Actualitat
Pista poliesportiva reoberta
? Els treballs de manteniment de la pista poliesportiva de Coma-Figuera ja han
acabat, la pista queda reoberta a tothom.
Dijous, 5 de gener de 2023

AVÍS - El pont de Cal Costa continuarà tancat al trànsit
fins a nou avís
El pont de Cal Costa continuarà tancat al trànsit de vehicles fins a nou avís.
Dimarts, 3 de gener de 2023

AVÍS - El pont de Cal Costa estarà tancat al trànsit fins
dimecres 4 de gener a les 18h.
Es posa en coneixement a tota la població, que per motius de millora del paviment, el pont de Cal
Costa estarà tancat al trànsit de vehicles fins el dimecres 4 de gener a les 18:00 hores.

Dilluns, 2 de gener de 2023

Xarxes Socials - resum de seguidors a 31 de desembre
de 2022
Resum de seguidors a les Xarxes Socials de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet a
31 de desembre de 2022.

Diumenge, 1 de gener de 2023

Bon Any 2023
Desitgem a tothom un any nou ple de prosperitat, salut i alegria!
Dimarts, 27 de desembre de 2022

Obertura al públic del pati de l'escola
Es comunica a la població, que el pati de l’escola estarà obert al públic cada
dia de 10:00 a 17:00 hores fins que acabin els treballs de manteniment de la
pista poliesportiva.
Divendres, 23 de desembre de 2022

Bon Nadal i bones festes 2022-23
us desitgem des de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet!
Dijous, 22 de desembre de 2022

Atenció: Horari recollida porta a porta pels dies festius
de Nadal 2022-23
Per Nadal alguns horaris i dies de recollida de residus porta a porta es veuran
afectats.

Dilluns, 19 de desembre de 2022

Es busca personal pel Parc de Nadal 2022

Parc de Nadal
Dies 29 i 30 de desembre de 2022
Dimarts, 29 de novembre de 2022

Comunicat de Salut - Ajuntament de la Pobla de Lillet. Novembre 2022
Ens informen des de l'ICS, que dijous al matí i dilluns a la tarda, hi haurà pediatra
al CAP de Guardiola, i es preveu restaurar el servei amb normalitat la setmana
que ve, amb la millora de la pediatra.
Dilluns, 28 de novembre de 2022

CURS DE MANIPULACIÓ D'ALIMENTS - 2022
per al personal d'establiments alimentaris minoristes i de la restauració

curs genèric de 3 hores
GRATUÏT i amb CERTIFICAT
Dimecres, 23 de novembre de 2022

AVÍS - La Pl. del Fort estarà tancada al transit de
vehicles fins el divendres 25 de novembre a les 18:00
h.
Es posa en coneixement a la població, que en motiu de la substitució de lloses
malmeses, la plaça del fort estarà tancada al trànsit de vehicles fins el
divendres 25 de novembre a les 18:00 hores.

Així doncs, i com a conseqüència d’aquests treballs l’accés a aquesta part del
poble es podrà realitzar pel camí de Cal Pujol i per la Via del Carrilet.
Disculpeu les molèsties.
Dimarts, 22 de novembre de 2022

Manteniment i conservació de la llera del riu Llobregat ull del pont del magret
L’actuació ha consistit en la treta de sediments acumulats en un ull del pont del
magret o pont de l’ajuntament, de titularitat municipal, que travessa el riu en el
nucli urbà de La Pobla de Lillet, i que redueix la capacitat de desguàs de la
infraestructura.
Diumenge, 20 de novembre de 2022

AVÍS - Tancament al trànsit de vehicles la plaça del fort
en el seu accés al c. pontarró
Es posa en coneixement a la població, que del dimarts 22 de novembre a les
08:00 hores i fins al dimecres 23 de novembre a les 08:00 hores, en motiu de
la substitució de lloses malmeses, quedarà tancada al trànsit de vehicles la
plaça del Fort en el seu accés al c. pontarró.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquests treballs l’accés a aquesta part del
poble es podrà realitzar pel camí de Cal Pujol i per la Via del Carrilet.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 17 de novembre de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
dia 18/11/2022
Es posa en coneixement a la població, que el divendres 18 de novembre de les
10:00 a les 12:00 hores

, en motiu de les obres d’un particular, no es podrà aparcar i quedarà tancada
al trànsit de vehicles la plaça del Molí de la Vila.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 17 de novembre de 2022

Relació d'admesos i exclosos i de finalització del
procés de selecció d'un netejador/a per les
dependències municipals
Ja podeu consultar la relació dels aspirants admesos i exclosos i el resultat final
del procés de selecció per la cobertura d'un lloc de treball de netejador/a per les
dependències municipals.
- Anunci llista provisional d'admesos i exclosos i de finalització del procés de
selecció
Anar a la convocatòria

Dilluns, 14 de novembre de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a la pl. del fort
Es posa en coneixement a la població, que el dimarts 15 de novembre, a causa
dels treballs de substitució de l’enllumenat públic, hi haurà talls intermitents de
trànsit de vehicles a la plaça del fort per accedir al c. pontarró.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 10 de novembre de 2022

Coneix les excepcions de la nova llei estatal per la
crema de restes vegetals a l'entorn agrícola
El passat mes d’abril es va publicar la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats
per a una economia circular.
Dimecres, 19 d'octubre de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a la carretera
de St. Jaume per pavimentació
Es posa en coneixement de la població, que aquesta setmana, entre dimecres
19 i dijous 20 d'octubre, "la carretera de St. Jaume" entre la Pobla de Lillet i
Sant Jaume de Frontanyà, es veurà afectada per talls intermitents en els dos
sentits de la circulació, en motiu de les obres de pavimentació de la carretera.
La durada dels treballs serà entre un i dos dies.
DEMANEM MÀXIMA PRECAUCIÓ ALS CONDUCTORS.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 17 d'octubre de 2022

Procés de seleccció d'un netejador/a per les
dependències municipals
S'obre la convocatòria del procés de selecció per a la provisió temporal d'un
netejador/a per les dependències municipals.
Presentació de sol·licituds: del 18/10/2022 al 07/11/2022
Anar a la convocatòria
Dilluns, 17 d'octubre de 2022

Contracte arrendament del local social de la Llar del
Pensionista de La Pobla de Lillet - octubre 2022

OBERTA LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATS
Arrendament del local social
BAR DE LA LLAR
Dijous, 6 d'octubre de 2022

Vacunació de la Grip + COVID per a majors de 80 anys
S'informa els usuaris de La Pobla de Lillet que els dies 6 i 14 d'octubre de 12 a
14 h es farà la vacunació de la Grip + COVID per a majors de 80 anys.
ES REQUEREIX CITA PRÈVIA
Institut Català de la Salut
Equip d'Atenció Primària
Alt Berguedà
Dijous, 29 de setembre de 2022

AVÍS - Tractaments aeris control processionària del pi
2022
El departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat
de Catalunya ens comunica que a partir del dia 3 d’octubre esta previst que
comenci la campanya de tractament aeri de control de la processionària del pi al
nostre municipi.
Els treballs s'efectuaran sempre que es presentin les condicions climatològiques
adients, motiu pel qual es podrien perllongar durant algun temps.

El tractament es realitzarà sobre les superfícies senyalitzades en el plànol i
consistirà en l’aplicació a ultra baix volum (3l/ha) d’un producte biològic (Bacillus
thuringiensis kurstaki), que no es tòxic per a les persones i és compatible amb
l’agricultura i la ramaderia ecològica.
Dijous, 29 de setembre de 2022

Visita de la Directora General de Turisme de Catalunya
a l'Alt Llobregat
Juntament amb la Subdirectora General de Desenvolupament Turístic Territorial,
han visitat els municipis de Castellar de n'Hug i la Pobla de Lillet.
Dijous, 29 de setembre de 2022

NOTA INFORMATIVA - Fira del Bolet 2022
Els passat 24 i 25 de setembre de 2022 vàrem celebrar com cada any la fira del
bolet, com tots sabeu una festa de llarga tradició que enguany ha arribat a la 32a
edició.
Dimecres, 28 de setembre de 2022

Avís - Treballs de millora del ferm a la GI402-GI401
Tècnics de l'empresa AMSA. s'han posat en contacte amb l'ajuntament per
informar:
Dimecres, 28 de setembre de 2022

L’Ajuntament de La Pobla de Lillet posa en marxa una
campanya per promoure el turisme responsable al
municipi

S’han editat cartells i s’ha fet una pàgina web amb un decàleg de recomanacions per als
visitants
Image not found or type unknown

Dimarts, 20 de setembre de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a l'accés al
Barri de les Coromines
Es posa en coneixement de la població, que avui dilluns 19 de setembre de 12
a 20h., dimarts 20 de setembre de 8 a 20h. i fins a nou avís, l’accés al Barri
de les Coromines, a l’alçada del 1r tram de la Pujada de Sant Antoni, quedarà
tancat al trànsit de vehicles, a causa de les obres de connexió del sanejament i
renovació de la xarxa d’aigua potable.
L’ACCÉS ES FARÀ PEL CAMÍ DEL PRAT I EL MONESTIR.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 19 de setembre de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
dia 9 de setembre
Es posa en coneixement a la població, que el divendres 9 de setembre de les
08:00 a les 20:00 hores, en motiu de les obres d’un particular, no es podrà
aparcar i quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del Molí de la Vila.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 8 de setembre de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar al C. Salvador Torrents
divendres 9 de setembre
Es posa en coneixement a la població, que el divendres 9 de setembre de les
10:00 a les 13:00 hores queda prohibit aparcar, en motiu de les obres de
d’estabilització del mur del camí de Cal Pujol, al C. Salvador Torrents (entre el
C. Angel Guimerà i el C. Pare Ramon).
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 8 de setembre de 2022

Exposició pública del cens del jurat popular
Exposició pública de les llistes pel sorteig dels candidats per formar part del jurat
popular pels anys 2023-2024.
Dimecres, 7 de setembre de 2022

XVI FOLK A L'ESCOLA · 2022-23
d'octubre 2022 a juny 2023
DILLUNS A LA TARDA
Dimecres, 7 de setembre de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
dia 6 de setembre
Es posa en coneixement a la població, que el dimarts 6 de setembre de les
08:00 a les 20:00 hores, en motiu de les obres d’un particular, no es podrà
aparcar i quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del Molí de la Vila.

Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 5 de setembre de 2022

Avís obertura de barbacoes
Es posa en coneixement de tota la població, que en motiu de la disminució del
perill d’incendis del nostre territori (per resolució d’alcaldia de data 31 d’agost de
2022), ja es poden utilitzar les barbacoes situades:
- a l’àrea recreativa de la Pineda
- a l’àrea recreativa de Falgars
Dijous, 1 de setembre de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
dies 1 i 2 de setembre
Es posa en coneixement a la població, que:
- El dijous 1 de setembre de les 08:00 a les 20:00 hores.
- I el divendres 2 de setembre de les 08:00 a les 20:00 hores.
no es podrà aparcar i quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del
Molí de la Vila, en motiu de les obres d’un particular.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dimecres, 31 d'agost de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
dimarts 30 d'agost
Es posa en coneixement a la població, que el dimarts 30 d’agost de les 08:00 a
les 20:00 hores, en motiu de les obres d’un particular, no es podrà aparcar i
quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del Molí de la Vila.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 29 d'agost de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
divendres 26 d'agost
Es posa en coneixement a la població, que el divendres 26 d’agost de les
08:00 a les 20:00 hores, en motiu de les obres d’un particular, no es podrà
aparcar i quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del Molí de la Vila.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 25 d'agost de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
Es posa en coneixement a la població, que el dijous 25 d’agost de les 08:00 a
les 20:00 hores, en motiu de les obres d’un particular, no es podrà aparcar i
quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del Molí de la Vila.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.

Dimecres, 24 d'agost de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar i circular Pl. del Molí de la Vila
Es posa en coneixement a la població, que:
- El dijous 18 d’agost de les 08:00 a les 17:00 hores.
- I el divendres 19 d’agost de les 08:00 a les 19:00 hores.
no es podrà aparcar i quedarà tancada al trànsit de vehicles la plaça del
Molí de la Vila, en motiu de les obres d’un particular.
Així doncs, i com a conseqüència d’aquestes obres la circulació al C. Berga i C.
Unió quedarà restringida als veïns, amb entrada i sortida per la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dimarts, 16 d'agost de 2022

Oberta la convocatòria per la gestió indirecta dels
serveis prestats al Local Social del Pensionista de
Lillet - 2022
Es posa en coneixement de tots els interessats que en data 28 de juliol de 2022
ha sortit publicat, al perfil del contractant, la convocatòria per la gestió indirecta
dels serveis prestats al Local Social del Pensionista de Lillet.

Dimarts, 2 d'agost de 2022

AVÍS, NOU HORARI D’OBERTURA DE LA PISCINA
MUNICIPAL
Es posa en coneixement de tots els interessats que a partir del dia 2 d’agost de
2022 i fins al tancament definitiu de la piscina municipal,

Dilluns, 1 d'agost de 2022

Mesures adoptades per la mancança de metges als
consultoris de l'alt Berguedà
Després de la trobada d'Alcaldes i Regidors de Salut de l'alt Berguedà, a la Pobla
de Lillet, s'acorden una sèrie de mesures de cara a solucionar la manca de
metges als consultoris.
Enviar una carta demanant una reunió amb el Conseller de Salut Josep
Maria Argimon
Demanar explicacions de com queda el Cap de Guardiola de Berguedà i
comunicació a Cat Salut Cat Central
Presentar moció conjunta al Ple explicant les mancances i exigint solucions.

Divendres, 29 de juliol de 2022

AVÍS - Afectacions al transit de vehicles a la B-402
A partir d’avui i durant 4 o 5 setmanes la carretera B-402 entre la Pobla de Lillet i
Guardiola de Berguedà es veurà afecta per talls intermitents en un dels dos
sentits de circulació, en motiu de les obres de desplegament de la fibra òptica.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 18 de juliol de 2022

Recaptació Mulla't per l'esclerosi múltiple
Un any més, el municipi de La Pobla de Lillet s’ha sumat a la campanya “Mulla’t
per l’esclerosi múltiple” per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia. El
passat diumenge 10 de juliol es va habilitar una parada perquè tothom qui ho
volgués fes un donatiu o comprés material del MULLA'T per col·laborar.
L’Ajuntament també va cedir l’import de les entrades a la causa solidària.

En total es van recaptar 404,40 euros.
L’Ajuntament agraeix la col·laboració de totes i tots els participants.
Dilluns, 18 de juliol de 2022

Ofertes de treball a les reserves nacionals de caça de
Cadí i Cerdanya-Alt Urgell
Us informem que Forestal Catalana, SA, del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural, ha de cobrir dos llocs de treball, categoria D1, per
reforçar l'equip de la reserva nacional de Caça del Cadí i de la Cerdanya-Alt
Urgell, d’acord amb les dades que s’especifiquen a continuació:
- FCSA11422 - Oficial/a 1a RNC, laboral D1
- FCSA11522 - Oficial/a 1a RNC, laboral D1

Dilluns, 18 de juliol de 2022

AVÍS - Clausura de barbacoes - juliol de 2022
Es posa en coneixement de tota la població, que a causa de la intensa onada de
calor que patint aquests dies i següents, amb valors extrems que afecta al nostre
territori amb un perill elevat d’incendis, per resolució d’alcaldia de data 13 de juliol
de 2022, s’han declarat clausurades les barbacoes situades:
- a l’àrea recreativa de la Pineda
- a l’àrea recreativa de Falgars
Motiu pel qual, queda totalment prohibit fer foc a les barbacoes
Dimecres, 13 de juliol de 2022

AVÍS - Canvi ubicació servei de correus

Fins a nou avís a partir de dijous 14 de juliol, el servei de correus, amb els
seus horaris habituals de 12:00 h. a 12:30 h. es farà a l'AJUNTAMENT.
Disculpeu les molèsties.
Dimecres, 13 de juliol de 2022

AVÍS - Canvi ubicació activitat PILATES
Es posa en coneixement a la població, que per motius meteorològics l’activitat de
Pilates planificada per avui dimecres 6 de juliol a les 19:00 hores a la piscina
municipal es realitzarà al pavelló poliesportiu municipal.
Disculpeu les molèsties.
Dimecres, 6 de juliol de 2022

Estiu 2022 - ACTIVITATS I FESTES
Activitats i festes dels mesos de juliol i agost, i les activitats esportives del
Viu l'estiu a la Pobla de Lillet
Dimecres, 6 de juliol de 2022

VIU L'ESTIU A LA POBLA DE LILLET Activitats
esportives gratuïtes obertes a tothom
? JULIOL i AGOST ?
#Mullat #Pilates #CaminadaNocturna #Aquagim #MarxaNòrdica
#GimnàsticaFuncional #ActivitatAquàticaTerapèutica #Ioga #Zumba
#LaPobladeLillet #Berguedà #terradefuturs #GaudeixLaPobla #Esport
@altbergueda
Diumenge, 3 de juliol de 2022

AVÍS - Interrupció de subministrament d'energia
elèctrica
Es posa en coneixement a la població que EDISTRIBUCION ens ha informat que
els següents dies:
- el dimarts 5 de juliol de 2022 de 8:30 a 11:00 hores
- el divendres 8 de juliol de 2022 de 16:00 a 19:00 hores
- el dilluns 11 de juliol de 2022 de 8:30 a 11:00 hores
- i el divendres 15 de juliol de 2022 de 16:00 a 19:00 hores
es tallarà el subministrament elèctric per treballs de manteniment i millora a la
xarxa de distribució elèctrica que afectaran a: Zona fabrica de paper, Barri Firal,
C. Angel Guimerà, C. Callissa, C. Comafiguera, C. Mossen Cinto Verdaguer, C.
Natzaret, C. Nou, C. Pau Casals, C. Pontarró, C. Pujada del Casal, C. Salvador
Torrents, Via del Carrilet, Ctra. De Castellar de N’Hug, Ctra. de Ripoll, C.
Cerdanya, C. Pare Ramon i Pl. Ramon d’Urtx.
Per qualsevol aclariment podeu trucar al 800 76 07 06
Disculpeu les molèsties.
Divendres, 1 de juliol de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles als carrers
Pontarró i Angel Guimerà
Es posa en coneixement a la població, que el dilluns 4 de juliol, de les 06:00 a
les 18:00 hores, a causa de les obres de substitució de l’enllumenat públic,
hi haurà talls intermitents de trànsit de vehicles als carrers Pontarró i Angel
Guimerà.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 30 de juny de 2022

AVÍS - Prohibit aparcar a la Via del Carrilet
Es posa en coneixement a la població, que queda prohibit aparcar, en motiu de
les obres de desplegament de la fibra òptica, a tota la Via del Carrilet:
- El dimecres 29 de juny de les 8:00 a les 20:00 hores.
- I el dijous 30 de juny de les 8:00 a les 15:00 hores.
Disculpeu les molèsties.
Dimarts, 28 de juny de 2022

Avís obertura de barbacoes - juny de 2022
Es posa en coneixement de tota la població, que en motiu de la disminució del
perill d’incendis del nostre territori (nivell 0 del Pla Alfa), per resolució d’alcaldia
de data 22 de juny de 2022, ja es poden utilitzar les barbacoes situades:
- a l’àrea recreativa de la Pineda
- a l’àrea recreativa de Falgars
Dijous, 23 de juny de 2022

Anunci per la contractació d'un socorrista pel recinte
de la piscina municipal
En el següent enllaç podeu consultar l'anunci de la contractació d'un socorrista
pel recinte de la piscina municipal.
Dijous, 23 de juny de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles entre l'estació
del tren de l'empalme i la pl. St. Isidre
Es recomana a la població que en motiu de les obres de desplegament de la fibra

òptica des d’avui i fins al dia 23 de juny, en horari de 8:00 del mati a 20:00 de
la tarda, no es circuli amb vehicles en el tram de la via del carrilet compres
entre l’estació del tren de l'empalme fins a la pl. St. Isidre.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 20 de juny de 2022

AVÍS - Tall de subministrament d'aigua al Barri de les
Coromines i a les Cases de l'Asland
Es posa en coneixement a la població, que el dimarts 21 de juny de 2022, a
causa de les obres de connexió del sanejament i renovació de la xarxa d’aigua
potable, es tallarà el subministrament d’aigua al Barri de les Coromines i a les
Cases de l’Asland de les 09:30 a les 11:00 hores.
Disculpeu les molèsties.

Dilluns, 20 de juny de 2022

Avís de clausura de barbacoes - juny de 2022
Es posa en coneixement de tota la població, que a causa de la intensa onada de
calor que patint aquests dies i següents, amb valors extrems que afecta al nostre
territori amb un perill elevat d’incendis, per resolució d’alcaldia de data 16 de juny
de 2022, s’han declarat clausurades les barbacoes situades:
a l’àrea recreativa de la Pineda
a l’àrea recreativa de Falgars
i en el bosc de Ventaiola (al costat de la Font del Roure).
Motiu pel qual, queda totalment prohibit fer foc a les barbacoes.
Dijous, 16 de juny de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a l'accés al
Barri de les Coromines
Es posa en coneixement de la població, que el dijous 16 de juny, a causa de les
obres de connexió del sanejament i renovació de la xarxa d’aigua potable,
l’accés al Barri de les Coromines, a l’alçada del 1r tram de la Pujada de Sant
Antoni, quedarà tancat al trànsit de vehicles.
Disculpeu les molèsties.

Dimarts, 14 de juny de 2022

AVÍS - Canvi ubicació deixalleria mòbil dia 13 de juny
de 2022
Es posa en coneixement a la població, que el servei de deixalleria mòbil que es
desplaça avui dilluns 13 de juny de 2022 al nostre municipi, estarà ubicat al
pàrquing de l’escorxador.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 13 de juny de 2022

Resultats finals del procés de selecció de tres peons
per al recinte de la piscina municipal
Ja podeu consultar els resultats de la valoració de mèrits, entrevista personal i
finals del procés de selecció per la cobertura de tres llocs de treball de peó per al
recinte de la piscina municipal.
- Acta tribunal resultats finals
Anar a la convocatòria
Divendres, 10 de juny de 2022

OBSERVATORI METEOROLÒGIC “ESTACIÓ LILLET
079” - MES MAIG de 2022
OBSERVATORI METEOROLÒGIC “ESTACIÓ LILLET 079” RIBERA DEL LLOBREGAT

?LA POBLA DE LILLET (Berguedà) * Alçada 843 m. 51,32
km2.*Latitud: 42º15´N. – Longitud: 01º59´E.
CONTROL CLIMATOLÒGIC * MES MAIG de 2022 (nº 269/2022)

Dimecres, 1 de juny de 2022

Relació d'admesos i exclosos del procés de selecció
de tres peons per al recinte de la piscina municipal
Ja podeu consultar la relació dels aspirants admesos i exclosos i la data de
realització de les entrevistes del procés de selecció per la cobertura de tres llocs
de treball de peó per al recinte de la piscina municipal.
- Relació d'admesos i exclosos
Dimarts, 31 de maig de 2022

Servei Autocars de la Patum - 2022
? El Consell Comarcal del Berguedà amplia el servei d’autocars de la Patum. ?
https://bit.ly/3z1pJ3b
Divendres, 27 de maig de 2022

AVÍS - Tall de subministrament d'aigua al Barri de les
Coromines
Es posa en coneixement a la població, que a causa de l’avaria d’aigua de les
Cases de l’Asland, s’ha hagut de tallar el subministrament d’aigua al Barri de les
Coromines.

El servei es restablirà tant aviat com sigui possible.
Disculpeu les molèsties.
Divendres, 27 de maig de 2022

AVÍS - Tall de subministrament d'aigua a les Cases de
l'Asland
Es comunica que el divendres 27 de maig, es tancarà el subministrament
d’aigua de les 10,00h. a les 12,00h. del matí, a les cases Asland.
Disculpeu les molèsties
Dijous, 26 de maig de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles al C. Callissa
Es posa en coneixement a la població, que el dimecres 25 de maig de 2022, de
les 08:00 h. a les 20:00 h. el carrer Callissa quedarà tancat al trànsit de vehicles
en motiu de les obres d’un particular.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 23 de maig de 2022

Reunió Caminada Popular 2022
Si estàs interessat/da en col·laborar en la
CAMINADA POPULAR de LA POBLA DE LILLET 2022.
Vine el dissabte 21 de maig de 2022, a les 5:30 de la tarda a la sala de plens
de l'Ajuntament.

En cas d'estar interessat/da però no podeu assistir a la reunió, ho podeu
comunicar al correu electrònic ael.lillet@gmail.com.

Dilluns, 16 de maig de 2022

AVÍS - Tancament Biblioteca
Es comunica a tots els interessats que la biblioteca romandrà tancada fins nou
avís.
Perdoneu les molèsties.
Dimecres, 11 de maig de 2022

Procés de selecció de tres peons per al recinte de la
piscina municipal estiu 2022
S'obre la convocatòria del procés de selecció per la cobertura de tres llocs de
treball de peó per al recinte de la piscina municipal.
Presentació de sol·licituds: del 10/05/2022 al 30/05/2022
Anar a la convocatòria
Dilluns, 9 de maig de 2022

Renovació DNI - juny de 2022
Comuniquem a tots els interessats que la Policia Nacional - unitat mòbil - s'ha
posat en contacte amb aquest Ajuntament per oferir-se a traslladar-se al nostre
municipi, els propers dies 16 i 20 de juny de 2022, per tal de procedir a les
renovacions i confeccions del DNI.

Es obligatòria l'assistència personal els dos dies (16 expedició i 20 recollida).
Cal que us apunteu a les oficines municipals abans del dia 1 de juny.
Dades d'interès dia renovació:
- Portar DNI vell
- 1 fotografia actual i en bon estat
- Volant d'empadronament en el cas de canvi de domicili
- Partida literal de naixement en el cas de DNI nou
Divendres, 6 de maig de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a l'accés al
Barri de les Coromines
Es posa en coneixement a la població, que el dijous 12 de maig de 2022, de les
10:00 h. a les 13:00 h. l’accés al Barri de les Coromines pel carrer de la Font
quedarà tancat al trànsit de vehicles.
Disculpeu les molèsties.
Dijous, 5 de maig de 2022

La Residència d’avis Lillet estrena logo i pàgina web
La Residència d’avis Lillet estrena logo i pàgina web per encetar una nova etapa
en la seva llarga història.
Image not found or type unknown

Dissabte, 23 d'abril de 2022

Flor de neu - Sant Jordi 2022
Image not found or type unknown

Dissabte, 23 d'abril de 2022

Horaris dels Jardins Artigas per Setmana Santa 2022
Del 9 al 18 d'abril:
10:00h - 14:00h / 15:15h - 18:30h
??Últim accés: 30 minuts abans del tancament??
Dissabte, 9 d'abril de 2022

Sessió formativa online "Consells de ciberseguretat
per al comerç"
Benvolguts, benvolgudes,
Des de l'àrea de Comerç del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya hem organitzat la sessió formativa “Consells de ciberseguretat per
al comerç” dirigida a empreses de comerç amb poca experiència tecnològica en
el comerç online i en l’ús de les xarxes socials. La sessió serà on-line per tal
d’adaptar-nos a les noves necessitats sanitàries, i es realitzarà el dilluns 25
d’abril d’11:00 a 12:00 hores.
Dijous, 7 d'abril de 2022

EAP Alt Berguedà - QUINES XERRADES US
INTERESSEN?
Desde l'EAP Alt Berguedà estem interessats en acostar a la població diferents
xerrades que puguin interessar, per això, us fem un seguit de propostes per tal
de començar-hi a treballar. Pots omplir una butlleta i dipositar-la a la bústia que

estarà al teu Consultori Local.
Dimarts, 5 d'abril de 2022

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la
concessió d’ajuts extraordinaris en l’àmbit de les
activitats de restauració afectades econòmicament per
la COVID-19
Us recordem, que el passat de 24 de març de 2022, es va publicar al DOGC
núm. 8636 la Resolució per la qual s'aproven les bases reguladores per a la
concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les activitats de restauració
afectades econòmicament per la COVID-19.
Dimarts, 5 d'abril de 2022

RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases
reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris
en l'àmbit de les activitats de restauració afectades
econòmicament per la COVID-19
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8636, de 29 de març de 2022,
surt publicada, la RESOLUCIÓ per la qual es dona publicitat a les bases
reguladores per a la concessió d'ajuts extraordinaris en l'àmbit de les
activitats de restauració afectades econòmicament per la COVID-19, la qual
us adjuntem.
Dimecres, 30 de març de 2022

Resultats finals del procés de selecció d’un/a
informador/a turístic/a per l’oficina informació i turisme
de La Pobla de Lillet
En el següent enllaç podeu consultar el resultats finals dels procés de selecció
per la contractació d'un/a informador/a turístic/a per l'oficina d'informació i turisme

de La Pobla de Lillet.
Dimecres, 30 de març de 2022

Acta de constitució del tribunal de selecció per la
contractació d’un/a informador/a turístic/a per l’oficina
informació i turisme de La Pobla de Lillet
En el següent enllaç podeu consultar l'Acta de constitució del tribunal de selecció
i valoració de candidatures per la contractació d'un/a informador/a turístic/a per
l'oficina d'informació i turisme de La Pobla de Lillet.
Dilluns, 28 de març de 2022

Avís - Obertura Biblioteca
Es comunica a tots els interessats, que a partir de demà dia 22 de març de 2022
la biblioteca tornarà a estar oberta.
Perdoneu les molèsties.
Dilluns, 21 de març de 2022

AVÍS - Tancament Biblioteca
Es comunica a tots els interessats que la biblioteca romandrà tancada fins nou
avís.
Perdoneu les molèsties.
Divendres, 18 de març de 2022

AVÍS - Tall de subministrament d'aigua al Barri de les
Coromines

Es posa en coneixement a la població, que degut a una avaria a la xarxa d’aigua
potable, avui dia 18 de març, es tallarà el subministrament d’aigua al
Barri de les Coromines a partir de les 10:00 hores.
El servei es restablirà tant aviat com sigui possible.
Disculpeu les molèsties.
Divendres, 18 de març de 2022

Entreguem una còpia del Pla Director del Monestir de
Santa Maria de Lillet al Centre d'Estudis Lillet
El regidor de Noves tecnologies, transparència i comunicació, Jordi Boixader
Vilella ha fet entrega d'una còpia dels arxius digitalitzats del Pla Director del
Monestir de Santa Maria de Lillet al Centre d'Estudis Lillet.
Diumenge, 13 de març de 2022

Oferta de feina d'un/a netejador/a per l'Alberg de La
Pobla de Lillet
La Fundació Pere Tarrés cerca un/a netejador/a per un Alberg ubicat a la Pobla
de Lillet.
En aquest enllaç https://bit.ly/34t2lid trobareu la descripció i els requisits de
l'oferta.
Divendres, 11 de març de 2022

Anunci convocatòria de treball per la contractació
d’un/a informador/a turístic/a per l’oficina informació i
turisme de La Pobla de Lillet
S'obre la convocatòria del procés de selecció per la cobertura d'un lloc de treball
temporal no estructural d'informador/a turístic/a per l’oficina d’informació i turisme

de La Pobla de Lillet, mitjançant oferta del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Dilluns, 7 de març de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a l'accés al
Barri de les Coromines
Es posa en coneixement a la població, que el dimecres 23 de febrer de 2022,
de les 10:00 h. a les 12:00 h. l’accés al Barri de les Coromines pel carrer
Regatell i carrer de la Font quedarà tancat al trànsit de vehicles.
Disculpeu les molèsties.
Dilluns, 21 de febrer de 2022

CASSARial estrena nova web
L'operadora de La Pobla de Lillet ja compta amb pàgina web i oficina virtual.

www.cassarial.cat
Dissabte, 19 de febrer de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a l'accés al
Barri de les Coromines
Es posa en coneixement a la població, que el divendres 18 de febrer de 2022,
de les 10:00 h. a les 13:00 h. l’accés al Barri de les Coromines pel carrer
Regatell i carrer de la Font quedarà tancat al trànsit de vehicles.
Disculpeu les molèsties.
Dimecres, 16 de febrer de 2022

AVÍS - Tall de subministrament d'aigua al Barri de les

Coromines
Es posa en coneixement a la població, que degut a una avaria a la xarxa d’aigua
potable, avui dia 9 de febrer, es tallarà el subministrament d’aigua al
Barri de les Coromines a partir de les 10:00 hores.
El servei es restablirà tant aviat com sigui possible.
Disculpeu les molèsties.
Dimecres, 9 de febrer de 2022

AVÍS - Afectacions al trànsit de vehicles a l'accés al C.
Pontarró des de la Pl. del Fort
Es posa en coneixement a la població, que el dilluns 31 de gener de 2022, de
les 08:00 h. a les 10:00 h. l’accés al carrer Pontarró des de la plaça del fort
quedarà tancat al trànsit de vehicles .
Disculpeu les molèsties.
Divendres, 28 de gener de 2022

SERVEI D'AIGUA - Es reprèn l'atenció presencial a les
dependències de l'Ajuntament
Aquest mes de gener l'empresa CASSA-RIAL reprèn l'atenció presencial del
servei d'aigua a les dependències de l'Ajuntament.
El nou horari d'atenció al client serà: ELS DIMECRES DE 11:00 A 13:00
Dimecres, 19 de gener de 2022

Oferta de feina: Ajudant/a de cuina per residència a la
Pobla de Lillet - Agència de Desenvolupament del
Berguedà

Tasques pròpies de la cuina, ajudar a preparar els aliments rentant, pelant,
picant, tallant, mesurant i mesclant els ingredients. Parar i desparar taules
menjador. Netejar la cuina, zones de preparació d'aliments i zones de serveis.
Dimecres, 19 de gener de 2022

Recollida de Roba 2021 - Grup Horitzó del Berguedà
El Grup Horitzó del Berguedà ens envia les dades de la recollida de roba que
s'ha fet al nostre municipi durant l'any 2021.
Dimecres, 12 de gener de 2022

Cercador d'Informació i Documentació Oficials - CIDO
al web de l'Ajuntament
Hem incorporat al web el Cercador d'Informació i Documentació Oficials
Dilluns, 10 de gener de 2022

