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Butlletí setmanal (30/03/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 30 de març de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

28/03/2018

Els gegants conviden a mona a la població
Aquest Diumenge de Pasqua se celebra una activitat de la que participaran gegants
del municipi i els Gegants Vells de Puigcerdà

   

 

27/03/2018

L’Ajuntament obre una nova via judicial davant la pèrdua
de sorra a les platges
El consistori interposarà una reclamació contra el Port de Mataró com a principal
causant dels danys

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Dia i hora: Del divendres 30/03/2018 al dissabte 31/03/2018
 
DIVENDRES 30 MARÇ I DISSABTE 31 MARÇ  Ruta teatralitzada al Castell de Burriac 10.30 h. Per confirmar Ruta
especial de Setmana Santa. El punt de sortida es confirrmarà en el moment de la reserva.
   

 

Ruta teatralitzada al Castell de Burriac
Dia i hora: diumenge 01/04/2018 a les 10:30
 
Ruta teatralitzada alCastell de Burriac Ruta guiada al Castell de Burriacvamb la
teatralització de la història del castell i les llegendes.Cal reserva prèvia, a través de
turisme@cabrerademar.cat o …
Lloc: Can Benet
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
La Mona Gegant
Dia i hora: diumenge 01/04/2018 a les 12:00

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 30/03/2018 15:42

Per a:rocmarjo@hotmail.com <rocmarjo@hotmail.com>;
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La Mona Gegant . Els gegants Pere Joan Ferrer i Elionorde Sarriera amb els nans Tragèdia i Comèdia acompanyats
pels abiolaires han convidat als Gegants Vells de Puigcerdà. Tots junts sortiran …
Lloc:  Des de l’Ajuntament fins a la Plaça de l’Església.
   

Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

23/03/2018

Acta resultat final i contractació de 2 Agents Forestals
Acta resultat final i contractació de 2 Agents Forestals

26/03/2018

Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 13,
reguladora de la taxa de la recollida, transport i tractament dels residus sòlids
urbans i domèstics, comercials i de professionals a Cabrera de Mar
Edicte d'aprovació inicial de la modificació de la ordenança número 13, reguladora de la taxa de la recollida,
transport i tractament dels residus sòlids urbans i domèstics, comercials i de …

26/03/2018

Edicte llistat provisional admesos i exclosos Convocatòria Agutzil
Edicte llistat provisional admesos i exclosos Convocatòria Agutzil

29/03/2018

Llistat definitiu d'admesos i exclosos Agent de Civisme. Dia i hora de les
entrevistes
Llistat definitiu d'admesos i exclosos Agent de Civisme. Dia i hora de les entrevistes

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

27/03/2018

Acta de la sessió ordinària del Ple del 18 de gener de 2018
Acta de la sessió ordinària del Ple del 18 de gener de 2018

27/03/2018

Acta de la sessió extraordinària del Ple del 12 de febrer de 2018
Acta de la sessió extraordinària del Ple del 12 de febrer de 2018

27/03/2018

Acta de la sessió extraordinària del Ple de l'1 de març de 2018
Acta de la sessió extraordinària del Ple de l'1 de març 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.
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