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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
                                                    (  Baix Ebre ) 

 

 

JUNTA DE GOVERN 

DATA: 15-10-2019 

 

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 

IMPREMTA 
QUEROL SL 

subministrament discs 
estacionament indegut 88,83 18,65 107,48 

130-
22690 

SIDIALDA SL 

Subministrament trofeus 
Milla Urbana 512,00 107,52 619,52 

330-
22609 

CELLER MARTÍ 
SCP 

Subministrament botelles 
aigua Milla Urbana 73,30 7,33 80,63 

330-
22609 

PUBLICENTER 
SERÍGRAF SL 

Submnistrament camisetes 
tècniques i dorsals Milla 
Urbana 569,00 119,49 688,49 

330-
22609 

EXTINGIL SLL 

Revisió extintors i alarmes 
edificis municipals 883,00 185,43 1.068,43 

920-
22799 

 

 

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 petició per l’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat presentada per R.Z. i 

passar-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la seva tramitació. 
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- S’acorda informar favorablement la petició per l’expedició de targeta 

d’aparcament individual per a persones amb discapacitat presentada per 

R.A.R.A. i passar-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la seva 

tramitació. 
 

- S’acorda aprovar la liquidació presentada per l’empresa SOREA, Sociedad 

Regional de Abastecimientos de Aguas S.A, concessionària del servei públic 

municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable i del servei de clavegueram 

del Perelló, corresponent a la gestió d’aigua i clavegueram de l’any 2018 i 

declarar un saldo a favor de l’Ajuntament del Perelló per import de 27.258,84 

euros. 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Arranjament del - camí 

del Mas del Rei” mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost base 

de licitació de 57.881,66 €, i 12.155,15 € en concepte d’Impost sobre el Valor 

Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de 1 mes. 

 

- S’acorda sol·licitar l’aplicació del romanent del Pla d’Acció Municipal (PAM) 

de l’any 2018 produït en l’execució de l’obra “Pavimentació del camí de les 

platges-del nucli urbà als 4 camins”, a la nova actuació següent: 

A càrrec del Programa d’inversions, aplicació del romanent de 17.632,98 euros 

com a subvenció del 95% per a l’obra “Arranjament dels camins de Racó de 

Manet i granges de Mario”, el pressupost de la qual és de 18.561,04 euros, IVA 

inclòs. 

 

- S’acorda concedir a J.B.L. l'autorització pertinent per al trasllat de les restes 

mortals del difunt J.B.P. dipositades al nínxol núm.780 fila 1a, , fins al nínxol 

número 153 fila 1a situat dins del mateix Cementiri Municipal. 


