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Amb el suport de:

Assistència al Ple: 3 homes i 5 dones

DESTACATS DEL PLE ORDINARI DEL 26/07/2016 

- Aprovació definitiva del projecte tècnic d’obertura i manteniment de franges de prevenció d’incendis 
forestals.
- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº25 reguladora de la taxa per la utilització de les 
instal·lacions esportives.
- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº26 reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis a l’escola d’art.
- Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal nº28 reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis de la biblioteca municipal.
- Aprovació dels dies festius del 2017; 24 d’abril i 5 de juny.
- Aprovació d’una moció del món local en defensa de l’acollida de les persones refugiades.

PRÒXIMS PLENS

Ple ordinari 27/09/2016 a les 20:00 del vespre

PUNT INFOPOBLE ESTIU ESPORTIULLIGA FOTOGRÀFICA ACC 

9 persones al tennis, 16 a la 
petanca i 110 persones (14 
equips) al bàsquet i volei. 

Aproximadament 135 persones, 
moltes d’elles de la Cellera de 
Ter, però també dels municipis 
veïns i fins i tot de més enllà, en 
la que ha sigut la 45a edició de 
l’Estiu Esportiu. 

Felicitats a tots i totes! L’any 
vinent més!!

A partir del mes de setembre, 
l’InfoPoble sortirà imprès cada 
mes. Aquest, es podrà recollir als 
diferents Punts InfoPoble del 
municipi. 

Un Punt InfoPoble és un 
establiment de la Cellera de Ter 
o el Pasteral, que s’hagi adherit 
a la iniciativa i, en conseqüència, 
on es podrà anar a recollir 
l’InfoPoble. 

LA CELLERA DE TER

El passat mes de juny va 
finalitzar la primera lliga 
fotogràfica de l'ACC, des de 
l'entitat volem donar les gràcies a 
totes les persones que hi han 
participat.

Gràcies també al CCP per 
cedir-nos la Sala2 del Centre per 
fer-hi l'exposició de fotos de 
l'últim mes.

Podeu veure totes les fotos de la 
lliga i la persona guanyadora al 
facebook de l'ACC!
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PiMi de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h de la tarda Pl. de la Vila, 4

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

DILLUNS

DIMARTS

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil) de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h de la tarda Pl. de la Vila, 4

PiMi (Punt d’Intercanvi de Material Infantil) de 2/4 de 4h a 2/4 de 7h de la tarda Pl. de la Vila, 4

Missa a l'ermita dels Sants Justi Pastor a les 7h de la tarda amb piscolabis Ermita Sants Justi Pastor hi haurà piscolabis

Final de campament dels Llops i Daines 

Inici de la Ruta dels Rangers i Noies Guies

Final de la Ruta dels Rangers i Noies Guies

Concert a la fresca 2/4 de 10h del vespre Absis de l'Església

Festa Assumpció de la Mare de Déu. Ofici i 

canvi de pabordes i pabordesses
2/4 de 12h del migdia Església

Si estàs de vacances, apro�ta-les,
Si treballes, gaudeix.
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