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          AJUNTAMENT  DEL  PERELLÓ 
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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 06-06-2018 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

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: 

- S’acorda retornar a E.E.S.AU. l’import de l’aval dipositat al seu dia de 1.000,00€. 

per tal de garantir la reposició dels elements malmesos de la via pública  i de 

possibles desperfectes als elements d’urbanització durant les obres de realització 

d’una línia subterrània de Baixa Tensió de 100 metres de canalització, instal·lació  

de dos armaris prefabricat AD-156 i una arqueta de registre al vial i vorera del 

polígon industrial Carretera de Rasquera (llicència obres núm. 55/16 expedient 

72/16). 

 

 

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

següents activitats 

 

Núm. llicència Activitat Emplaçament 

   

 

b)  

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

 4340444CF0243A0001DO CHE0011612001 C/ DE LA ROSA, 9 

 

a) Altres:  

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de l’explotació apícola amb marca oficial 

“5400BS”, a favor de C.P.S.L. 

 

- S’acorda autoritzar a Na M.P.A.Z. la instal·lació d’una caseta de venda de 

pirotècnica, en la que es podran emmagatzemar fins a 50kgs de matèria 

reglamentada, al Camí d’accés a la Carretera N-340 des del Perelló Nord, Polígon 

Industrial “Pla de Solans”, Sector 3 parcel.la 1, referència cadastral 

7785935CF0278B0001DM. El termini de vigència d’aquesta autorització és per als 

dies 21, 22 i 23 de juny de 2018. 

 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses  

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Bancs Plaça Pau Casals Illa 

1 

2018/920-62600 999,00 209,79 1.208,79 

Estància grup Dardesheim 

Octubre 

2018/330-22609 3.556,55 355,65 4.704,60 

Enquadernacions llibres de 

La Font del Perelló 

2018/920-22001 512,00   

Roba Brigada Estiu 2018/151-22104 287,70 60,42 348,12 

Cinta balisadora Policia 

Local 

2018/130-22690 201,95 42,41 244,36 

Bombetes faroles 2018/165-22690 645,60 153,00 798,60 

Pintura vial negra 2018/151-22690 171,00 35,91 206,91 

Senyalització Parquing zona 

Oliveres 

2018/133-62915 947,26 198,92 1.146,18 

Delimitació Cementiri 2018/151-22706   450,00 
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CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Municipal 

Delimitació camí Burgà pol 

118 – pc 11 

2018/151-22706   1.050,00 

Banda de música actuació 

25è aniversari Emburgada 

2018/338-22608   1.800,00 

Animació infantil 15 agost 2018/338-22608   713,90 

Biotrituradora 2018/151-62300 7.732,24 1.623,77 9.356,01 

Bota seguretat brigada 2018/151-22104   24,81 

Nevera Ajuntament 2018/920-62600 160,90 33.79 194,69 

 

 

b) Aprovació factures 

 

S’aproven les factures corresponents al mes de maig d’un import total de 

293.221,72€. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Pavimentació del Perelló al barranc 

del Safranà” executades per la contractista E.L.S.L., durant el període del mes de 

març de l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 

49.795,19€. 

 

- S’aprova la certificació número 2 de les obres “Ampliació de la xarxa d’enllumenat 

públic als accessos al municipi del Perelló – Fase 1 i 3” executades per la 

contractista M.L.S.A., durant el període del mes de maig de l’any 2018 a que 

correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 50.609,96€. 

 

- S’aprova la certificació número 2 de les obres “Impermeabilització Cobertes 

Cementiri” executades per la contractista B.M.B., durant el període del mes de 

maig de l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 

11.775,43€. 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Millora a la xarxa de pluvials” 

executades per la contractista E.L.S.L., durant el període del mes de març de l’any 

2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 6.821,41€. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda destinar l’import total de 52.257,30 euros del primer termini dels fons de 

l’empresa nacional de residus radioactius (ENRESA). a finançar les següents 

inversions municipals: 

 
Inversió Import inversió Import a finançar amb 
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fons d’ENRESA 

Construcció pista paddel 27.378,29 27.378,29 

Construcció pista skate 16.884,53 16.884,53 

Mobiliari vestidors Camp futbol 11.908,94 7.994,48 

TOTAL  52.257,30 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 700,00€ corresponent a 

l’anualitat 2017 i procedir al seu pagament, en compliment del conveni de 

col·laboració signat entre la Societat de Caçadors Sant Antoni i l’Ajuntament 

del Perelló. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 2.000,00€ corresponent a 

l’anualitat 2017 i procedir al pagament de la subvenció de l’any 2018, en 

compliment del conveni de col·laboració signat entre ADF Cabra Feixet i 

l’Ajuntament del Perelló. 

 

- S’acorda atorgar a F.S.P. la concessió administrativa d’ús funerari sobre el 

nínxol núm. 718 fila 3ª del Cementiri Municipal del Perelló per un període de 

50 anys, a comptar des de la data d’aquesta acord. 

 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat dels nínxols núm. 681 fila 1a i 797 fila 

2a del Cementiri Municipal del Perelló a favor de J.V.F. 

 

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

favor de R.S.M. davant de l’immoble situat al C/ Nava núm. 5 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de 7 metres més 7 metres de contra gual. 

 

- S’acorda aprovar la sol·licitud del Sr. F.M.M. de senyalització de prohibició 

d’aparcament davant de la porta del seu domicili al carrer Salmeron, núm. 20, 

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

 

- S’acorda portar a terme, mitjançant el procediment del contracte menor, l’obra 

“Arranjament del camí Cova Catxa”, amb el contractista A.E.C.S.A., per 

l’import de total de 1.452,00 euros, desglossats en 1.200,00 euros d’import base 

més 252,00 euros d’IVA. 

 

- S’acorda aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Rehabilitació de l’antic 

edifici de l’Ajuntament com a edifici d’equipaments de titularitat municipal” 

mitjançant procediment obert simplificat, amb pressupost base de licitació de 

181.773,21 €, i 38.172,37 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

al tipus del 21%, i una durada del contracte de 5 mesos. 

 


