LA CELLERA DE TER

Amb el suport de:

Abril 2017
núm. 21

FESTES DEL ROSER
Els canvis, cada cert temps, solen ser positius. I això és precisament el que
ha passat aquest any amb la festa: després de vint edicions al pavelló,
aquest cop els concerts i actes a sopluig es traslladen a una bonica,
atrotinada i encantadora vella carpa de circ, bell-plantada al mig dels
camps del passeig del Carrilet, enmig de les paradetes, els cavallitus i els
autos de xoc.
En nom dels onze regidors i regidores que formem el Consistori,
moltíssimes gràcies a tots i a totes els qui ho feu possible, Comissió,
entitats, voluntaris i patrocinadors, i molt bones Festes del Roser a
tothom!

DESTACATS DEL PLE DEL 28/03/2017
Ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 7 de febrer de 2017 d’adjudicació del contracte
d’arrendament d’una porció de terreny de de superfície 651,97 m2 situada a la plaça de l’església núm.2, per
destinar-lo a aparcament públic.
Modificació de l’ordenança fiscal per l’establiment del preu públic per la prestació del servei de publicitat
als mitjans de comunicació municipals.
Aprovació inicial del canvi de destinació de l'edifici situat al c/plantadís s/n anomenat “era nova” per
destinar-lo a usos socio-culturals.
Aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de la Cellera de Ter.
Renuncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Cellera de Ter sr. Oriol Amargant Bosch i de les
renúncies anticipades a la presa de possessió del càrrec de regidor dels sr. Pere Masmique Pidemont i Jordi
Boix Tura.
Aprovació per declarar l’any 2018 com a “any dr. Codina i Vinyes”

Assistència al Ple: 3 homes i 3 dones

PRÒXIM PLE
Ple ordinari 23/05/2017 a les 20:00 del
vespre
Ajuntament de la Cellera de Ter

Segueix-nos:

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