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JUNTA DE GOVERN 

DATA: 23-05-2019 

 

EXTRACTE DELS ACORDS 

 

 

1. URBANISME 

 

a) Concessió de les següents llicències d’obra  

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

39/19 Col·locació de cartell lluminós a 

façana principal, col·locació de 

sortida de fums i fumera a façana 

posterior (Carrer Nava) i restauració 

del revestiment de façana i pintura 

C/Lluís Companys 21, baixos, 

40/19 Construcció de 2 habitatges 

unifamiliars adossats en filera i 

garatge, segons projecte tècnic 

CL Sajolida 13 i 15 

41/19 Construcció d’un magatzem en planta 

baixa, segons projecte  

CL Joc, 14 

42/19 ampliació de la planta segona d’un 

edifici existent per a local sense ús, 

segons projecte tècnic 

C/Salmeron, 47 

45/19 ampliació d’un magatzem agrícola de 

51,04m², segons projecte tècnic  

parcel·la 175 del polígon 

149, partida Oliveres, 

22/17 Ampliació d’edifici existent amb un 

nou habitatge entre mitgeres construït 

sobre la muralla de 

tancament urbà del Perelló 

C/Major, 14 

 

 

DENEGADES 

 

Núm. Expedient Obra Emplaçament 

   

 

 

b) Prorroga llicència d’obres 

 

Núm. llicència Obra Emplaçament 

   

 

 

c) Llicències primera ocupació 
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Núm. llicència Núm. llicència d’obres Emplaçament 

   

 

 

d) Altres: 

- S’acorda concedir als senyors Esteve Figueres Callau i Domènec Figueres Callau 

llicència urbanística per a la constitució d’un règim de propietat horitzontal d’acord 

al projecte tècnic presentat. 

 

2. ACTIVITATS 

 

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

següents activitats 

 

Activitat Emplaçament 

  

 

b) Altres: 

 

 

Canvi titularitat d’activitat.- 

 

a) Habitatges d’ús turístic 

 

Núm. Referència cadastral Num. cédula Emplaçament 

 4441607CF0244B0001MS SLE00192918001 CL Gessamí, 23A 

 9422227CF0292C0001KU CHE00039719001 CL Perelló, núm. 12 

 

b) Altres 

 

 

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 

Ludikfest, Lloguer 

inflables festa fi curs 

AMPA escola Jaume II 

2019/320-48900 500,00 105,00 605,00 

Rull, Vinil cartellera Av 

Catalunya  

2019/151-22690 70,00 14,70 84,70 

Audí, Pintura vial groga 2019/151-22690   176,30 

Peres Sports, Cinta 2019/130-22690 201,95 42,41 244,36 
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balisadora policia local 

El Molà, Llores jardineres 

església 

2019/151-22690 239,60 23,96 263,56 

Sugrañes, Full timbrat 

transcripció llibre actes 

2019/920-22000 112,50 23,63 136,63 

Fusteria Sentis CB, 

Mobiliari exposició CDI 

2019/920-62600 658,98 138,39 797,37 

 

 

b) Aprovació factures 

 

 

c) Certificacions d’obra 

 

- S’acorda aprovar la certificació número 1 de l'obra “Projecte de rehabilitació 

d'edifici d'equipaments de titularitat municipal”, executades per la contractista 

GILABERT MIRO S.A. durant el període del mes de novembre de l’any 2018 a 

que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 22.774,00€. 

 

- S’acorda aprovar la certificació número 2 de l'obra “Projecte de rehabilitació 

d'edifici d'equipaments de titularitat municipal”, executades per la contractista 

GILABERT MIRO S.A. durant el període del mes de desembre de l’any 2018 a 

que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 18.466,64€. 

 

- S’acorda aprovar la certificació número 3 de l'obra “Projecte de rehabilitació 

d'edifici d'equipaments de titularitat municipal”, executades per la contractista 

GILABERT MIRO S.A. durant el període del mes de febrer de l’any 2019 a 

que correspon aquesta certificació, puja a la quantia de: 34.267,85€. 

 

 

4. ALTRES 

 

- S’acorda aprovar la justificació i procedir al pagament de despeses del C.E.P 

d’un import de 2.073,17 € corresponent al 1r trimestre de 2019, en compliment 

del conveni de col·laboració signat entre les parts. 

 

- S’acorda Aprovar la justificació i procedir al pagament de despeses de l’AME 

de 12.342,79€ corresponent a l’anualitat 2018, en compliment del conveni de 

col·laboració signat entre les parts. 
 

- S’acorda autoritzar una bestreta de 10.000,00€ del conveni de col·laboració per 

a l'any 2019 entre l’Ajuntament del Perelló i AME. 

 

- S’acorda aprovar l'adjudicació, pels tràmits del contracte menor, a l’empresa 

P.G.S.L, del subministrament d’un Sistema de Control d’Accés per empremta 

model SH-5000A, amb els articles associats descrits al pressupost de l’empresa 

núm. 375 de 14 de maig de 2019, per import total de 949,49 euros, IVA inclòs. 
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- S’acorda disposar l’adhesió de l’Ajuntament del Perelló a l’Acord marc de 

mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 

2016.02) i aprovar l’adquisició a l’empresa adjudicatària A.E.F.M.S.A, 

mitjançant arrendament amb opció de compra d’un vehicle per als Vigilants 

municipals, d’acord amb el detall següent: 

* Seat Ateca 1.5 TSI 110kW (150CV) St&Sp Style tot-camí 110KW (150CV) 

5P manual.Durada: 48 mesos. 

 

- S’acorda concórrer a la convocatòria del Departament de Territori i 

Sostenibilitat, Resolució TES/738/2019, de 18 de març, per la qual es 

convoquen les subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament 

d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 

2020 i sol·licitar un ajut per l’adquisició al 2020 d’un vehicle elèctric nou 

matriculable per la flota de la brigada municipal valorat en 33.338,53€ (base 

imposable: 

27.552,50€ i iva: 5.786,03€), corresponent al model de furgoneta Nueva e-

NV200. 

 

- S’acorda adjudicar el contracte menor per a la prestació del servei de vigilància 

i socorrisme a la piscina municipal, durant el període de l’1 de juliol al 31 

d’agost de 2019, ambdós inclosos, de dilluns a divendres excepte festius, en 

horari de les 16:00 a les 20:00 hores, i dissabtes de 11:00 a 20:00 hores, a 

l’empresa Aquaevents per import de 5.397,00 euros, més IVA. 

 

- S’acorda donar de baixa el gual existent al carrer Perillós, núm. 17 amb 

llicència municipal núm. 24, amb efectes de 24 de maig de 2019, havent de 

retornar la placa de gual a l’Ajuntament. 


