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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 12-02-2018 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

15/18 Enderrocar edificació aïllada Polígon 12 parcel.la 34 

partida 

 

b) Prorroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

 

c) Llicències primera ocupació 

 

Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

4/14 4/14 Camí de les Comes, núm. 

50 

 

 

d) Altres 

 

2. ACTIVITATS 

 

 

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

següents activitats 

 

Núm. llicència Activitat Emplaçament 

   

 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 
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 43106A110000590001XL SLE00064914001 Polígon 110 

parcel·la 59   

 

Altres: 

- S’acorda informar desfavorablement el projecte d’activitat de turisme 

rural-masoveria, al polígon 92, parcel·la 36, per pretendre’s realitzar en 

una construcció implantada il·legalment, en no disposar de llicència 

municipal. 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses  

 

 

 

- S’aprova la contractació menor de l’obra ““Reforma Plaça de l'Església”, amb el 

contractista A.C.P.SL, d’acord amb la memòria valorada redactada pel tècnic 

municipal, per l’import de total de 17.065,76 euros. 

 

- S’aprova la contractació menor de l’obra corresponent al subministrament i 

col·locació de la Pista de pàdel, amb el corresponent enllumenat, a l’empresa 

S.F.S.L., per l’import de total de 22.554,40 euros. 

 

- S’aprova la contractació menor de l’obra corresponent a moviment de terres i 

estructura de formigó de la Pista de pàdel, a l’empresa A.C.P.S.L, per l’import 

de total de 4.809,18 euros. 

 

- S’aprova la contractació menor de l’obra de moviment de terres i estructura de 

formigó per a formació d’una Pista de skate, a l’empresa A.C.P.S.L., per 

l’import de total de 10.300,25 euros. 

 

b) Aprovació factures 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT BASE IVA 

Elaboració de contes educatius 2018/330-22609 179,78  

Projectors camp de futbol 2018/920-62600 1166,65 245,00 

Vinils senyalització 2018/151-22690 75,00 15,75 

Pilotes futbol mida petita 2018/330-22609 88,00  

Senyalització horitzontal i 

vertical Perelló Mar 

- 3.318,02  

Arranjament teulada nínxols 

cementiri 

- 6.253,80  

Alta subministrament Plaça Pau 

Casals 

2018/920-22799 423,51 86,41 

Actuació Carnestoltes 2018/338-22608 400,00  

Plataforma pista skate 2018/151-60901 4.737,60 994,90 

Contactor 2018/165-22690 81,31  
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c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació de les obres núm. 1 “Urbanització Plaça Pau 

Casals – Illa 1” executades per la contractista R.S.L. durant el periode del mes 

de gener a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 13.092,89€. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg 

termini, amb Banco Bilbao-Vizcaya Argentaria, SA, per un import de 219.900 

€, per finançar la despesa d’inversió de “Rehabilitació de l’Ajuntament vell”. 

 

- S’acorda atorgar a C.G.C. i G.C. la concessió administrativa d’ús funerari sobre 

el nínxol núm. 814 fila 3ª del Cementiri Municipal del Perelló per un període de 

50 anys. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat del nínxol núm. 278 fila 2ª del 

Cementiri Municipal del Perelló a favor de J.F.M.F. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat del nínxol núm. 670 fila 3ª del 

Cementiri Municipal del Perelló a favor de C.L.C. 

 

- S’acorda aprovar l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres 

elements amb finalitat lucrativa i liquidació dels tributs corresponents. 

 

- S’acorda aprovar els padrons de taxes de l’any 2018. 


