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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 29-10-2019 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
89/19 Instal·lació d’una línia subterrània de fibra 

òptica de 100 metres lineals, mitjançant tub 

corrugat de 40 mm de diàmetre a fons de 

rasa, a la vorera i vial del polígon industrial 

Pla de Solans 

Polígon Industrial Pla de Solans 

 

 

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 

OSCAR BENET 

RAMOS 

Redacció projecte ampliació 

pavelló i local d'accés a la 

zona esportiva 13.440,00 2822,40 16.262,40 

151-

22706 

CALFRI SA 

Subministrament i 

instal·lació d'un sistema de 

climatització independent de 

les aules 2 i 3 i passadís de 

la llar d'infants 14.918,00 3.132,78 18.050,78 

321-

62600 

 

 

b) Aprovació factures 

 

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

total de 75.972,60 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses del Centre d’Esports Perelló 

corresponent al segon trimestre de l’any 2019, que ascendeix a un import total 
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de 2.120,29€ i procedir al seu pagament en compliment del conveni de 

col·laboració signat entre les parts. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 240 fila 1a del 

Cementiri Municipal del Perelló a favor de A.S.B. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 720 fila 1a del 

Cementiri Municipal del Perelló a favor de M.C.S.P., M.A.P.S., T.P.S. i 

J.M.P.S. 
 

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

favor de J.M.P.A davant de l’immoble situat al C Gayarre núm. 15 per a gual 

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

gual. 

 

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

favor de M.C.M.B. davant de l’immoble situat al C Verdaguer núm. 2 per a 

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


