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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 12-11-2019 

 

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 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 

   

 

b) Altres: 
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Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

b) Altres 

 

 

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: 

 
TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 
IVA IMPORT 

TOTAL 
PARTIDA 

NOUSUMAPE SA 

Bomba caldera escola de 
música 694,70 145,89 840,59 

151-
22690 

ILCOVIA 
BARCELONA SL 

Subministrament fil luminós 
decoració Nadal Pl. Jaume II 
i Ca la Vila 3.090,92 649,09 3.740,01 

151-
22690 

JOSEP ANTONI 
MOLINE 
GONZALVO Edició nou calendari 2020 410,00 86,10 496,10 

338-
22608 

SIDIALDA SL 

Subministrament plaques 
premiats Premis de cultura 159,25 33,44 192,69 

330-
22609 

TALLERS 
L'AMETLLA SL 

Servei de grua de anar i 
tornar a Manresa per dur 
màquina agranadora a AUSA 863,94 181,43 1.045,37 

151-
20400 

RODI PERELLO 
SL Canvi rodes retro 654,96 137,54 792,50 

151-
21400 

 

 

b) Aprovació factures 

 

c) Certificacions d’obra 

 

d) Devolució de garanties definitives per l’execució d’obres municipals. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda informar favorablement la sol·licitud de J.L.P. per l’expedició de 

targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor.  
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- S’acorda informar favorablement la sol·licitud de J.B.M. per l’expedició de 

targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular no conductor.  

 

- S’acorda informar favorablement la sol·licitud de G.R.O. per l’expedició de 

targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat 

titular conductor. 

 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per l’empresa SYDIS SLU, 

propietària del parc eòlic Les Calobres, corresponent al cànon per import del 

3% de l’energia elèctrica facturada a la companyia distribuïdora, dels anys 2017 

i 2018. 

 

- S’acorda Procedir a la devolució de les següents garanties definitives 

constituïdes per l’empresa Muntatges Lleida SA, per l’execució de l’obra 

“Ampliació de la xarxa d’enllumenat públic als accessos al municipi del 

Perelló, fases 1 i 3": 

 

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

favor de J.A.L.V. davant de l’immoble situat al C Herois 8 de Desembre núm.6 

per a gual d'ús permanent, amb una amplada de fins a 4 metres més 4 metres de 

contra gual. 

 

- S’acorda sol·licitar la inclusió en la formulació del Pla únic d'obres i serveis de 

Catalunya, període 2020-2024, a càrrec de la línia de subvencions per a 

inversions i sol·licitar també la inclusió en la formulació del Pla únic d'obres i 

serveis de Catalunya, període 2020-2024, a càrrec de la línia per a acció 

territorial a municipis petits. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud de subvenció a les Corporacions locals per al 

sosteniment del funcionament de les escoles de música per al curs 2017-18, per 

les despeses de funcionament de l’Escola Municipal de Música del Perelló 

durant el curs 2017-2018 i presentar la documentació necessària a la Direcció 

General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya per tal de concórrer a la subvenció. 

 

- S’acorda autoritzar a la Sra. M.J.O.T. l’ampliació del termini de fraccionament 

en un període de 12 mesos, havent de fer el primer pagament al mes de 

desembre de 2019, dels rebuts inclosos a l’expedient executiu 2019/24201 per 

import de 783,13 €. 

 

- S’acorda autoritzar a la Sra. M.J.O.T. l’ampliació del termini de fraccionament 

en un període de 12 mesos, havent de fer el primer pagament al mes de 

desembre de 2019, dels rebuts en període voluntari. 

 

- S’acorda autoritzar a la Sra. G.V.R. l’ampliació del termini de fraccionament en 

un període de 24 mesos, havent de fer el primer pagament al mes de desembre 



 

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 ) 

 

de 2019, dels rebuts en període executiu inclosos a l’expedient número 

2016/77148 per import total de 3.572,36 €. 


