EXTRACTE ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 32/2016, DE 30 D'AGOST
1. Aprovar, si procedeix, esborrany acta anterior número 31/2016, de data 23
d'agost de 2016.
2. Hisenda
2.1. Despeses locomoció
Autoritzar, disposar la despesa i reconèixer l'obligació per import de 353,61€, en
concepte de despeses originades pel desplaçament per assistir al curs "Comptabilitat
dels ens locals" a Tarragona.
2.2. Pagament a justificar
Aprovar el compte justificatiu, per import de 394,76€, per atendre el pagament de
despeses per la realització d'activitats a la biblioteca.
2.3. Distribució de les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques
La Secretaria General de Coordinación Autonomica y Local, comunica la distribució de
les quotes nacionals de l'impost sobre activitats econòmiques i que tot seguit es detalla:
Total distribució quota nacional

9.235,38

Regularització

0,00

Total distribució neta

9.235,38

3. Qualitat de Vida
3.1. Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat
reduïda
Concedir la targeta d'aparcament individual per a persones amb mobilitat reduïda.
4. Béns
4.1. Sol·licitud de cessió drets funeraris nínxol núm. 4 sèrie 13ª
Concedir, la cessió dels drets funeraris del nínxol número 4 de la sèrie 13a de la 1a
andanada del cementiri municipal.
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4.2. Sol·licitud de trasllat de restes al nínxol número 43 sèrie 13ª
Autoritzar, el trasllat de despulles de la senyora , al nínxol número 43 de la sèrie 13a del
cementiri municipal.
4.3. Sol·licitud de transmissió drets funeraris nínxol número 68 de la sèrie 5ª
Concedir, el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol número 68 de la sèrie 5a del
cementiri municipal .
5. Contractació
5.1. Aprovar pressupost pels treballs de pavimentació de carrers
Adjudicar el contracte menor d'obra per la pavimentació del carrers del nucli antic:
Santa Elena, La Pau, Pou, Sant Josep, Unió i Santa Rosa; Raval de la Mercè: Sant Joaquim
i Raval de Cristo: Mateu Llasat per un import de 42.759,15 euros i 8.979,42 euros d'IVA,
amb subjecció al projecte aprovat.
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