
EXTRACTE JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DE 02/08/2016

- S'acorda, per unanimitat aprovar l'acta  de sessió anterior, de 26 de  juliol  de 2016.
- S'acorda, per unanimitat  vistiplau de les resolucions  dictades per la batlia des de la
darrera sessió ordinària  de la Junta de Govern Local: decrets del  núm. 455 al 458/2016,
dels dies 28 i 29 de juliol de 2016
-  S'acorda,  per  unanimitat  aprovar  una  proposta  de  despeses  per  import  total  de
593.338,98€
- S'acorda, per unanimitat, resoldre l'objecció formulada per la intervenció municipal i
procedir  al  reconeixement  de  l'obligació  de  les  despeses  i/o  factures  relacionades  a
l'expedient, per un import total de 62.425,33€,
- S'acorda, per unanimitat, aprovar un ajud econòmic d'urgent i greu necessitat a  C.C.C.
-  S'acorda,  per  unanimitat,  aprovar  un  ajud  econòmic  d'urgent  i  greu  necessitat  a
L.A.P.S..
-  S'acorda,  per  unanimitat,   traspassar  l’exempció  impost  de  circulació  per
minusvalidesa    de 7606GBC a 1065JKD
- S'acorda, per unanimitat, Aprovar l'exempció de l’impost de circulació per discapacitat
a 3949HTC
- S'acorda, per unanimitat, la devolució a  P.G.C. per un import de 92,78 €. 
- S'acorda, per unanimitat, la devolució a  F.G.A. per un import de 61,85€
- S'acorda, per unanimitat, la devolució a  T.S.B.  per un import de 473,80€
- S'acorda, per unanimitat, la devolució a C.P.A.C. 25 per un import de 59,01€
- S'acorda, per unanimitat, la  devolució a J.L.C. per un import de 55,24 €, i compensar 
part d'aquesta quantitat amb deute pendent que ascendeix a 7,98 €, retornant-li l'import 
total de 47,26 €. 
- S'acorda, per unanimitat,  Adjudicar a l'empresa RICOH ESPAÑA S.L.U. el contracte
de subministrament d'una fotocopiadora multi-funció per a l'ús de la policia local.
- S'acorda, per unanimitat, Prorrogar l'adjudicació del contracte d'explotació dels serveis
de temporada de les parcel·les de les platges tal i com consta en l'expedient
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