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A Creixell, a les sis de la tarda del dia 10 de
gener de 2019, es reuneixen en la Casa de
la Vila, els membres de la Junta de Govem
Local . per
celebrar SESSIÓ
convocatória amb
ORDINARIA en
I'assisténcia dels Srs. regidors expressats al
marge.

ASSISTENTS
PRESIDENT

tal de
la

Jordi Llopart i Senent
REGIDORS

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia de
la secretária accidental de la Corporació.

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot
seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA is'adopten els següents

SECRETARI

Marina Rico Baez

ACORDS
1.. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 20

DE

DESEMBRE DE 2019.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 20 de desembre de 2018, es troba
conforme i s'aprova per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre que
formen la Junta de Govern Local.
2.. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT EN PERíODE VOLUNTARI PER
A L',EXERCtCt 2019.

Per tal de donar una major eficácia a la gestió i cobrament dels rebuts, d'entre les
dates proposades per Base, es proposen les següents per al cobrament dels impostos
i de les taxes per a l'exercici 2019.
tNtct

FINAL

29t03t2019

29t05t2019

CONCEPTE
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA

TAXA

ESCOMBRARIES

(1r període)

29t03t2019

29t05t2019

TAXA

ESCOMBRARIES

(2n període)

30/05/2019

30to7t2019

TAXA

ESCOMBRARIES

(3r període)

30t08t2019

31t10t2019
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GUAL OCUPACIÓ DOMINI

PÚBUC

(1r període)

29t0312019

29t05t2019

GUAL OCUPACIÓ DOMINI

PÚBUC

(2n període)

30t47t2019

30/09/2019

28t0612019

30/08/2019

'IBI URBANA

. DOMICILIATS 1a FRACCIO

15t07t2019

* DOMICILIATS 2a FRACCIÓ

16t08t2019

* DOMICILIATS 3a FRACCIÓ

16t09t2019

IBI RÚSTEGA

28t06t2019

30t08t2019

IBI CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

28t06t2019

30to$t2019

IAE

30t07t2019

30/09/20'19

CONSERVACIÓ CEMENTIRI

30to7t2019

30t09t2019

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Primer.- Aprovar el següent calendari de cobrament proposat:
CONCEPTE
IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECANICA

tNtct

FINAL

29t0312019

29t05t2019

TAXA

ESCOMBRARIES

(1r període)

29t03t2019

29t05t2019

TAXA

ESCOMBRARIES (2n període)

30to5t2019

30t07t2019

TAXA

ESCOMBRARIES

30t08t2019

31t10t2019

(3r període)

GUAL OCUPACIÓ DOMINI

PÚBUC

(1r període)

29t03t2019

29t05t2019

GUAL OCUPACIÓ DOMINI

PÚBUC

(2n període)

30to7t2019

30to9t2019

28t0€,t2019

30t08t2019

'IBI URBANA
* DOMICILIATS 1a FRACCIÓ

15tO7t2019
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" DOMICILIATS 2a FRACCIÓ

16tO8t2019

* DOMICILIATS 3a FRACCIÓ

16t09t2019

IBI RÚSTEGA

28t06t2019

30/08/2019

IBI CARACTERíSTIQUES ESPECIALS

28t06t2019

30t08t2019

IAE

30to7t2019

30t09t2019

CONSERVACIÓ CEMENTIRI

30to7t2019

3Qt09t2019

Segon.- Que es cobrin en tres fraccions els rebuts de la taxa de

recoll¡da
la
d'escombraries, el rebuts domiciliats de I'lBl, i en dos fraccions els rebuts de taxa de
gual.

Tercer.- Donar trasllat al Servei de Recaptació BASE

3.. CONCESSIÓ,

$

S'ESCAU, DE LUCÉNCIES MUNIGIPALS URBANíSTQUES,
D'OBRES i AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.

Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

i

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat, acorda,
EXPEDIENT I37l20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la construcció d'una piscina d'ús particular de
34,42 m2 de superfície, d'acord amb el projecte técnic presentat, al carrer d'Arquitecte
Jujol, 4, exp. 13712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT I/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparar la tanca en mal estat, al carrer de Marc
Antoni, 1, exp. 112019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
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EXPEDIENT 212019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per augmentar I'algada de la tanca posterior i lateral
fins a 1,20 m, 40 ml, a I'habitatge situat a I'avinguda d'Antoni Gaudí, 15, expedient
d'obres 212019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i
particulars que figuren en la present llicéncia.
EXPEDIENT 312019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per la restauració de la tanca lateral, 30 ml pujant
fins 1 ,20 m, més 0'40 m de gelosia, situat al carrer de Masferrer, 57, expedient d'obres
312019, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
4.- DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 5112017

Primer.- Retornar la fianga núm. 4812017 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 5112017 per realitzar les
obres de reparar el paviment en mal estat del garatge al carrer avinguda Julio Cesar,
18-20.

EXPEDIENT: 39/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.4112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.39/2018 per realitzar les
obres de Canviar rajoles de la cuina i del bany itambé el terra, al carrer Ps. Ferrocarril,
bloc A esc. B 3r 3a.

EXPEDIENT 4OI2O18

Primer.- Retornar la fianga núm.4212018 dipositada de 150 €, per réspondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.4012018, per realitzar les
obres de canviar les rajoles del poxo en mal estat, al carrer Pau Casals, 9.
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EXPEDIENT 80/2018

Primer.- Retornar la fianga núm.7912018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 8Ol2O18 per realitzar les
obres de posar rajoles al passadís d'entrada a l'habitatge, 15 m2 al carrer Segarra, 16.
EXPEDIENT 106/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 10512018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 10612018 per realitzar les
obres d'aixecar un tram de la tanca mitgera existent, al carrer Antoni Gaudi, 6-8.
EXPEDIENT 107/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 10612018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 1072A18, per realitzar les
obres d' Aplacar amb pedra irregular un lateral de I'habitatge de 8 ml x 0,90 m
d'algada, al carrer av. de Valls, 15.
EXPEDIENT 12112018

Primer.- Retornar la fianga núm. 12112018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 12112018 per realitzar les
obres de posar formigó imprés aljardí, al carrer Adriá, 78.
5.. PRECS I PREGUNTES.
No hi ha cap prec ni pregunta

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca
sessro a
certifico.

La

E¡

J

la

quart i cinc de les set de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué

nent

acctal.,

Baez.
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