PLE DE LA CORPORACIÓ

ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRI A DEL 24 DE
NOVEMBRE DE 2015
1.- S’aprova l’acta núm . 10/2015 de la sessió ordinària del 29 de
setem bre de 2015
2.- Es dóna com pte de les resolucions d’alcaldia dictades entre el 24
de setem bre de 2015 al 19 de novem bre de 2015
3.-S’aprova la proposta de ratificació del decret d’alcaldia nº488/2015
de 5 de novem bre de 2015 de rectificació d’error m aterial en l’acord
del Ple de data 18 de m aig de 2015 d’adjudicació del contracte d’obra
“adequació i em bellim ent de carrers del nucli històric de la Cellera de
Ter”
4.- S’aprova ratificar el decret d’alcaldia nº459/2015 de 22 d’octubre
de 2015 de nom enam ent de representant de l ’aj untam ent en el
Consorci Ter Brugent.
5.-

S’aprova

ratificar

el

decret

d’a lcaldia

nº481/2015

de

3

de

novem bre de 2015 de delegació de ta sques de prom oció econòm ica
al Consorci Ter Brugent.
6.- Es dóna com pte de l’acord de la Junta de Govern Local de data
20 d’octubre de 2015 d’aprovació de la certificació 2a de l’obra
“adequació i em bellim ent de carrers del nucli històric de la Cellera de
Ter.”, per im port de 48.489,99 €.
7.- Es dóna com pte de l’acord de la Junta de Govern Local de data
20 d’octubre de 2015 d’aprovació de la certificació 3a de l’obra
“adequació i em bellim ent de c arrers del nucli històric de la Cellera de
Ter.”, per im port de 100.218,35€ .
8.- Es dóna com pte de l’acord de la Junta de Govern Local de data
17 de novem bre de 2015 d’aprovació de la certificació 4a de l’obra

“adequació i em bellim ent de carrers del nucli històric de la Cellera de
Ter.”, per im port de 63.610,94 € .
9.-

Es

dóna

compte

de

l’inform e

de

l’execució

trimestral

del

pressupost de l’ajuntam ent de la Cellera de Ter corresponent al
tercer trim estre de l’exercici 2015.
10.- S’aprova inicialm ent l’expedient de m odificació de crèdit del
vigent

pressupost

m unicipal

en

la

seva

m odalitat

de

crèdit

extraordinari (exp. 01 05 005 131 2015)
11.-

S’aprova

la

concertació

d’un

préstec

a

llarg

term ini

amb

CaixaBank, per un im port de 319.552,45€, per donar cobertura a la
falta de pagam ent corresponent a la subvenció concedida per la Unió
Europea, fons FEDER (resolució GRI/2798/2011, de 24 de novem bre,
publicada en el DOGC nº6017 de 1 de desem bre de 2011)
12.-

S’acorda destinar una part de l’im port de la subvenció del

PUOSC anualitat 2012, a la que es va renunciar , per l’am ortització
anticipada de prèstecs vius.
13.- S’aprova

inicialm ent de la m odificació puntual de les norm es

subsidiàries de la cellera de ter - sistem a d’equipam ents i escoles
velles del pasteral. (exp. 01 11 006 105 2015) i es sotm et a
inform ació pública.
14.- S’aproven els convenis de col·laboració i autorització de pas
am b els propietaris de les finques per on transcorrerà la ruta de les
ribes del ter i la ruta de puigdafrou (exp. 01 04 003 109 2015) .
15.-S’aprova una m oció per dem anar el restablim ent del servei
d’am bulàncies a la base del CAP d’anglès les 24 hores del dia.
16.-S’aprova la m oció de suport a la resolució 1/XI del Parlam ent de
Catalunya.
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