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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 06-11-2018 

 

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: 

 

2. ACTIVITATS 

 

 

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

següents activitats 

 

Núm. llicència Activitat Emplaçament 

   

 

b) Altres: 
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Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

    

 

 

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: 

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Fil lluminós dibuixos Nadal 2018/151-22690 2.270,00 476,70 2.746,70 

Terminal Guàrdia 

Municipal 

2018/920-62600   261,07 

Bota seguretat brigada 

municipal 

2018/151-22104   24,81 

Valvula comp. Brida DN65 

A 

2018/151-22690   141,34 

Pintura local correfocs 2018/151-22690 423,00 88,83 511,83 

Premis convocatòria 9s 

Premis Cultura del Perelló 

2018/334-48100   1.700,00 

Senyalització camí Planes 

(lames, abraçadores, tub 

alumini, instal·lació) 

2018/454-62910   2.481,03 

Senyalització camí Planes 

(lames, abraçadores, tub 

alumini, instal·lació, 

composició gràfica) 

2018/454-62911   1.031,95 

Senyalització camí Planes 

(lames, abraçadores, tub 

alumini, instal·lació) 

   2.029,57 

 

- S’acorda Autoritzar i disposar les següents despeses, pel seu caràcter urgent, tot i que no 

existeix crèdit suficient a les corresponents aplicacions pressupostàries: 

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Detall premiats 9s Premis 

Cultura del Perelló 

   200,00 

Reparació vehicle Guàrdia 

Municipal 5468-GSY 

 923,82 194,00 1.117,82 
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b) Aprovació factures 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació número 2 de l'obra “Arranjament voreres casc urbà 

(2)”, executades per la contractista B.2008 SL. durant el període del mes d'octubre 

de l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 12.919,41€. 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix 

Ebre i l’Ajuntament, per tal de garantir el servei de transport als alumnes 

d’ensenyament post obligatori, curs 2018-2019. 

 

- S’acorda procedir al pagament de la subvenció extraordinària de 300€ fer front a les 

despeses per la classificació de l'equip cadet a la Final de la Copa Catalana Cadet 

Femenina, al H.C.P. 

 

- S’acorda autoritzar una bestreta de 2.000,00€ del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament del Perelló i l’A.C.C.S.L.per a l'any 2018. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 10.845,14€ corresponent a 

l’anualitat 2017, en compliment del conveni de col·laboració signat i procedir al 

pagament de la quantitat restant de la subvenció aprovada de l’any 2017 d’un 

import de 1.295,14€ a l’A.M.E. 

 

- S’acorda autoritzar una bestreta de 9.747,00€ del conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament del Perelló i l’A.M.E.per a l'any 2018. 

 

- S’acorda atorgar a la C.D., una subvenció extraordinària de 300 euros, per a fer 

front a les despeses del Concert de Santa Cecília 2018. 

 

- S’acorda aprovar la justificació de despeses de 6.214,43 € corresponent al 3r 

trimestre de 2018,en compliment del conveni de col·laboració signat i procedir al 

pagament de la quantitat aprovada al C.E.P. 
 

- S’acorda adjudicar el contracte de l’obra “Pavimentació del camí de les platges – 

del nucli urbà als 4 camins” a l’empresa B.A.e H., SAU, per un preu de 131.136,76 

euros, IVA inclòs. 
 

- S’acorda donar de baixa el gual existent al carrer Perillós, núm. 19 amb llicència 

municipal núm. 21, amb efectes de 1 de gener de 2019, a petició de la titular J.P.P. 
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- S’acorda concedir llicència d’ús comú especial del domini públic municipal, a favor 

de N.M.L. davant de l’immoble situat al C/ Colom núm. 23 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de 4 metres més 4 metres de contra gual. 
 

- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de nínxol núm. 18 fila 1a del Cementiri 

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

 

- S’acorda inscriure a l’Ajuntament del Perelló a la convocatòria de la iniciativa 

WiFi4EU que ofereix connectivitat Wi-Fi gratuït en espais públics com parcs, 

places, edificis públics, biblioteques, centres de salut, museus, etc., en municipis de 

la Unió Europea. 


