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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 23-10-2018 

 

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: 

 

2. ACTIVITATS 

 

 

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

següents activitats 

 

Núm. llicència Activitat Emplaçament 

   

 

b) Altres: 
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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 

Canvi pany porta accés 

oficines i instal·lar molla 

porta WC planta baixa. 

2018/920-21200 220,00 46,20 266,20 

Lona microperforada Llar 

Infants 

2018/151-21500 365,00 76,65 441,65 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

87.920,60€. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Asfaltat del camí 

d’accés a les platges-de 4 camins a Perelló-Mar”, redactat per l’arquitecte tècnic 

municipal Sr. M.S.C., per import de 110.455,68 euros, IVA inclòs. 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Asfaltat del camí d’accés 

a les platges-de 4 camins al Pont de l’Àlia”, redactat per l’arquitecte tècnic 

municipal Sr. M.S.C., per import de 84.885,86 euros, IVA inclòs 

 

- S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Remodelació de la Plaça 

existent davant l’Escola municipal de Música”, redactat per l’arquitecte tècnic 

municipal Sr. M.S.C., per import de 62.525,02 euros, IVA inclòs. 
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- S’acorda informar favorablement la petició presentada per M.C.P.B. per l’expedició 

de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular 

no conductor/a. 

 

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

de F.P.C. davant de l’immoble situat al C/ Perillòs núm. 7 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de 4 metres més 4 metres de contra gual. 

 

- S’acorda autoritzar a precari a S.A.T.M.O.C.V., per ocupar 10m2 de via pública, 

per col·locar un contenidor de “sansa”, al carrer Escorxador s/n, durant el termini 

de 2 mesos. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 429 fila 1a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de T.B.R. i J.B.R. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 276 fila 1a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de M.C.M.B. 

 

- S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a l’Acord marc del servei 

de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

mediació (Exp. 2015.01) adjudicat a F.&.O, passant l’esmentada entitat a tenir la 

condició de Mediador de l’Ajuntament. 

 

- S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a l’Acord marc del servei 

d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 

contractar la pòlissa que a continuació s’indica: 

(X) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Z.I. PLC, 

Sucursal en España, per un import de 3.322,50 euros de prima anual total, amb 

vigència des de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019. 

 

- S’acorda aprovar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a l’Acord marc del servei 

d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (Exp. 2017.06) i contractar la pòlissa de danys a edificis i 

instal·lacions a S.C.O.S.A.S.R.S.U per un import de 7.366,95 euros, i amb vigència 

inicial des de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019. 


