AJUNTAMENT DEL PERELLÓ
( Baix Ebre )

JUNTA DE GOVERN
DATA: 08-02-2019
EXTRACTE DELS ACORDS

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

Obra

Emplaçament

Obra

Emplaçament

Obra

Emplaçament

Núm. llicència d’obres

Emplaçament

DENEGADES
Núm. Expedient

b) Prorroga llicència d’obres
Núm. llicència

c) Llicències primera ocupació
Núm. llicència

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:
- S’acorda autoritzar el canvi de titularitat de l’explotació apícola marca oficial
5400AL a favor de B.L.P.
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-

Es dona compte de l’escrit presentat per F.M.G. com a titular de l’explotació
Cunícola Martinez Marca Oficial 5400CS i Codi REGA ES431040022339
comunicant l’ampliació de la subexplotació equina, amb les següents espècies:
- Cavalls / Rucs: 5 Places.

-

S’acorda atorgar la llicència ambiental a E.L.S.L., per a l’activitat de Planta de
valorització, recollida i transferència de residus, que s’ubicarà al les parcel·les 4,
29, 36 i 37 del Polígon 121.

Canvi titularitat d’activitat.a) Habitatges d’ús turístic
Núm.

Referència cadastral
9221948CF0292A0096UA

Num. cédula
SLE00089718001

Emplaçament
CL Xaloc s/n planta
baixa 17

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

Proseñal,
Reparació
semàfors
Fábregas, Bancs Plaça Pau
Casals
Marsal, Bandera El Perelló
Bara Nova, Jocs Bitllet i
biltllots
Altercom21,
Ampliació
sistema megafonia “Ban”
Rull, Senyalització rutes
BTT
Imagina
Ràdio,
Festa
Imagina
Radio
“Festa
Jove”
Blue Live, Festa Holli +
Escuma “Festa Jove”

2019/151-21300

C. Lluís Companys, 2

IMPORT
BASE

IVA

IMPORT
TOTAL
1.304,38

2019/920-62600

954,00

200,34

1.154,34

2019/151-22690
2019/330-22609

467,50
370,00

98,18
77,70

565,68
447,70

2019/920-62600

4.031,50

847,00

4.878,12

2019/340-60904

5.091,00

1.069,11

6.160,11

2019/338-22608

6.100,00€

2019/338-22608

1.000,00€

210,00

1.210,00
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b) Aprovació factures
c) Certificacions d’obra

4. ALTRES
-

S’acorda aprovar la justificació de despeses corresponent a l’anualitat 2018 i
procedir al pagament de la subvenció d’un import de 1.800,00€ d’acord amb el
conveni signat entre el Handbol Club Perelló i l’Ajuntament del Perelló.

-

S’acorda informar favorablement la petició de P.M.B per l’expedició de targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i passar-la als Serveis
Socials de l’Ajuntament per a la seva tramitació.

-

S’acorda informar favorablement la petició de M.F.P per l’expedició de targeta
d’aparcament individual per a persones amb discapacitat i passar-la als Serveis
Socials de l’Ajuntament per a la seva tramitació.

-

S’acorda destinar l’import total de 48.676,50 euros del primer termini del fons
d’ENRESA a finançar les següents inversions municipals: Arranjament camins
veïnals per import de 48.676,50 euros.

-

S’acorda aprovar l’expedient de contractació de l’obra “Millores a la - xarxa
pluvial – C/Verdaguer” mitjançant procediment obert simplificat, amb
pressupost base de licitació de 16.698,60 €, i 3.506,71 € en concepte d’Impost
sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una durada del contracte de 3
mesos.

-

S’acorda aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra “Xarxa pluvial - - C/
Verdaguer (intervenció final) i Castaños”, redactat per l’arquitecte tècnic
municipal Sr. Manel Soler Castells, per import de 59.988,48 euros, IVA inclòs.

-

S’acorda aprovar l'expedient de contractació per a la concessió administrativa
del servei d’ explotació d’una guingueta a la platja de Santa Llúcia (Morro de
Gos) del Perelló durant la temporada 2019, per procediment obert simplificat.

-

S’acorda atorgar llicència d’ocupació temporal a l’entitat Institut per al
Desenvolupament de la Formació i l’Ocupació (IDFO-Fundació Privada), per a
la utilització privativa de la Sala de reunions de l’Hotel d’Entitats, ubicat al C/
Gayarre núm. 65, per a què pugui dur a terme la formació que pertany als Plans
de formació prioritàriament per a treballadors en actiu, c.om a entitat
subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. La
vigència de la llicència s’estableix des de la data del present acord fins el 4 de
desembre de 2019, en què finalitzen els plans de formació esmentats.
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