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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 22-05-2018 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

32/18 Magatzem agrícola de 75,20m² Polígon 150 parcel.la 219 

partida “Comartins” 

33/18 Construcció d’un hotel de vuit 

habitacions 

C/Major, 25 

34/18 Construcció de rasa de 30 ml per a 

pas de fibra òptica 

C/ Castaños núm. 50-60 

35/18 Magatzem agrícola de 50 m², Polígon 15 parcel.la 79 

partida “Bogatell” 

36/18 Construcció de 14 metres de tanca 

metàl·lica i porta 
Polígon 67 parcel.la 75 

partida “Bassa d’En Fusté” 

37/18 Construcció d’una caseta d’eines de 

20m² 

Polígon 67 parcel.la 75 

 

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

M.F.A . d’adequació i construcció d’instal·lacions per a una residència, cria i centre 

d’ensinistrament caní a la parcel·la 77 del polígon 11 partida “Parracoll” 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 

 

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 

Neteja catifes corpus 

(ampliació comanda) 

2018/330-22609 424,80 89,21 514,00 

Tints catifes corpus 2018/330-22609 247,28 51,93 299,21 

Pintura blanca i groga viaria 2018/151-22690 646,08 135,68 781,76 

Plataforma fusta ball festa 

Sta Llúcia 

2018/151-22690 863,04 181,24 1.044,28 

Llicències Office 2018/920-62600 248,75 52,24 300,99 

Tints catifes corpus 2018/330-22609 236,38 49,64 286,02 

Reparació rellotge 

Ajuntament 

2018/151-21300 725,00 152,00 877,25 

Servei vigilància platges 

temporada 2018 

2018/920-22799 7.227,15 1.517,70 8.744,85 



 

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 ) 

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Impressió tiquets reserva 

pista pàdel 

2018/330-22609 91,00   

Festa Imagina nit jove  2018/338-22608 7.381,00   

Espectacle correfocs festa 

jove 

2018/338-22608 2.623,00   

Espectacle pirotècnic nit 15 

d’agost 

2018/338-22608 1.979,22   

Festes escuma 28 juliol i 15 

agost 

2018/338-22608 701,80   

Actuació xaranga dinar 

xofers St Cristòfol 

2018/338-22608 250,00   

Actuació xaranga 15 d’agost 2018/338-22608 600,00   

Lloguer cabines sanitàries 

actes estiu 

2018/151-20300 1.470,15   

Redacció plànol Perelló 2018/432-22699 1.197,90   

Sucre i beguda catifes de 

corpus 

2018/330-22609 180,00   

Entrepans esmorzar catifes 

de corpus 

2018/330-22609 300,00   

Impressió i disseny cartells 

catifes corpus 

2018/330-22609 145,00   

Pedres i materials cantera 

catifes corpus 

2018/330-22609 80,00   

Ports entrega tints Manuel 

Vilaseca 

2018/330-22609 19,00   

Guixos per dibuixar catifes 

corpus 

2018/330-22609 15,00   

Sal granada catifes corpus 2018/330-22609 900,00   

Guants de làtex 2018/330-22609 22,00   

Planxes PVC plantilles 

catifes corpus 

2018/330-22609 232,00   

Vídeo turístic sobre el 

municipi del Perelló 

2018/920-22602 499,00   

Inflables festa fi curs Ampa 

Escola Jaume II 

2018/320-48900 500,00   

 

 

b) Aprovació factures 

 

S’aproven les factures corresponents al mes d’abril d’un import total de 

170.816,65€. 

 

c) Certificacions d’obra 
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- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Arranjament voreres Perelló-Mar i 

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

l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 12.174,34€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Impermeabilització Cobertes 

Cementiri” executades per la contractista B.M.B., durant el període del mes de 

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

9.680,00€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Pavimentació del camí del Safranà 

– Fase 2” executades per la contractista E.L.S.L., durant el període del mes de maig 

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

32.488,56€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Pavimentació del camí del Safranà 

– Fase 3” executades per la contractista E.L.S.L., durant el període del mes de maig 

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

24.880,09€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Pavimentació del camí del les 

Bordes” executades per la contractista E.L.S.L., durant el període del mes de maig 

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

39.859,12€. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria del procés selectiu que ha 

de regir la creació d'una borsa de treball de personal laboral per cobrir places 

vacants o substitucions de professors/es, de grup de classificació A1, en règim 

d'interinitat, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, a l'Escola 

municipal de Música del Perelló. 

 

- S’acorda donar de baixa el gual existent al carrer del Joc, núm. 13 amb llicència 

municipal núm. 20, amb efectes de l’1 de gener de 2019, havent de retornar la 

placa de gual a l’Ajuntament. 

 

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

favor de V.D.W. davant de l’immoble situat al C/ Illot núm. 3 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de fins a 4 metres. 

 

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

favor de B.J.R.T.B. davant de l’immoble situat al C/ Oliveres núm. 6 per a gual 

d'ús permanent, amb una amplada de fins a 4 metres. 

 

 


