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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 08-09-2020 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
   

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

 

b) Pròrroga 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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- S’acorda autoritzar l’ampliació de la instal·lació de fins a 1.500 arnes d’abelles, 

a la finca situada a la parcel.la 14 del polígon 150 a R.M.M. 

 

- S'acorda actualitzar les dades al Registre d'Activitats municipal amb la següent 

informació: 

Titular activitat: Taller David Boyer Callau SL 

Data: 08-09-2020 

Ubicació activitat : Polígon industrial “Pla de Solans” Sector 2 parcel.la 19 

Número de registre: 04/20 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

b) Altres: 

 

- S’acorda inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, la BAIXA 

d’activitats de l’habitatge d’ús turístic situat al CL GINESTA, número 8-B de la 

Urbanització Gilet del Perelló, amb número HUTTE-001217 de l’any 2014. 

 

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 

EBREQUALITAT SA 

Subministrament pantalla 
addicional videoporter 
complex educatiu 125,55 26,37 151,92 151-22690 

EBREQUALITAT SA 

Subministrament bomba 
Pou del Barranc 486,20 102,10 588,30 151-22690 

ZORELOR SA 

Subministrament un bidó de 
morter impermeable per a 
les basses de la Font de Tita 131,25 27,56 158,81 151-22690 

ATTACHMENT 
TECHNOLOGY SA 

Subministrament recanvis 
retro 261,80 54,98 316,78 151-21400 

ALBERT MAURI 
BALAGUE 

Col·locació cautxú pati llar 
infants 1.180,00 247,8 1.427,80 920-21200 

ALBERT MAURI 
BALAGUE Col·locació cautxú a 4 arbres 320,00 67,2 387,20 920-22799 
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b) Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar les factures corresponents a la 2a quinzena del mes d’agost que 

ascendeixen a un import total de 53.212,05 €. 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació d'obra núm. 3 de l’obra "Xarxa Pluvials - 

Verdaguer i Castanyers", de data setembre de 2020, a favor de l’empresa 

EXCAVACIONS LABORIA SL, per un import de 16.159,25€. 

 

 

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

- S’acorda procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda per 

l’empresa Bemar 2008 SL, per l’execució de l’obra “Remodelació de la plaça 

existent davant l'Escola municipal de Música" per import de 2.583,68€. 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per a l’expedició de targeta d’ 

aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 

conductor/a a E.S.R. i trametre-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la 

seva tramitació. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per a l’expedició de targeta d’ 

aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular 

conductor/a a J.L.M. i trametre-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la 

seva tramitació. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició per a l’expedició de targeta d’ 

aparcament individual per a persones amb discapacitat, modalitat titular no 

conductor/a a M.T.M.M. i trametre-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a 

la seva tramitació. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 5.714,02€ corresponent al 1t 

trimestre de 2020, en compliment del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament del Perelló i el Centre d’Esports Perelló. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 420,13€ corresponent al 2t 

trimestre de 2020, en compliment del conveni de col·laboració signat entre 

l’Ajuntament del Perelló i el Centre d’Esports Perelló 
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- S’acorda procedir a la devolució de la part proporcional de la quota de futbol 

patufets pel servei que no es va prestar, que ascendeix a un import de 20€ a 

P.C.M. 

 

- S’acorda procedir a la devolució de la part proporcional de la quota de cros pel 

servei que no es va prestar, que ascendeix a un import de 20€ a M.C. 

 

- S’acorda procedir a la devolució de la part proporcional de la quota de futbol 

patufets pel servei que no es va prestar, que ascendeix a un import de 20€ a D.S.L. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 558 fila 1a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de P.A.C.P. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 727 fila 3a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de F.C.P. 

 

- S’acorda concedir a C.M.L. el trasllat de les restes mortals del difunt D.M. S. 

dipositades al nínxol núm.67 fila 3a, des de la data de 22 d'agost de 2016, fins al 

nínxol número 672 fila 1a situat dins del mateix Cementiri Municipal. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 208 fila 3a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de T.C.M.L. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 257 fila 2a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de T.C.M.L. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 719 fila 2a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de T.C.M.L. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 443 fila 2a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de T.C.M.L. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 686 fila 2a del Cementiri 

Municipal del Perelló a favor de N.L.S. 

 

- S’acorda autoritzar a S.M.P. per a l'ampliació de l'amplada del gual amb llicència 

núm. 5 situat c/ Nava núm.42 d'una amplada de 4 metres a una amplada de 8 

metres. 

 

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

favor de J.P.P. davant de l’immoble situat al C Gayarre núm. 57 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de fins a 6 metres. 

 

- S’acorda revocar la llicència de gual núm. 80 al titular Sr. G.L.O. 

 

- S’acorda revocar la llicència de gual núm. 12 al titular Sr. J.M.M.E. 


