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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 24-09-2019 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
79/18 Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat, 

piscina i magatzem 

Carrer Perelló, número 7 de la 

Urbanització Perelló-Mar 

64/19 Magatzem agrícola de 50m² i bassa de reg 

de 12m² 

Polígon 60 parcel.la 11 partida 

“Serraí” 

69/19 Construcció d’un magatzem d’ús agrícola de 

30 m² 

Polígon 120 Parcel.la 179 Partida 

Comes 

76/19 Construcció de 15 metres lineals de tanca i 

porta 

Polígon 65 parcel.la 94 partida 

“Aubachs” 

77/19 Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat Carrer Perelló, número 2 de la 

Urbanització Perelló-Mar 

79/19 Arranjament filtracions d’aigua i canviar 

fusteries i portes exteriors a la caseta existent 

Polígon 8 Parcel.la 1 partida 

“Planes” 

80/19 Construcció d’un magatzem agrícola de 72 

m² 

Polígon 125 parcel.la 54 partida 

“Aubaretes” 

 

 

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 CONCEDIR a la senyora M.T.J.S. llicència urbanística per a la constitució d’un 

règim de propietat horitzontal d’un magatzem de superfície construïda de 40 m², amb 
referència cadastral individualitzada núm. 7273802CF0277C0006MB i formant part 
integrant de la finca situada al carrer Verdaguer 1 (D), amb referència cadastral 
7273802CF0277C. 

 

2. ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 

   

 

b) Altres: 

 

 

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 

PREVENACTIVA 
SLU 

Analítica colinesterasses 
jardiner 30,53 0,00 30,53 

920-
22799 

PCSNET GRUP SL Llicències antivirus 449,75 94,45 544,20 

920-
22799 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA SL 

Servei vigilància diada 
bicicleta 169,31 35,56 204,86 

330-
22609 

ERIC BARBERA 
ESCRIBA 

Gestió xarxes socials 
ajuntament 3.120,00 655,20 3.775,20 

920-
22799 

PUBLICENTER 
SERIGRAF SL 

Samarretes tècniques 
obsequi diada bicicleta 474,32 99,61 573,93 

330-
22609 
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DIVERSOS Esmorzar diada bicicleta 175,21 36,79 212,00 

330-
22609 

LYRECO ESPAÑA 
SA 

Subministrament paper A4 i 
A3 oficines 681,30 143,07 824,37 

920-
22000 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures de la 1a quinzena del mes de setembre d’un 

import total de 64.266,13 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

- S’acorda aprovar la devolució de la fiança definitiva constituïda per a respondre 

de l’execució de l’obra “Reforma i ampliació dels vestidors al camp de futbol 

La Vinyeta" i Procedir al pagament a l’Agència Tributaria de la garantia 

definitiva constituïda, per import de 3.770,65 euros 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar les bases i realitzar la convocatòria que ha de regir la selecció, 

mitjançant concurs-oposició, torn lliure, d’una plaça d’auxiliar-

administratiu/va, amb caràcter de personal funcionari de carrera, de 

l’Ajuntament del Perelló, inclosa a l’oferta pública d’ocupació per a l’exercici 

2019. 

 

- S’acorda aprovar el contracte de protecció de dades entre l’Ajuntament i la 

Fundació per a l’Acció Educativa, com a Responsable i Encarregat del 

tractament respectivament, per la gestió del servei de la Llar d’Infants. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició presentada per J.A.L. per 

l’expedició de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, 

modalitat titular conductor. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició presentada per T.F.L. per 

l’expedició de targeta d’aparcament individual per a persones amb discapacitat, 

modalitat titular no conductor. 

 

- S’acorda concedir una subvenció de 300,00€ al sr. A.B.B. per a l'edició del 

llibre "La Guerra del Francés" 
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- S’acorda disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló al contracte derivat 

(Exp. 2015.05 D02) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 

destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial 

de dotze mesos, a partir de l'1 de gener de 2020, període que es podrà prorrogar 

excepcionalment per nou mesos més. 

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

Formigonat de Quatre trams de la pista dels Perxets, de conformitat amb el 

projecte redactat per l’ enginyer forestal Sr. C.F.C. en data 8 d’octubre de 2018, 

amb el contractista E.L.SL, per un import total de 24.610,86 €, desglossats en 

20.339,55 € més 4.271,31 € d’IVA. 

 

- S’acorda concedir permís a C.L.B. per a l’ocupació de la via pública amb taules 

i cadires enfront el Bar Moré per al segon semestre de l’exercici 2019 per un 

import total de 82,50€. 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació 

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament del Perelló per al 

desenvolupament del projecte Descobrint els oficis per als cursos del 2019-

2020 al 2022-2023. 


