EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 41/2015, DE DATA 17 DE
NOVEMBRE
1. Aprovar acta sessió anterior número 40/2015, de data 10 de novembre de 2015.
2. Hisenda
2.1 Revocació acord Junta Govern Local de data 06/10/2015, amb caràcter parcial en
ref. factura d'Audí Pintures C.B.
2.2. Revocació acord Junta Govern Local de data 21/10/2015, amb caràcter parcial en
ref. factura d'Extin Baix Camp S.L.U.
2.3. Aprovar la relació de factures núm. 19/2015
2.4. Efectuar el pagament no pressupostari a Base – gestió d'ingressos locals referent
ingressos realitzats per la Generalitat de Catalunya.
2.5. Comunicació dades compensació Telefònica.
3. Urbanisme
3.1. Concessió llicència urbanística (exp. 122/2015)
4. Béns
4.1. Concedir canvi de nom llicència de gual núm. 560.
4.2. Concedir llicència de gual núm. 3.
4.3. Autoritzar col·locació làpida al nínxol 114 de la sèrie 4a del Cementiri Municipal.
4.4. Autorització utilització sala xerrades del Casal de Joves el dia 27/11/2015.
4.5. Autorització col·locar carpa al costat del Mercat el 21/11/2015.
5. Impostos i Taxes
5.1. Anul·lació i devolució rebut taxa escombraries 2015 del c. Villòria 7.
5.2. Anul·lació i devolució rebut taxa clavegueram 2013 i 2014 del c. Pare Rodès 13.
5.3. Donar de baixa dos rebuts taxa escombraries, per al 2016, c. Sant Josep 7.
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5.4. Anul·lació rebut taxa escombraries zn. Industrial D3.
5.5. Aprovar relació núm . 12/2015 de liquidacions de l'IIVTNU.
5.6. Aprovar liquidació Iberdrola Clientes SAU, corresponent al mes d'octubre de 2015
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
5.7 Aprova la liquidació Iberdrola Comercialización de Último Recurso SAU corresponent
al mes d'octubre de 2015 de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial
del domini públic local.
6. Contractació
6.1 Aprovar pressupost per la realització de treballs al camp de futbol de gespa.
6.2 Aprovar pressupost per adequar les instal·lacions tèrmiques del pavelló poliesportiu
municipal a la normativa del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE).
7. Serveis Socials
7.1. Concedir targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
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