora oficina de 

turisme 

2018/920-22799 280,00   

 

 

b) Aprovació factures 
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c) Certificacions d’obra 
 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Solera de la pista de pàdel” 

executades per la contractista A.C.P.S.L., durant el període del mes de març de 

l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 4.809,18€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Formigonat accés sud Ermita” 

executades per la contractista A.C.P.S.L., durant el període del mes de març de 

l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 3.593,70€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Plataforma Skate 10x27” 

executades per la contractista A.C.P.S.L., durant el període del mes de març de 

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

10.062,88€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Plaça davant Església” 

executades per la contractista A.C.P.S.L., durant el període del mes de març de 

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

15.307,99€. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’aprova sol·licitar la inclusió en la formulació del Programa específic d’obres 

per a la millora de xarxes bàsiques municipals i del programa de modernització 

d’equipaments informàtics per a garantir l’administració electrònica (PEXI), de 

les següents actuacions: 

- Renovació d’equipament informàtic, per un import total de 3.681,46 €, IVA 

inclòs. 

- Millores a la xarxa de pluvials, per un import total de 20.205,31 €, IVA 

inclòs. 

 

- S’aprova inicialment el projecte tècnic de l’obra “Millores a la xarxa de 

pluvials”, redactat per l’Arquitecte Tècnic Municipal, Manel Soler Castells, 

amb un pressupost total d’execució per contracta de 20.205,31 €, IVA inclòs. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per les empreses E.S.A. i E.P.S.L, 

propietàries dels parcs eòlics del Perelló, Les Colladetes I i les Colladetes II, i 

La Collada, corresponent al cànon per import del 3% de l’energia elèctrica 

facturada a la companyia distribuïdora, de l’any 2017. 

 

- És dona compte del decret d’alcaldia número 30/2018 

 

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

“Arranjament dels camins De Tita, Mas Cabossa, Bassa de les Comes, 

Repetidor i Bordes”, amb el contractista E.L.S.L., per l’import de total de 
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41.033,52 euros, desglossats en 33.912,00 euros d’import base més 7.121,52 

euros d’IVA 

 

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

socorrisme a la piscina municipal, amb dos soccoristes, durant el període del 2 de 

juliol al 31 d’agost de 2018, ambdós inclosos, de dilluns a divendres, excepte 

festius, de les 15:00 a les 20:00 hores, a l’empresa L.S.E.S.L., per l’import de 

4.725,00 euros, més IVA. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de l’obra 

“Rehabilitació de l’antic edifici de l’Ajuntament com a edifici d’equipaments de 

titularitat municipal”, redactat pels arquitectes J.P.C. i N.S.C., amb un pressupost 

d’execució per contracta de 219.945,58 euros, IVA inclòs. 

 


