Ple del 10 de març de 2011
Àrea de Secretaria

Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en
Primera Convocatòria el dia 10 de Març de 2011
2.

Dació de comptes de les resolucions d’Alcaldia nº 116/11 a 237/11

El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder
de l’expedient.

3.

Actualització anual de l'inventari de béns municipals 2010

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat, acorda:
Aprovar l’actualització de l’Inventari Municipal corresponent a l’exercici 2010 en
els termes reflectits en l’expedient.

4.

Pròrroga del conveni amb diputació per al manteniment del centre
municipal de formació de persones adultes

El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda:
Aprovar l’actualització de l’Inventari Municipal corresponent a l’exercici 2010 en
els termes reflectits en l’expedient.

5.

Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la
taxa del cementeri municipal

El Ple per unanimitat acorda:
Primer-. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal
reguladora de la Taxa del Cementeri Municipal, que establix les següents
tarifes:
Epígraf 1er. Assignació de nínxols
A) Segones concessions i seccions diferents de la que en el
moment s’estiga atorgant per torn:
Nínxol en fila

Concessió

qualsevol fila

200,00 €

B) Seccions en assignació per torn:
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Nínxol en fila

Concessió

4

505,00 €

3

1.118,00 €

2

1.118,00 €

1

866,00 €
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Epígraf 2n. Reserva cos: 3.033,00€
Epígraf 3er. Concessió columbari individual. 111,00 €
Epígraf 4t. Permisos de modificació i reparació
Collocació làpides o reparació de les mateixes:
Per cada làpida en nínxol: 22,37 €
Epígraf 5t. Registre de permutes i transmissions.
A) Per cada inscripció en els Registres Municipals de
transmissió de les concessions a perpetuïtat de qualsevol
classe de sepultures o nínxols, a títol d'herència entre pares,
cònjuges i fills 8,27 €
Epígraf 6é. Inhumacions
A) En mausoleu o panteó

178,96 €

B) En sepultura o nínxol
perpetu

89,48 €

Epígraf 7é. Exhumacions
A) De mausoleu o panteó

357,92 €

B) De sepultura o nínxol
perpetu

178,96 €

Epígraf 8é. Reducció i trasllats
A) Reducció de cadàvers i restes en nínxol

89,48 €

B) Reducció de cadàvers i restes en panteó
o mausoleu

505,00 €

C) Reducció amb trasllat de cadàvers i
restes de nínxol

1.118,00 €

D) Reducció amb trasllat de cadàvers i
restes de panteó o mausoleu

1.118,00 €

Epígraf 9é. Conservació i neteja
Per la realització de reparacions d’urgència, o de treballs de
conservació i neteja, bé a instància de part o bé d’ofici, quan,
requerit per a això, el particular no atenguera el requeriment
en el termini concedit a este efecte, a més del valor dels
materials empleats, s’exigirà per cada operari i hora 14,45
euros.
Segon-. Que s’expose al públic durant 30 dies per mitjà d’edictes en el
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província a
l’efecte de reclamacions o suggeriments, amb l’assenyalament que en cas
de no produir-se, l’acord inicial d’aprovació s’entendrà elevat a definitiu.
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