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Notícies
Cursos de formació d’accés a l’administració electrònica
El Consell Comarcal de l'Anoia ofereix formació gratuïta als subjectes obligats a la tramitació electrònica
davant de l'Administració pública.
Divendres, 4 de desembre de 2020

Concurs de fotografia "Nadal confinat"
L'Ajuntament convoca un concurs de fotografia sota el lema "Nadal confinat", per tal d'amenitzar les
festes de Nadal.
Dimarts, 1 de desembre de 2020

Inici del període de comunicació per a la crema de restes vegetals
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació habilita una nova via de tramitació de les
comunicacions de crema amb l'objectiu de millorar el servei a la ciutadania.
Dimarts, 3 de novembre de 2020

Subvenció per a l'arranjament de camins municipals
El passat 25 de juny la Diputació de Barcelona va aprovar un Programa sectorial per a la millora dels
camins municipals.
Divendres, 24 de juliol de 2020

Publicació de les bases i la convocatòria per accedir a un pis de lloguer
social
Avui s’han publicat al BOPB les bases i la convocatòria del procés d’adjudicació d’un habitatge en règim
de lloguer social del pis que l’ajuntament té a la plaça Major.

Dijous, 25 de juny de 2020

Servei de suport en la tramitació electrònica
La Diputació de Barcelona activa un servei de suport en la tramitació electrònica per a ciutadans, entitats
i empreses, per tal de promoure la via telemàtica com a mitjà de comunicació amb l'administració pública.
Dimarts, 16 de juny de 2020

Tancament de la piscina municipal d'estiu
Els Ajuntaments de l’Alta Segarra decideixen per consens no obrir les piscines municipals d’estiu a
causa de la crisi ocasionada pel Covid-19
Divendres, 29 de maig de 2020

S’obre el període de preinscripció escolar per al curs 2020-2021
El dimecres 13 de maig s’inicia el període per fer la preinscripció escolar per al proper curs 2020-2021.
Dimarts, 12 de maig de 2020

Píndoles d'activitat física per a la gent gran
La Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona ha iniciat el projecte "Cuida’t la salut a
través del moviment"
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Els Serveis Socials segueixen actius
Els Serveis Socials continuen actius de forma no presencial
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Informació oficial sobre el Coronavirus
L’Ajuntament habilita aquest espai a les notícies del web municipal perquè tingueu informació oficial

sobre l’evolució del Coronavirus i les mesures que es prenen per fer-li front.
Divendres, 20 de març de 2020

