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Butlletí setmanal (11/05/2018)

Butlletí de Cabrera de Mar

Divendres, 11 de maig de 2018

Notícies
Últimes notícies publicades:

 

11/05/2018

S’incrementa el nombre de places reservades als veïns a
l’àrea verda del Pla de l’Avellà
Les persones empadronades a Cabrera de Mar tenen garantit l'estacionament dels
seus vehicles els caps de setmana i festius dels mesos d’estiu

   

 

09/05/2018

Nova contractació d’una agent de civisme municipal
L’agent realitzarà tasques com la detecció d’incidències a la via pública o la
sensibilització de la ciutadania

   

Agenda d'actes
Pròxims esdeveniments:

 

Ruta arqueològica
Dia i hora: diumenge 13/05/2018 a les 11:00
 
Ruta arqueològica  Reviu l’apassionant passat de la vila i el seu ric patrimoni
arqueològic, descobriràs les restes més significatives del llegat romà fent un
recorregut a peu pels jaciments arqueolò…
Lloc:  Can Benet, centre d’atenció als visitants.
Organitza: Ajuntament de Cabrera de Mar

   
Exposició: ‘S’ha escrit un crim’
Dia i hora: Del dijous 17/05/2018 al diumenge 17/06/2018
 
Exposició: ‘S’ha escrit un crim’ Del 17 de maig al 17 de juny. Una exposició en la qual, sota el símbol d’una lupa o
d’una pistola, tothom qui s’hi apropa troba tot d’històries on es plantegen casos …
Lloc: Biblioteca Ilturo
Organitza: Biblioteca Ilturo.
   

Ajuntament Cabrera de Mar
dv. 11/05/2018 15:20

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

http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/05/11/s-incrementa-el-nombre-de-places-reservades-als-veins-a-l-area-verda-del-pla-de-l-avella
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/05/11/s-incrementa-el-nombre-de-places-reservades-als-veins-a-l-area-verda-del-pla-de-l-avella
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/05/09/nova-contractacio-d-una-agent-de-civisme-municipal
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/noticies/2018/05/09/nova-contractacio-d-una-agent-de-civisme-municipal
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/05/13/ruta-arqueologica
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/05/13/ruta-arqueologica
http://www.cabrerademar.cat/actualitat/agenda/2018/05/17/exposicio-s-ha-escrit-un-crim
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Tauler d'anuncis
Últims anuncis publicats:

10/05/2018

Acta dels resultats de la entrevista del procés de selecció per a la provisió
temporal d'una plaça d'agutzil fins a la incorporació del titular de la plaça
Acta dels resultats de la entrevista del procés de selecció per a la provisió temporal d'una plaça d'agutzil fins a la
incorporació del titular de la plaça

10/05/2018

Acta de la valoració de mèrits i resultat final de les proves del procés de selecció
per a la provisió temporal d'una plaça d'agutzil fins a la incorporació del titular
de la plaça
Acta de la valoració de mèrits i resultat final de les proves del procés de selecció per a la provisió temporal d'una
plaça d'agutzil fins a la incorporació del titular de la plaça

Documents oficials
Últims documents oficials publicats:

07/05/2018

Ordre del dia del 10 de maig ordinària
Ordre del dia del 10 de maig ordinària

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/acta-dels-resultats-de-la-entrevista-del-proces-de-seleccio-per-a-la-provisio-temporal-d-una-placa-d-agutzil-fins-a-la-incorporacio-del-titular-de-la-placa
http://www.cabrerademar.cat/seu_electronica/informacio-municipal/modul-anuncis-edictes/acta-de-la-valoracio-de-merits-i-resultat-final-de-les-proves-del-proces-de-seleccio-per-a-la-provisio-temporal-d-una-placa-d-agutzil-fins-a-la-incorporacio-del-titular-de-la-placa
http://www.cabrerademar.cat/adreces-i-telefons/documents-oficials/ordre-del-dia-del-10-de-maig-ordinaria
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

