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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 30-06-2020 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 
39/20 Construcció de 60 metres lineals de tanca 

metàl.lica 

Polígon 12 parcel.la 67 

30/20 Canvi de coberta c/Hospital, 9  

26/20 Construcció de 342 metres lineals de tanca 

metàl·lica 

Polígon 102 Parcel.la 103 

08/20 Construcció d’una cisterna completament 

soterrada de 7,50 m² 

Polígon 71 Parcel.la 

89 

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

 Enrajolar les parets del lavabo existent Polígon 71 parcel·la 87 

 

 

b) Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 
   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

 

- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per 

T.T.E. SLU de projecte de regularització de l’emplaçament de radiocomunicacions 

T.T.E. SL a la parcel·la 5 del polígon 11 partida “Parracoll” del Perelló amb les 

condicions fixades pels diferents organismes que han informat el projecte. 
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- S’acorda aprovar amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per 

M.C.C.P. de la legalització d’una edificació existent per a destinar-la a habitatge 

unifamiliar a la parcel·la 55 del polígon 17 partida “Roca d’En Vidal” del Perelló, 

amb les condicions fixades pels diferents organismes que han informat el projecte. 
 
 

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 

FERRER&OJEDA 

ASOCIADOS SL Assegurança tallers estiu i  

        

283,12  

        

16,88       300,00  

2020/920-

22401 

JAUME ROSSELLO 

PRATS 

Avaluació psicològica dels 

aspirants a la borsa de 

vigilants municipals 

          

35,00  

           

7,35         42,35  

2020/920-

22799 

NETMAR 

NETEGES SL Neteja WC portàtils estiu 

     

2.641,00  

      

554,61    3.195,61  

2020/920-

22700 

ATTACHMENT 

TECHNOLOGY 

ESPAÑA SA Corretges retro 85,00 17,85 102,85 

2020/151-

21400 
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CEDÓ VENDRELL 

CB 

Material prevenció COVID 

tallers 330,58 69,42 400,00 

2020/330-

22609 

 

 

b) Aprovació factures 

 

S’acorda aprovar les factures corresponents a la 1a quinzena del mes de juny que 

ascendeixen a un import total de 35.731,57 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

 

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

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar la liquidació del curs escolar 2018-2019 presentada per 

Fundació per a l’Acció Educativa, amb un resultat de 48.292,39€ a aportar per 

l’Ajuntament per tal de mantenir l’ equilibri econòmic del contracte i efectuar el 

pagament a la Fundació per a l’Acció Educativa de l’import total de 90.467,39, 

corresponent a l’import a assumir per l’Ajuntament d’acord amb l’acordat al punt 

anterior i a la subvenció rebuda de la Diputació de Tarragona de 42.175,00 €. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud del Sr. R.Z. de senyalització de prohibició 

d’aparcament davant de la porta del seu domicili al carrer Illot, núm. 5, amb la 

finalitat de garantir la sortida fluïda de persones del domicili indicat. 

 

- S’acorda donar de baixa el gual existent al carrer Salmerón, núm. 42 amb 

llicència municipal núm. 9, amb efectes de 1 de juliol de 2020. 

 

- S’acorda procedir al pagament de la subvenció corresponent a l’exercici 2019, 

d'un import de 700,00 euros en compliment del conveni de col·laboració signat 

entre la Societat de Caçadors Sant Antoni i l’Ajuntament del Perelló. 


