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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 06-09-2022 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

URBANISME 

 

Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

Denegades 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

Pròrroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 
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Altres: 

 

- S’acorda DENEGAR el recurs presentat per. J.L. perquè no s’acredita que les obres 

existents en el polígon 41 parcel.la 39 són en una vivenda legalment implantada, en 

aquest cas una masia de data anterior al 1950.v 

 

ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Alta / Baixa Activitat Emplaçament 

   

 

Altres: 

 

Habitatges d’ús turístic 

 

- S’acorda inscriure al Registre Municipal d’activitats d’ús turístic, l’inici de l’ activitat 

de l’habitatge d’ús turístic situat al CL MARINA 8 de la Urbanització Cap Roig Sector 

8 referència cadastral 9221105CF0292A0001LS del Perelló. 

 

HISENDA 

 

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: 

http://www.elperello.cat/
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TERCER CONCEPTE IMPORT 

sense IVA 

IVA IMPORT 

TOTAL 

PARTIDA 

MANTENIMENTS, 

CANALITZACIONS I 

NETEGES SLU  

Lloguer cabines sanitàries 

per la Diada 398,00 €  83,58 €  481,58 €  338-22608 

FERRERES SCP 

Lloguer taules i cadires Diada 

Catalunya 660,00 €  138,60 €  798,60 €  338-22608 

SOCIETAT COOP. 

AGRÍCOLA CATALANA 

DEL PERELLÓ 

Comprar l’arròs i els 

obsequis per la Diada 132,00 €  12,81 €  144,81 €  338-22608 

FERRE ANELL INDUSTRIA 

I SERVEIS, SL 

Submin. d'una una caixa de 

24 cartutxos de greix i 

endolls 295,76 € 62,11 € 357,87 € 151-22690 

MARIA TERESA 

CASANOVA PAGÀ 

Submin. de material de 

neteja complex educatiu 434,99 €  91,36 € 526,35 € 920-22110 

IMPREMTA QUEROL, SL 

Compra de sobres per a les 

oficines de l'Ajuntament 359,11 €  75,41 € 434,52 € 920-22000 

SEÑALIZACIONES Y 

OBRAS FERNANDEZ, SL 

Compra senyals i cons 

camins 3.045,80 €  639,62 €  3.685,42 €  151-22690 

 

Aprovació factures 

 

- S’acorda aprovar la despesa i reconeixement, de forma simultània, les obligacions, 

incloses en la relació de factures del mes d’AGOST de 2022 (1a quinzena) que 

ascendeixen a un import total de 102.464,41 €. 

 

Certificacions d’obra 

 

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

 

Altres: 

 

http://www.elperello.cat/
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ALTRES 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol 

núm. 60 fila 1a del cementiri municipal del Perelló, a favor de J.B.B., entenent que el 

dret concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol 

núm. 202 fila 3a del cementiri municipal del Perelló, a favor de L.E.C.B., entenent 

que el dret concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol 

núm. 575 fila 2a del cementiri municipal del Perelló, a favor de J.C.B., entenent que 

el dret concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol 

núm. 541 fila 3a del cementiri municipal del Perelló, a favor de M.C.L.M., entenent 

que el dret concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 

 

- S’acorda aprovar el canvi de titularitat del dret funerari de concessió del nínxol 

núm. 730 fila 3a del cementiri municipal del Perelló, a favor de T.L.M., entenent que 

el dret concessional s’atorga pel termini i condicions de la legalitat vigent. 

 

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

de J.M.B. davant de l’immoble situat al C/ La Fàbrica s/n per a gual d'ús permanent, 

amb una amplada de fins a 4 metres. 

 

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

de T.R.L. davant de l’immoble situat al C/ Fullola, 19 per a gual d'ús permanent, amb 

una amplada de fins a 5,5 metres més 5,5 metres de contragual. 

 

- S’acorda aprovar el conveni entre l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de 

l’Institut Escola del Perelló i l’Ajuntament del Perelló per a l’ús social de les 

instal·lacions de l’edifici IE El Perelló fora de l’horari escolar. 

 

* Es dona compte de la següent documentació rebuda: 

 

* Escrit del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori (RE 

1-2022-003533-2) de tramesa de resolució de finalització d’un expedient de 

protecció de la legalitat urbanística en relació amb la restauració de la realitat física 

alterada i l’ordre jurídic vulnerat al Polígon 92 parcel.la 20 “Mas de Bermejo”. 

http://www.elperello.cat/
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* Escrit de Sersa Trans Associació (RE 1-2022-003323-2) comunicant que el vehicle 

adscrit a la llicència de taxi matrícula 2038-DRF està avariat per 30 dies  i que des del 

dia 17 d’agost al dia 17 de setembre desenvoluparà el servei de taxi el vehicle amb 

matrícula 3458-KCT. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003456-1) 

comunicant la inmatriculació de la finca amb RC 43106A125000110000ZS feta a 

favor de T.A.M. i K.M.M. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003457-1) 

comunicant la inmatriculació de la finca amb RC 43106A009000100000SF feta a 

favor de E.M.M. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003459-1) 

comunicant la inmatriculació de la finca amb RC 43106A149001030000ZA feta a 

favor de M.M.M. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003460-1) 

comunicant la inmatriculació de la finca amb RC 43106A149001040000ZB feta a 

favor de M.M.M. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003461-1) 

notificant la declaració d’obra nova de la finca amb RC 43106A061000080000SR feta 

a favor de J.M.M.B. 

 

* Escrit del Registre de la Propietat de Tortosa núm. 2 (RE 1-2022-003462-1) 

notificant la declaració d’ampliació d’obra nova de la finca amb RC 

43106A112000140001XT feta a favor de D.W.V. 

 

http://www.elperello.cat/

