LA CELLERA DE TER

Amb el suport de:

Agost 2015
núm. 1

PRESENTACIÓ
Benvolguts veïns / Benvolgudes veïnes,
Un cop constituït el nou Ajuntament, us adrecem aquest escrit per tornar a posar de manifest el compromís
que vam adquirir de treballar intensament pel bon funcionament del poble. Per un poble de tots i per a tots.
A les vostres mans teniu la primera newsletter d’aquest nou Consistori. Aquesta carta s’editarà cada mes, de
manera digital. Físicament la rebreu cada dos mesos (coincidint amb els plens) a casa vostra. A més,
aproﬁtarem les cartelleres municipals per col·locar-hi tota la informació del mes.
No voldríem acabar aquesta breu presentació sense recordar-vos que teniu oberta la porta de l’Ajuntament i
que restem a la vostra disposició per a qualsevol tema que pugi sorgir o vulgueu plantejar-nos.

Rebeu la més cordial salutació.
Ajuntament de la Cellera de Ter

DESTACATS PLE EXTRAORDINARI 03/07/2015
Presentació del nou consistori i aprovació de les diferents regidories:
• David Sarsanedas Serrat – alcalde i regidor d’Urbanisme
• Xevi Boïgues Codina – regidor de Règim Intern
• Mercè Vilarmau Martín – regidora de Cultura
• Narcís Pou Martí – regidor de Joventut i Esports
• Oriol Amargant Bosch – regidor de Promoció Econòmica i de l’Entorn
• Gemma Iglesias Franch – regidora d’Educació i Serveis Socials
• Sònia Gómez Mahugo – regidora de Salut
• Sergi Guardiola Planas – regidor de Comunicació, Participació i Noves
Tecnologies
• Jaume Salas Orrit – regidor d’Economia
Celebració dels plens: cada dos mesos, els dimarts, a les 8h del vespre a
la sala de plens de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.

DESTACATS PLE ORDINARI 28/07/2015
• Actualització dels valors cadastrals i aplicació del coeﬁcient pertinent.
• Reorganització i actualització dels usos i activitats esportives.
• Tancament del procés d’expropiació de la ﬁnca situada al carrer Major
núm. 20.
• Iniciació de l’expedient per a la creació d’un Òrgan de Participació
Ciutadana.
• Aprovació dels festius locals de l’any 2016: 25 d’abril i 31 d’octubre.
• Suport al Correllengua 2015.

Assistència al Ple: 8 dones i 10 homes

SUBVENCIÓ
El curs escolar 2014-2015 de l’Escola Bressol Sol Solet de la Cellera de Ter
ha tingut el suport de La Diputació de Girona, a través de la subvenció per
a despeses de funcionament de les llars infantils.
Amb el suport de:

XARXES SOCIALS
Ja som a les xarxes socials!
Seguiu-nos i informeu-vos de tot el que passa a la Cellera de Ter.

@lacelleradeter
www.facebook.com/lacelleradeter

Ajuntament de la Cellera de Ter

Segueix-nos:

Av. Montserrat, 20 · 17165, La Cellera de Ter

@lacelleradeter

www.lacelleradeter.cat | administracio@lacelleradeter.cat | Tel. 972 421 902 | Fax 972 421 401

www.facebook.com/lacelleradeter

AGENDA
DIA

ACTIVITAT

HORA

LLOC

DESCRIPCIÓ

7h de la tarda

Sant Just i Pastor

Missa i després berenada

DISSABTE 1
DIUMENGE 2

Inici del campament Llops/Daines
Inici de la ruta dels Ràngers/noies Guies

DILLUNS 3

Inici de la ruta dels Pioners/Caravel·les

DIMARTS 4
DIMECRES 5
DIJOUS 6

Aplec a l’ermita de Sant Just i Pastor

DIVENDRES 7
DISSABTE 8

Final de la ruta dels Ràngers/noies Guies

DIUMENGE 9

Final del campament Llops/Daines

DILLUNS 10

Final de la ruta dels Pioners/Caravel·les

DIMARTS 11

Cinema a la fresca

10h del vespre

pista del Centre

Concert de Joaquim Bonal

10h del vespre

Església parroquial

8h del vespre

pista del Centre

DIMECRES 12
DIJOUS 13
DIVENDRES 14
DISSABTE 15
DIUMENGE 16
DILLUNS 17
DIMARTS 18
DIMECRES 19
DIJOUS 20
DIVENDRES 21
DISSABTE 22
DIUMENGE 23
DILLUNS 24
DIMARTS 25
DIMECRES 26
DIJOUS 27
DIVENDRES 28
DISSABTE 29
DIUMENGE 30
DILLUNS 31

Festa de LCTxI amb president
de l’ANC i botifarrada popular

Xerrada sobre el present i el futur de Catalunya

