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Jornades informatives PORTA A PORTA
A l'octubre començarà la recollida de residus PORTA A PORTA al nostre municipi. En els propers dies
es realizaràn xerrades informatives per explicar els detalls del porta a porta i aclarir els dubtes a la
ciutadania.

Concessió administrativa del bar de la piscina
Ja podeu consultar el plec de clàusules adminstratives particulars per la concessió administrativa del bar
de la piscina concurs pel tràmit d'urgència.

Autocars de Patum 2018
La principal novetat dels autocars de Patum d'enguany és que s'amplia el servei un dia més:
s'organitzen autocars el dimecres de Patum, a més del dijous i el dissabte. Així doncs, qui vulgui anar i
tornar a Berga des del seu municipi ho podrà fer dimecres 30, dijous 31 de maig i dissabte 2 de juny de
2018.

Renovació DNI
Comuniquem a tots els interessats que la Policia Nacional - unitat mòbil - s'ha posat en contacte amb
aquest Ajuntament per informar-nos que es traslladaran al nostre municipi, els proper dies 25 i 29 de
maig, per tal de procedir a les renovacions i expedicions del DNI.
Es obligatòria l'assistència personal els dos dies (25 expedició i 29 recollida).
Cal que us apunteu a les oficines municipals abans del dia 18 de maig.

Explotacions avícoles d'autoconsum
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació comunica un aclariment en relació a les
explotacions avícoles d'autoconsum.

Resultats procés de selecció plaça secretari/a-interventor/a
Ja podeu consultar els resultats del procés de selecció per a la plaça d'un secretari/a-interventor/a a
l'Ajuntament de La Pobla de Lillet

Admesos i exclosos plaça secretari/a-interventor/a
Ja podeu consultar la llista dels candidats i candidates admesos i exclosos en el procés de selecció per
a la plaça d'un secretari/a-interventor/a a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet.

Volta Ciclista a Catalunya 2018
Dijous 22 de març, a les 15:25 h. passarà per La Pobla de Lillet, la 4ª Etapa de la Volta Ciclista a
Catalunya 2018.

Procés de selecció de personal
S'ha obert el termini del procés de selecció per la cobertura de dues places d'informador/a turístic i d'una
paça de peó de jardineria i manteniment.

Avís Jardins Artigas
A partir del dissabte 24 de febrer de 2018 els Jardins Artigas tornen a estar oberts al públic.
Perdoneu les molèsties.

Avís per risc de vent i onada de fred
Es comunica que en base a les previsions meteorològiques emeses pel Servei de Meteorològic de

Catalunya i a les afectacions que es preveu que se'n puguin derivar, correspon posar el Pla especial
d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) en fase de Prealerta i activar en Alerta el Pla de
Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per onada de fred.

Avís Jardins Artigas
Els Jardins Artigas romandran tancats fins nou avís per temes de seguretat a causa de les inclemències
meteorològiques.

Rebem el distintiu SICTED
L' Oficina de Turisme i els Jardins Artigas han estat guardonats amb el distintiu SICTED (Sistema de
Qualitat Turística en Destinació) en la trobada del desè aniversari de la seva implantació.
En l'acte commemoratiu es van homenatjar les primeres empreses i destinacions que van obtenir-lo.

Nova ubicació de l'oficina de correus
A partir de l'1 de maig, l'oficina de correus estarà ubicada al Parc Xesco Boix.

Ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals, eix 4
LEADER del progama de desenvolupament rural de Catalunya
Finalitat: fomentar la realització d’inversions que generin activitat i diversificació econòmica a les zones
rurals.

Vols venir a fer cagar el tió?
El dia 20 de desembre a les 5h. de la tarda a la plaça de l'ajuntament.

30 anys de Pubillatge a La Pobla de Lillet

La Pobla de Lillet, prepara la cel·lebració del 30è aniversari de l'acte de proclamació del Pubillatge, que
es celebrarà el 12 d'octubre. Si has format part del pubillatge col·labora amb fotografies de la
proclamació en la projecció que es farà durant la cel·lebració.

POUM: Participació Ciutadana
Fins el divendres dia 5 d'abril, es poden presentar suggeriments i queixes.

Recull d'imatges i videos

LIP DUB de la Vall de Lillet

Noticies i informacions de la Pobla de Lillet

Porta'm a comprar!!!
Campanya de Nadal per una Vall Sostenible

