PLE DE LA CORPORACIÓ

ACORDS ADOPTATS EN LA SESSIÓ ORDINÀRI A DEL 29 DE
SETEMBRE DE 2015

1.- S’aprova l’acta núm . 08/2015 de la sessió ordinària del 28 de
juliol de 2015
2.- S’aprova l’acta núm . 09/2015 de la sessió ordinària del 1 de
setem bre de 2015
3.-Es dóna com pte de les resolucions d’alcaldia dictades entre el 22
de juliol de 2015 al 24 de setem bre de 2015
4.- S’aprova ratificar el Decret d’alcaldia nº386/2015 de 28 d’agost
d’aprovació de l’encàrrec a la Diputació de Girona per la licitació de
la contractació agrupada de 55 punts de llum s dins del m arc de
convocatòria Pla a l’Acció (canvi llum inàries) i l’aprovació del
corresponent conveni.
5.-Es dóna com pte de l’acord de la Junta de Govern Local de data 1
de setem bre de 2015 d’aprovació de la certi ficació 1a de l’obra
“adequació i em bellim ent de carrers del nucli històric de la Cellera de
Ter”, per im port de 38.727,65 €
6.- Es dóna com pte de l’acord de la j unta de govern local de data 1
de setem bre 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’inform e de l’execució trim estral del
pressupost de l’ajuntam ent de la Cellera de Ter corresponent al
segon trim estre de l’exercici 2015.
8.- Es dóna com pte del Decret d’Alcaldia nº396/2015 de data 9 de
setem bre de 2015 d’aprovació de les línies fonam entals del
pressupost 2016.
9- S’acorda aprovar provisionalm ent la m odificació de les ordenances
fiscals reguladores dels tributs m unicipals per l’exercici 2016 i
sotm etre-ho a inform ació pública.

10.- S’aprova la delegació a favor del Consell Com arcal de la Selva
de la gestió tributària relativa al procedim ent de com provació lim itada
i de la inspecció tributària de la taxa per aprofitam ent especial del
dom ini públic local a favor d’em preses explotadores de serveis de
subm inistram ent d’interès general ( taxa de l’1’5% sobre els
ingressos bruts,) així com de les com petències de recaptació de les
liquidacions que se’n puguin derivar.
11.-S’aprova la proposta de delegació a favor del Consell Com arcal
de la Selva de la gestió tributàri a i recaptatòria de la taxa per
aprofitam ent especial del dom ini públic local a favor d’em preses
explotadores de serveis de subm inistram ent d’interès general, (taxa
de l’1’5 % sobre els ingressos bruts).
12.- S’acorda l’adhesió a l’acord com ú de condicions per als em pleats
públics dels ens locals de Catalunya de m enys de 20.000 habitants
(2015-2107)
13.-S’aprova una moció de suport a l’acollida de població refugiada
víctim a dels conflictes arm ats a la m editerrània
La Cellera de Ter, 30 de setem bre de 2015

