PLE DE LA CORPORACIÓ

ACORDS ADOPTAT S EN SESSIÓ ORDI N ÀRI A DEL 28 DE JULIOL DE
2015.

1. S’aprova l’acta nº 07/2015 de la sessió extraordinàr ia de data 3 de
juliol de 2015.
2. Es dóna compte de les resolucions d’Alcaldia dict ades entre el 13 de
juny al 22 de juliol de 2015.
3. Es dóna compte del Decret d’Alcaldia nº138/2015 d’apr ovació de la
liquidació de l’exercici 2014.
4. Es dóna compte de l’inf orme de l’execució tr imestral del pr essupost
de l’ajuntament de la Cellera de Ter corresponent al pr imer trimestre
de l’exercici 2015.
5. S’acorda sol·licitar a la Direcció General del Cadastre l’aplicació dels
valors cadastrals dels béns immobles urbans de la Cellera de Ter,
dels coef icients que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per l’any 2016.
6. S’aprova def initivament els comptes anuals corresponents
l’exercici 2014 integrats pels següents documents comptables:
-

-

-

a

Balanç de situació: en tancar l’exer cici hi ha un actiu de
9.066.723,35 €, un passiu de 9.066.723,35 € i un result at de
l’exercici sense guanys ni pèrdues.
Compte de resultat econòm ic patrimonial: en tancar l’exercici hi
ha un estalvi de 182. 702,94€.
Liquidació del pr essupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets
pendents de cobrament de 686.409,38€, unes obligacions
pendents de pagam ent de 293.940,90 €, uns romanents totals de
748.713,57€, un romanent de tresor eria per despeses gener als de
326.867,90 € i un resultat pressupostari ajustat de 188.525,26 €.
La memòria: document que complet a, amplia i comenta la
inf ormació cont inguda al Balanç, en el Compte de resultat
econòm ic patr imonial i en l’Estat de liquidació del Pressupost .

7. S’aprova provisionalment la mod if icació de l’ordenança f iscal nº25
regulador a de la taxa per la ut ilit zació de les instal·lacions
esportives i es sotm et a inf ormació pública.

8. S’aprova la cr eació d’una com issió d’est udi per a la redacció de la
modif icació del reglament regulador de la ve nda ambulant i no
sedent ària.
9. S’aprova def init ivament el plànol de delimitació segons el que
estableix la Llei 5/ 2003, de 22 d’abril, de mesures de pr evenció dels
incendis f orestals en les urbanit zacions, els nuclis de població, les
edif icacions i les inst al· lacions situats en terrenys forestals,
modif icada per la Llei 2/ 2004, de 27 de gener, de mesur es f iscals,
administrat ives, f inanceres i del sector públic.
10.

S’aprova el conveni entre l’Ajuntament de la Cellera de Ter i els
Srs. Josep Maria i Rosa Mar ia Se rrano Serra, Anna Maria Perez
Serra i Montserrat Pey Garcia de pagament de just i preu de
l’expropiació, per minister i de Llei de la f inca registral nº276 situada
al carrer major nº20 de la Cellera de Ter, f ixant el just i preu en
VUITANTA MIL TRES CENTS Q UARANT A SIS EUROS AMB TRENTA
NOU CÈNTI MS D’EUROS (80.346,39 €).

11.

S’aprova iniciar expedient per la creació d’un òrgan de
participació i creació d’una comissió d’estudi encarregada de la
redacció d’un avant projecte de reglam ent per la creació d’aquest
òrgan.

12.

S’aprova la creació, organit zació i f uncions del Consell de G overn
Municipal.

13.

S’aprova f ixar com a f estes locals no r ecuper ables de la Cellera
de Ter per a l’any 2016, les següents: 25 d’abril, f estes del Roser i
31 d’octubr e.

14.

S’aprova donar suport al Cor rellengua 2015 com a instr ument
reivindicatiu de la societat a f avor de la plena normalit zació en l’ús
social de la llengua arreu dels terr itoris de parla cat alana i a f avor de
la seva unit at, donar suport a les entitats i grups del municipi
interessats en organit zar el Correllengua i aportar la inf raestructura i
l’ajuda necessàr ia per al bon desenvolupament de les activitats
programades, f ent pública aquesta iniciativa i estendre - la a tots els
àmbits que siguin pr opis d’aquesta corporació.

La Cellera de Ter, 30 de juliol de 2015

