AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
( Baix Ebre )

JUNTA DE GOVERN
DATA: 19-12-2017
EXTRACTE DELS ACORDS

1. URBANISME
a) Concessió de les següents llicències d’obra
Núm. Expedient

Obra

Emplaçament

Obra

Emplaçament

Núm. llicència d’obres

Emplaçament

b) Prorroga llicència d’obres
Núm. llicència

c) Llicències primera ocupació
Núm. llicència

d) Altres
- S’aprova amb caràcter previ el projecte d’actuació específica presentat per
C.G.N. exclusivament per a “Rehabilitació d’un mas existent per a destinar-lo a
habitatge familiar” a la parcel·la 12 del polígon 15 partida “Guàrdies” del
Perelló, amb les condicions fixades pels diferents organismes que han informat
el projecte i NO aprovar la construcció d’una “bassa de reg”, ja que la bassa de
reg definida en el projecte no compleix amb els requisits i les condicions
establertes per aquests tipus de construccions.
2. ACTIVITATS
a) Llicències d’activitat – Donar per complimentat el règim de comunicació de les
següents activitats
Núm. llicència
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Activitat
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Canvi titularitat d’activitat.a) Habitatges d’ús turístic
Núm.

Referència cadastral

Num. cédula

Emplaçament

Altres:

3. HISENDA
a) Aprovació de despeses

CONCEPTE
Trofeus guardonats, plaques
reconeixements i trofeus millors
esportistes
Lloguer cadires cantada nadales
escola
Regals participants concurs
pessebres
Regals adults
Cartell placa commemorativa
50 anys casal
Raspall ausa
Reactàncies
Roba brigada
Roba brigada
Reproductor CD megafonia
bans
Fil lluminós carrosses reis mags
Servei vigilància festa calmant
+ nit jove i vespra
Lloguer cabina sanitària
Comanda calmant festes
Equip so vespra
Menús xaranga
Serveis preventius
-

PARTIDA
2018/330-22609

IMPORT BASE
IVA
710,00

2017/320-48900

218,00

2018/330-22609

300,00

2018/330-22609
2018/151-22690

100,00
240,00

2017/163-22690
2017/165-22690
2017/130-22104
2017/151-22104
2017/920-62600

194,00
122,40
175,40
452,65
54,90

2017/338-22608
2018/132-22701

666,00
1.087,49

2018/151-20300
2018/338-22608
2018/151-20300
2018/338-22608
2018/338-22608

363,00
4.600,00
1.645,60
160,00
1.140,00

50,40

139,86

S’aprova la contractació menor del servei de publicitat del DIARI MÉS EBRE

b) Aprovació factures
- S’aproven les factures del mes de novembre d’un import total de 178.985,31€.
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c) Certificacions d’obra
- S’acorda aprovar la certificació de les obres “Ampliació de la Xarxa
d’enllumenat públic als accessos al municipi del Perelló ” executades per la
contractista M.L.S.A. durant el periode del mes de desembre a que correspon
aquesta certificació, puja a la quantia de: QUATRE MIL SIS-CENTS VINT-ISET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS.
-

S’aprova la liquidació del fons de reposició 2016 d’obres de millora de la xarxa
a càrrec de l’empresa S.S.R.A.A.S.A., per import total de 31.226 euros,
corresponent a les següents actuacions:
-Obra hidràulica Pont de l’Àliga, per import de 7.075,00 euros
-Obra hidràulica Avda. Catalunya, per import de 19.736,20 euros
-Millores a l’abastament del Perelló (platges), per import de 4.414,80 euros.

4. ALTRES
-

S’aprovar la justificació de despeses de 1.200,00€ corresponent a l’anualitat
2017, i procedir al pagament, en compliment del conveni de col·laboració
signat entre el H.C.P. i L’Ajuntament del Perelló.

-

S’atorga a l’AMPA de l’E.M. una subvenció de 300,00 euros, per a fer front a
les despeses del Concert de Santa Cecília 2017 i procedir al pagament.

-

S’aprova la justificació de despeses de 661,93 euros, presentada per l’AMPA de
l’E.M i procedir al pagament.

-

S’aprova la justificació de despeses de 150,00€ corresponent a l’anualitat 2017,
i procedir al pagament, en compliment del conveni de col·laboració signat entre
l’A.V.F.P i l’Ajuntament del Perelló.

-

S’aprovar la justificació de despeses de 1.800,00€ corresponent a l’anualitat
2017, i procedir al pagament, en compliment del conveni de col·laboració
signat entre el C.P.P. i l’Ajuntament del Perelló.
S’aprova la liquidació del curs escolar 2016-2017 presentada per F.A.E., amb
un resultat de 28.229,71€ a aportar per l’Ajuntament per tal de mantenir
l’equilibri econòmic del contracte i efectuar el pagament de l’import total de
66.729,71, corresponent a l’import a assumir per l’Ajuntament d’acord amb
l’acordat al punt anterior i a la subvenció rebuda de la Generalitat de 38.500,00
€.

-

S’aprova l’annex relatiu al servei d’atenció primària per a 2018, al conveni
marc per a la cooperació interadministrativa, per a la prestació, el manteniment
i la millora de les prestacions de serveis i econòmiques de la xarxa de serveis
socials d’atenció pública, i altres programes relatius al benestar social.
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-

S’aprova el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i
l’Ajuntament del Perelló en matèria de serveis socials, polítiques de joventut i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat: Plans locals
de joventut.

-

S’acorda adquirir en precari l’ús de les instal·lacions de la sala del Ball del
Casal del Centre d’Esports del Perelló, durant un any, per a la realització de
determinades activitats municipals. S’aprova el model de contracte regulador de
la cessió d'ús a favor de l’Ajuntament.

-

-S’acorda fixar el següent calendari de recaptació en voluntària per a l’exercici de
2018:

Taxes-Preus públics (escombraries i tribunes- miradors)
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Guals
Taxa conservació Cementiri
IBI URBANA primer termini
IBI URBANA segon termini
IBI RÚSTICA

29/03/2018-31/05/2018
29/03/2018-31/05/2018
29/03/2018-31/05/2018
29/03/2018-31/05/2018
29/06/2018-31/08/2018
28/09/2018-30/11/2018

BI Característiques Especials
IAE (Impost Activitats Econòmiques)

29/06/2018-31/08/2018
27/07/2018-28/09/2018
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