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Butlletí setmanal (26/01/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 26 de gener de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

26/01/2018

El servei de recollida de voluminosos, una eina contra els
abocaments a la via pública
L’Ajuntament de Cabrera de Mar posa a disposició la recollida a domicili
d’andròmines per facilitar que ens en podem desfer fàcilment

   

 

25/01/2018

Els agents de civisme completaven més de 900 actuacions
al 2017
La majoria de les intervencions van ser al voltant de la gestió de residus, la tinença
dels animals de companyia i l’ús dels espais públics

   
 24/01/2018

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 26/01/2018 15:20

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/26/el-servei-de-recollida-de-voluminosos-una-eina-contra-els-abocaments-a-la-via-publica
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/26/el-servei-de-recollida-de-voluminosos-una-eina-contra-els-abocaments-a-la-via-publica
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/25/els-agents-de-civisme-completaven-mes-de-900-actuacions-al-2017
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/25/els-agents-de-civisme-completaven-mes-de-900-actuacions-al-2017
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/24/nou-punt-de-lectura-a-l-escola-d-adults-el-clos
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Nou Punt de lectura a l’Escola d’Adults El Clos
En aquest nou espai es poden trobar documents en diferents llengües i materials
diversos com novel·les, publicacions periòdiques o pel·lícules

   

 

22/01/2018

Disponible l'agenda municipal del mes de febrer
Ja es pot descarregar en aquest mateix web la versió digital del recull d'activitats per
al mes vinent

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

 

Musical en Playback: ‘Mary Poppins’
Dia i hora: divendres 26/01/2018 a les 20:00
 
Musical en Playback: ‘Mary Poppins’ 20 h. Envelat Municipal A càrrec de Grillats. La
història de la Família Banks en la que el Pare està tan immers en la seva feina i la
mare en les seves …
Lloc: Envelat Municipal
Organitza: Grillats

   

 

Musical en Playback: ‘Mary Poppins’
Dia i hora: dissabte 27/01/2018 a les 20:00
 
Musical en Playback: ‘Mary Poppins’ 20 h. Envelat Municipal A càrrec de Grillats.
Preu: 5€.
Lloc: Envelat Municipal
Organitza: Grillats

   

 

Musical en Playback: ‘Mary Poppins’
Dia i hora: diumenge 28/01/2018 a les 18:00
 
Musical en Playback: ‘Mary Poppins’ 18 h. Envelat Municipal A càrrec de Grillats.
Preu: 5€.
Lloc: Envelat Municipal
Organitza: Grillats

   
 Exposició: ‘Geografica de la rumba catalana’

Dia i hora: Del divendres 12/01/2018 al dimarts 30/01/2018

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/24/nou-punt-de-lectura-a-l-escola-d-adults-el-clos
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/24/nou-punt-de-lectura-a-l-escola-d-adults-el-clos
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/22/disponible-l-agenda-municipal-del-mes-de-febrer
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/01/22/disponible-l-agenda-municipal-del-mes-de-febrer
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/26/musical-en-playback-mary-poppins
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/26/musical-en-playback-mary-poppins
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/27/musical-en-playback-mary-poppins
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/27/musical-en-playback-mary-poppins
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/28/musical-en-playback-mary-poppins
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/28/musical-en-playback-mary-poppins
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/12/exposicio-geografi-a-de-la-rumba-catalana
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/01/12/exposicio-geografi-a-de-la-rumba-catalana
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Exposició: ‘Geografica de la rumba catalana’ Del 12 al 30 de gener. Vestíbul de la
Biblioteca Ilturo. Amb imatges de Juan Miguel Morales i textos de Jordi Martí Fabra,
la mostra és un itinerari …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo

   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

19/01/2018

Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la
creació d’una borsa de treball d’auxiliars administratius per cobrir
contractacions temporals o possibles substitucions
Edicte d'aprovació de la llista d'admesos i exclosos de la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball
d’auxiliars administratius per cobrir contractacions temporals o possibles substitucions

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

24/01/2018

Acta de la sessió ordinària del Ple del 9 de nonvembre de 2017
Acta de la sessió ordinària del Ple del 9 de nonvembre de 2017

24/01/2018

Acta de la sessió extraordinària del Ple del 23 de novembre de 2017
Acta de la sessió extraordinària delo Ple del 23 de novembre de 2017

24/01/2018

Acta de la sessió extraordinària del Ple del 4 de gener de 2018
Acta de la sessió extraordinària del Ple del 4 de gener de 2018

Has rebut aquest e-mail perquè estàs subscrit al nostre butlletí electrònic. Si vols, pots editar la teva subscripció o
donar-te de baixa.

http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/edicte-d-aprovacio-de-la-llista-d-admesos-i-exclosos-de-la-convocatoria-per-a-la-creacio-d-una-borsa-de-treball-d-auxiliars-administratius-per-cobrir-contractacions-temporals-o-possibles-substitucions
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/acta-de-la-sessio-ordinaria-del-ple-del-9-de-nonvembre-de-2017
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/acta-de-la-sessio-extraordinaria-del-ple-del-23-de-novembre-de-2017
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/acta-de-la-sessio-extraordinaria-del-ple-del-4-de-gener-de-2018
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/newsletter/subscripcio?newsletter-email=rocmarjo%40hotmail.com&password=3688a8881cb69410b53a76833759f5ae
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/newsletter/subscripcio?action=delete&newsletter-email=rocmarjo%40hotmail.com&password=3688a8881cb69410b53a76833759f5ae

