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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 28-08-2018 

 

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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- S’acorda autoritzar a O.G.M. la instal·lació de fins a 500 arnes d’abelles, a la finca 

situada a la parcel.la 37 del polígon 118 propietat de M.T.M.V. 
 

- S’acorda autoritzar a M.R.G.. la instal·lació de fins a 150 arnes d’abelles, a la finca 

situada a la parcel.la 9000 del polígon 60 de la seva propietat. 
 

- S’acorda actualitzar les dades al Registre Municipal d’activitats el canvi de titularitat 

de l’activitat de BAR en el local situat a c/ Lluís Companys, 53 del Perelló a favor de 

C.U. d’acord amb la documentació presentada.  

 

- S’acorda trametre el projecte i una còpia de l’expedient de projecte d’ampliació 

d’explotació avícola de producció de carn a les parcel·les 31, 32, 34, 35, 102 i 103 del 

polígon 11 partida “Serra” del Perelló, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 

Terres de l’Ebre, per tal que emeti l’informi a què es refereix l’article 59.1.c) del 

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 

legalitat urbanística. 

 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

 43404103CF0244A0001XE CHE00157214001 CL GINESTA, núm. 8-

A 

 4441603CF0244B0004DG CHE8142611001 CL MARGARIDA, 

núm. 25-C 

 9221946CF0292A0001DS CHE0010310001 CL MARINADA, núm. 

2 

 

 

3. HISENDA 

 

a) Aprovació de despeses  

 

CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

Servei Bus Terra de Burgans 2018/330-22609 180,00 18,00 198,00 

Manguera reg Camp de 

Bitlles (substitueix la 

despesa aprovada per la JGL 

de 24/07/18) 

2018/151-22690 87,44 18,36 105,80 

Alarma CDI (anul.la 

despeses aprovades 

anteriorment per la JGL) 

2018/920-62600 4.216,24 885,41 5.101,65 

Pals senyalització 2018/133-62915 764,00 160,00 924,44 

Reparació vehicle Guardia 

Municipal 5468GSY 

- 1.850,37 388,58 2.238,95 

Lloguer taules i cadires (11 2018/338-22608   847,00 
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CONCEPTE PARTIDA IMPORT 

BASE 

IVA IMPORT 

TOTAL 

setembre) 

Actuació Albino Tena (11 

setembre) 

2018/338-22608   600,00 

Arròs paella (11 setembre)  2018/338-22608   48,98 

Compra flors (11 setembre) 2018/338-22608   200,00 

Transport aigua potable (11 

setembre) 

2018/338-20400   121,00 

Compra Oli (11 setembre) 2018/338-22608   61,75 

Compra verdura i fruita (11 

setembre) 

2018/338-22608   35,00 

Pop i musclos paella (11 

setembre) 

2018/338-22608   250,00 

Carn i esmorzar brigada (11 

setembre) 

2018/338-22608   500,00 

Pa i coca dinar brigada (11 

setembre) 

2018/338-22608   40,00 

Ingredients paella (11 

setembre) 

2018/338-22608   225,00 

 

 

b) Aprovació factures 

 

- S’aproven les factures corresponents al mes de Juliol, per un import total de 

210.831,34 €. 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’aprova la certificació número 1 de les obres “Camí de l’Aspinal - tram inicial” 

executades per la contractista A.E.C.S.A., durant el període del mes de juliol de 

l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 18.036,19 €.  

 

- S’aprova la certificació número 4 de les obres “Arranjament Voreres Perelló-Mar i 

Gilet” executades per la contractista B.2008.S.L. durant el període del mes d’agost 

de l’any 2018 a que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 9.813,00 €.  

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda donar de baixa el gual existent al carrer Perillós, núm. 8 amb llicència 

municipal núm.26, amb efectes de 1 de gener de 2019, havent de retornar la placa 

de gual a l’Ajuntament. 
 

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

de R.M.B.G. davant de l’immoble situat al C/ Nava núm. 19 per a gual d'ús 

permanent, amb una amplada de 8 metres més 8 metres de contra gual. 
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- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat dels nínxols núm.48 fila 1a, núm.144 fila 1a, 

núm.92 fila 1a i núm.33 fila 1a del Cementiri Municipal del Perelló a favor de F.S.L. 

 

- S’acorda informar favorablement la petició presentada per A.H.S., per l’expedició 

de targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular 

conductor i passar-la als Serveis Socials de l’Ajuntament per a la seva tramitació. 

 

- S’acorda aprovar el document “Proposta organitzativa i de funcionament del servei 

educatiu Llar infants municipal La Cadernera. Estructura funcional segons activitat 

i ocupació per al curs 2018-2019”, que inclou el pressupost de despeses i ingressos 

per a l’ esmentat curs, presentat per Fundació per a l’Acció Educativa, com a 

empresa concessionària del servei de Llar d’infants municipal. 

 

- S’acorda Iniciar l'expedient de contractació de l’obra “Pavimentació del camí de les 

Platges del Nucli urbà als 4 camins” atès que resulta necessari millorar la connexió 

entre el nucli urbà del Perelló i la seva zona costanera en els dos sentits i millorar la 

seguretat i la circulació, mitjançant les següents actuacions: 

- Formació de cunetes de formigó 

- Asfaltat del camí amb mescla bituminosa en calent 

- Pintura de faixa longitudinal a l’eix del camí 


