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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 09-10-2018 

 

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 anul·lar la llicència municipal d’obres núm. 23/18 a petició de 

l’interessat. 

 

2. ACTIVITATS 

 

 

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

següents activitats 

 

Núm. llicència Activitat Emplaçament 
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b) Altres: 

- Es dóna compte de la comunicació de baixa de l’activitat E.T.(establiment 

comercial de superfície construïda fins a 100m², venda de pinsos) amb 

emplaçament al carrer Hospital núm. 8 d’aquest municipi, i de què s’ha procedit 

a donar de baixa l'activitat al Registre d'Activitats municipals amb la següent 

informació: 

Nom activitat: E.T. Establiment comercial destinat a la venda de pinsos 

Titular activitat: F.G.C. 

Data baixa: 02/10/2018 

Ubicació activitat: CL Hospital 8 El Perelló 

Número de registre: 6/15 del 09/06/2015 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

 

3. HISENDA 

 

a) 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: 

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Renovació Antivirus 2018/920-62600 353,30 74,19 427,49 

 

- S’acorda autoritzar i disposar les següents despeses, pel seu caràcter urgent, tot 

i que no existeix crèdit suficient a les corresponents aplicacions pressupostàries: 

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Premis metàl.lic 

guanyadors absoluts (milla 

urbana) 

- 720,00   

Camisetes participants i 

dorsals (milla urbana) 

- 430,00   

Servei preventiu (milla 

urbana) 

- 215,12   

Trofeus (milla urbana) - 590,00   

Assegurança cursa (milla 

urbana) 

- 75,00   

Agulles imperdibles (milla - 40,00   
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CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

urbana) 

Aigua i Beguda Isotònica 

(milla urbana) 

- 90,00   

Reparació vehicle Guardia 

Municipal 3353-GVF 

- 973,47 204,43 1.177,90 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’aprova la certificació número 6 de les obres “Arranjament voreres Perelló-Mar i 

Gilet” executades per la contractista B.2008.S.L., durant el període del mes de 

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

805,73 €.  

 

- S’aproven els preus contradictoris següents de l’obra “Millores a la xarxa de 

pluvials – El Perelló”, que figuren en les actes de preus contradictoris subscrites 

entre l’empresa E.L.S.L. i el director de l’obra Sr. M.S.C:  

* PC1, subministrament i col.locació de paviment de llambordí vermell per a vorera 

20x10x2, 5 cm, classe 1a. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Arranjament voreres casc urbà (2)” 

executades per la contractista B.2008.S.L., durant el període del mes de setembre 

de l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 8.709,05 €.  

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar la disposició de part del fons de reposició 2018-2019 a càrrec de 

l’empresa Sorea, per import total de 27.265,21 euros, dels quals 278,92 euros, 

corresponen al fons de reposició 2018, i 26.986,29 euros, corresponen al fons de 

reposició 2019, amb la següent actuació: 

-“Millora del control de pressió del tram del dipòsit Parracoll al Perelló platges”, 

per import de 27.265,21 euros 

 

- S’acorda acceptar la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya d’un import de 8.096,38€ corresponent al sosteniment del 

funcionament de les escoles de música de titularitat de les Corporacions Locals 

durant el curs 2016-17. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició presentada per R.G. per l’expedició de 

targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat no 

conductor i donar trasllat als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la seva 

tramitació. 



 

C. Lluís Companys, 2             43519 EL PERELLÓ             Telf. 977 490 007          Fax 977 490 137            A/e: aj.perello@elperello.cat 

                   

          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 2.482,28€ corresponent al 2n 

trimestre de 2018, en compliment del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament i el C.E.P.i procedir al pagament de la quantitat aprovada. 

 

- S’acorda concórrer a la convocatòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació per la sol·licitud de la Gestió Forestal Sostenible. Convocatòria 

2018 i aprovar inicialment el projecte tècnic per l’esmentada actuació - Formigonat 

de 4 trams de la pista dels Perxets, redactat per l’enginyer forestal Sr. C.F.C. 


