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Actualitat
AVÍS IMPORTANT - SERVEI D'AIGUA
Degut a la última facturació anòmala emesa per part del servei d'aigües municipal, l'Ajuntament
de la Pobla de Lillet, ha demanat a l'empresa concessionària que presti una atenció especial als
usuaris.
Divendres, 14 d'agost de 2020

Recollida de signatures - OBRIU ELS CONSULTORIS I LES
URGÈNCIES
Campanya de recollida de signatures per exigir a l' Institut Català de Salut a la Catalunya
Central, el retorn del total dels serveis d'atenció primària.
Dissabte, 8 d'agost de 2020

Aprovacio definitiva de la relació d’aspirants admesos i exclosos
de la plaça de secretari/a-interventor/a
Ja podeu consultar la relació definitiva dels admesos i exclosos del procés de selecció per la
cobertura de la plaça de secretari/a-interventor/a
Dimarts, 4 d'agost de 2020

Presentació oficial de l'aplicació de mòbil El Tresor de Gaudí
El passat dimecres 29 de juliol de 2020 al Saló La Flor va tenir lloc la presentació oficial de la
nova aplicació per a telefons mòbils que l'empresa Gowwing ha fet per l'Ajuntament.
Dijous, 30 de juliol de 2020

Nota de premsa: App El Tresor de Gaudí

El nucli de La Pobla de Lillet es converteix en un gran
“escape town” a l’aire lliure, a través d’una app amb un
joc de pistes
Dijous, 30 de juliol de 2020

COMERÇ 21 - Vols que el teu negoci CREIXI?
Des de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç ens informen:
Dijous, 30 de juliol de 2020

Relació provisional d'admesos i exclosos de la plaça de
secretari/a-interventor/a
Ja podeu consultar la relació provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de
selecció per la cobertura de la plaça de secretari/a-interventor/a
Divendres, 24 de juliol de 2020

Infinitum - Exposició al Monestir de Santa Maria de Lillet

Infinitum
Perquè l’eternitat?
Cesc Serrat
a partir del 31 de juliol
Dimarts, 21 de juliol de 2020

La cursa Trail Catllaràs queda anul·lada per causes de la Covid-19
Davant l'evolució de la Covid-19 a Catalunya a les últimes hores i el conseqüent enduriment de
les restriccions i recomanacions cap a la ciutadania, us comuniquem amb tristesa que
juntament amb els organitzadors de la Trail Catllaràs s'ha decidit anul·lar-la. Els últims
successos ens han obligat a prendre aquesta dura decisió.

Divendres, 17 de juliol de 2020

L'Obert Internacional d'Escacs queda anul·lat per causes de la
Covid-19
Davant l'evolució de la Covid-19 a Catalunya a les últimes hores i el conseqüent enduriment de
les restriccions i recomanacions cap a la ciutadania, us comuniquem amb tristesa que
juntament amb els organitzadors de l'Obert Internacional d'Escacs s'ha decidit anul·lar-lo. Els
últims successos ens han obligat a prendre aquesta dura decisió.
Divendres, 17 de juliol de 2020

Mulla't per l'esclerosi múltiple
El proper diumenge 19 de juliol, com cada any, participarem al Mulla't per l'esclerosi múltiple,
una acció solidària que fem per les 9.000 persones que tenen aquesta malaltia
neurodegenerativa i sense cura a Catalunya.
Dimarts, 14 de juliol de 2020

Avís: Personal neteja
Es posa en coneixement de les persones que puguin estar interessades, que es busca un/a
netejador/a per les dependències municipals durant el període de vacances.
Les persones interessades poden presentar una instància a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet.
Dilluns, 13 de juliol de 2020

Nou termini procés de selecció plaça de secretari/a-interventor/a
S'ha obert de nou el termini de presentació de sol·licituds fins el dia 20/07/2020, amb motiu de
l'esmena d'una errada material de les bases del procés de selecció per la cobertura d'un lloc de
treball, amb caràcter d'urgència i en règim d'interinitat, d'un/a secretari/a-interventor/a
mitjançant el sistema de concurs - oposició lliure, per cobrir la vacant de l'agrupació de
municipis de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola.
Divendres, 10 de juliol de 2020

Reobertura dels consultoris locals del Berguedà aquesta setmana
Els professionals de l’ICS a la Catalunya Central reiteren la importància d’utilitzar mitjans
telemàtics o de trucar per telèfon abans d’adreçar-se als CAP i consultoris per evitar
desplaçaments innecessaris i extremar la precaució davant la COVID-19
Dimecres, 8 de juliol de 2020

Relació definitiva d'admesos i exclosos de la plaça de gerent de
l'OA Fundació Residència d'Avis
Ja podeu consultar la relació definitiva dels aspirants admesos i exclosos del procés de
selecció per cobrir la plaça de gerent de l'Organisme Autònom Fundació Residència d'Avis de
La Pobla de Lillet.
Dimarts, 7 de juliol de 2020

Obertura piscina municipal de l'1 de juliol al 31 d'agost
La Piscina obrirà del 01/07/2020 al 31/08/2020, seguint les precaucions, protocols i adaptacions
que requereix la situació sanitària.
Dimecres, 1 de juliol de 2020

Procés de selecció plaça de secretari/a-interventor/a
S'obre el termini de presentació de sol·licituds pel procés de selecció per la cobertura d'un lloc
de treball, amb caràcter d'urgència i en règim d'interinitat, d'un/a secretari/a-interventor/a
mitjançant el sistema de concurs - oposició lliure, per cobrir la vacant de l'agrupació de
municipis de La Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola. Termini de presentació de
sol·licituds: 10/07/2020.
Dimarts, 30 de juny de 2020

Resultats del procés de selecció de 2 peons per atendre la piscina
municipal
Ja podeu consultar el resultats del procés de selecció per la cobertura de dos llocs de treball de
peó per atendre la piscina municipal.

Dimarts, 30 de juny de 2020

Carta conjunta dels municipis de l'alt Berguedà a l'ICS i Cat Salut
Després de varies reunions entre regidors i alcaldes dels municipis de l'alt Berguedà s'ha
decidit redactar una carta dirigida a l'ICS i Cat Salut per demanar la normalització dels CAPs a
cada poble o vila.
Divendres, 26 de juny de 2020

Relació provisional d'admesos i exclosos del procés de selecció
de 2 peons per atendre la piscina municipal
Ja podeu consultar la relació provisional dels aspirants admesos i exclosos i la data de
realització de l'entrevista en el procés de selecció per la cobertura de dos llocs de treball de peó
per atendre la piscina municipal.
Dimarts, 23 de juny de 2020

El Bibliobús Pedraforca reprèn el servei el dia 25 de juny.
Els horaris i les rutes s'han hagut de reajustar temporalment d'acord amb el procés de
desconfinament i s'ha reduït l'horari d'atenció al públic sense modificar la freqüència de pas.
Dimarts, 23 de juny de 2020

Inauguració de la temporada 2020 del Tren del Ciment
Amb la visita del President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el President del
Consell Comarcal del Berguedà i el Conseller d'esports, joventut, transport i mobilitat, turisme
actiu i participació, el Director de la divisió de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, el Director del Tren del Ciment, amb alcaldes i regidors, entre d'altres.
Dissabte, 20 de juny de 2020

Relació provisional d'admesos i exclosos de la plaça de gerent de
l'OA Fundació Residència d'Avis
Ja podeu consultar la relació provisional dels aspirants admesos i exclosos del procés de

selecció per cobrir la plaça de gerent de l'Organisme Autònom Fundació Residència d'Avis de
La Pobla de Lillet.
Divendres, 19 de juny de 2020

Subvencions a micro i petites empreses industrials
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya destina un total de
10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de
mantenir l’ocupació.
Avui s’ha publicat la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i
de serveis a la producció de Catalunya (fins a 49 treballadors) afectades econòmicament per la
COVID-19.
Dijous, 11 de juny de 2020

Procés de selecció de dos llocs de treball per atendre la piscina
municipal
S'obre la convocatòria del procés de selecció per la cobertura de dos llocs de treball per
atendre la piscina municipal. Termini de presentació de sol·licituds: 22/06/2020.
Dimecres, 10 de juny de 2020

Ja es fan extraccions de sang al CAP de la Pobla de Lillet
A partir del dia 8 de juny, es fan les extraccions de sang als consultoris locals.
Al CAP de la Pobla de Lillet els dijous.
Al CAP de Guardiola de Berguedà els dimarts i dijous.
Dimarts, 9 de juny de 2020

AVÍS URGENT - tall del subministrament d'aigua a tot el municipi.
Per causes d'una avaria, i per tal d'arreglar-la el més aviat possible, es tallarà el
subministrament d'aigua a tot el municipi entre les 12h. i les 13h. d'avui divendres 5 de juny.
Disculpeu les molèsties.
Divendres, 5 de juny de 2020

Procés de selecció d'un/a Gerent per l'OA Fundació Residència
d'Avis de La Pobla de Lillet
Les sol·licituds pel procés de selecció per la provisió del lloc de treball de GERENT per
l'Organisme Autònom Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet es poden presentar fins
el divendres 12 de juny de 2020.
Divendres, 5 de juny de 2020

Procés de selecció d'un/a Gerent per l'OA Fundació Residència
d'Avis de La Pobla de Lillet
Properament s'obrirà el termini per presentar les sol·licituds pel procés de selecció per la
provisió del lloc de treball de GERENT per l'Organisme Autònom Fundació Residència d'Avis
de La Pobla de Lillet. Només hi haurà 5 dies hàbils per presentar les sol·licituds.
Dimecres, 3 de juny de 2020

Preinscripció escola d'adults 2020-2021 del 15 al 29 de juny
El CFA Berguedà és un centre formació d'adults del Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya i l'únic de la comarca del Berguedà.
Dimecres, 3 de juny de 2020

Calendari mes de juny - Deixalleria Mòbil
Quin dia pots utilitzar la deixalleria mòbil al teu municipi?
A la Pobla de Lillet el dia 15 de juny
Dilluns, 1 de juny de 2020

L'ORGT obre nous canals de comunicació
Des del dilluns 25 de maig, han quedat operatives noves línies telefòniques i les adreces de
correu electrònic de les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària per atendre les consultes i
prestar l'assitència tributària als contribuients.

Oficina

Telèfon a
desviar

Nº mòbil
terminal
Vodafone

e-mail oficina

120
Berga

934729120

674797227

orgt.berga@diba.cat

Dimarts, 26 de maig de 2020

Des del dia 18 de maig el CAP Guardiola atén les urgències de
l’ABS Alt Berguedà.
CAP la Pobla de Lillet - el centre continúa tancat fins a nou avís.
Des del dia 18 de maig el CAP Guardiola atén les urgències de l’ABS Alt Berguedà.
Dimarts, 19 de maig de 2020

ANUNCI Decret COVID-19 FASE 1
Per Decret d’Alcaldia de data 16 de maig de 2020, en aplicació de la Fase 1 del Pla per a la
transició cap a una nova normalitat, s’ha acordat l ?obertura dels equipaments públics que
s’indiquen a continuació respectant les limitacions corresponents:
Dilluns, 18 de maig de 2020

Materials divulgatius amb recomanacions, serveis i noves ajudes
per fer font a les violències masclistes en el marc de la crisi
sociosanitària actual
L’Institut Català de les Dones posa a disposició de la ciutadania un seguit de documents
divulgatius amb recomanacions, serveis i noves ajudes per fer front a la violència masclista en
la situació de crisi sociosanitària actual, ja siguis directament una dona que travessa una
situació de violència masclista, una persona del seu entorn més immediat o una persona
professional del circuit d’abordatge de les violències masclistes.
Dijous, 14 de maig de 2020

El Consell Comarcal reobre les oficines d'atenció al públic del
Porta a Porta
A partir del dilluns 18 de maig, amb restriccions, es tornen a repartir bosses als 12 municipis

Porta a porta del Berguedà. Des del 16 de març, aquestes oficines han estat tancades , la
mateixa data que es van tancar les deixalleries. Les deixalleries fixes i mòbil i la recollida de
voluminosos ja han reprès la seva activitat. Ara és el torn de les oficines d’atenció al públic del
Porta a porta.
Dimecres, 13 de maig de 2020

El transport públic del berguedà es redueix per la Covid-19
Les línies que enllacen el Berguedà, i en concret el nostre municipi, amb Manresa i Barcelona
han quedat reduïdes per adaptar-se a la caiguda de la demanda, en document adjunt pots
veure els horaris de les que estan operatives.
Divendres, 8 de maig de 2020

La Pobla de Lillet és el municipi més visitat de tota la comarca del
Berguedà
? Ja has revisat la memòria anual 2019 de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà?
Dijous, 7 de maig de 2020

Canvi en l’horari d’atenció del Servei d’informació i suport
emocional “Al Berguedà, cuidem-nos”
Us informem que hi ha hagut un canvi en l’horari d’atenció del Servei d’informació i suport
emocional “Al Berguedà, cuidem-nos” impulsat pel Consell Comarcal del Berguedà, el qual
passa a ser de 9:00 a 15:00 de dilluns a divendres.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Subministrament d'aigua tancat el 6 de maig de 10h. a 11h. del
matí

AVÍS
Es comunica que el proper dimecres dia 6 de maig de 2020, es tencarà el subministrament
d'aigua de les 10h. a les 11h. del matí.
Dimarts, 5 de maig de 2020

Obertura d'establiments, locals i comerços
Indicacions per la reobertura de locals i comerços de menys de 400 m2.
Per més informació consulta el document adjunt "Preguntes sobre la reobertura al públic de
comerç minorista (botigues) i de serveis, inclosa restauració i hostaleria"
Dimarts, 5 de maig de 2020

Informació sobre documents amb termini de pagament caducat o
a punt de caducar de l'ORGT
Informació de com procedir si disposeu d’un document amb el termini de pagament caducat o a
punt de caducar de l'Organisme de Gestió Tributària.
Dimarts, 5 de maig de 2020

Pagament de l'IVTM fins al 2 de juny
Els contribuents que ja disposen del rebut per pagar l’IVTM (Impost de vehicles de tracció
mecànica) poden fer el pagament amb el mateix document a les entitats col·laboradores fins al
dia 2 de juny, tot i que hi figuri una data límit anterior.
Dimarts, 5 de maig de 2020

Suspesa la Festa Major Petita d'enguany
L’Ajuntament informa:
Per causa de l’estat d’alarma i la situació sanitària causada per la pandèmia de COVID-19,
l’Ajuntament ha pres la decisió de suspendre la Festa Major Petita d’enguany.
Divendres, 1 de maig de 2020

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics

A partir d'avui, 30 d'abril, i fins que s'exhaureixin el fons destinats a la prestació, les persones
treballadores afectades econòmicament per la COVID-19, podran demanar al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya un ajut per a subministrament
bàsics
Dijous, 30 d'abril de 2020

Ja tenim la persona guanyadora del Concurs d'Instagram Truitada
Confinada
Reunits els membres del jurat, que han sigut la Pubilla i l'Hereu, han decidit que d'entre tots els
participants al concurs el guanyador és:
Dilluns, 27 d'abril de 2020

Avís: Farmàcies de Guàrdia de l'alt Berguedà

Avís
Degut a l'estat d'alarma provocat per la situació del Covid-19, les dues farmàcies de l'alt
Berguedà, Guardiola de Berguedà i La Pobla de Lillet, ens suspenen la prestació del servei
de guàrdies el cap de setmana, derivant-ho a les farmàcies de Berga.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

El Misteri de la Pobla - Escape room virtual
Per poder passar una bona estona de confinament, el poblatà Enric Soto, ha creat un escape
room virtual d'una història ficticia ambientada a la Pobla de Lillet.
Diumenge, 19 d'abril de 2020

Truitada de Sant Marc

Aquest any ha quedat suspesa a causa de l'Estat d'Alarma.
Dissabte, 18 d'abril de 2020

Informació Covid-19 a 15 d'abril - La Pobla de Lillet
Dimecres, 15 d'abril de 2020

CARAMELLES AMPA 2020
Divendres, 10 d'abril de 2020
Benvolgudes famílies, des de l'AMPA ens demanen que us fem arribar la següent informació!
Bona Pasqua a totes!!!!

OBJECTIU 1MilióDeMascaretes - La Pobla de Lillet
Dijous, 9 d'abril de 2020
Des que les recomanacions de l’OMS demanen a la població portar mascaretes per sortir al
carrer, l’Assemblea Nacional Catalana s’ha marcat l’objectiu de repartir un milió de mascaretes
a tot el territori.

MESURES EXEPCIONALS PEL COVID-19 AMPLIACIÓ DE
TERMINIS PAGAMENT CALENDARI FISCAL 2020
Divendres, 3 d'abril de 2020
Vist la situació d’emergència generada pel COVID-19, s’informa de les mesures excepcionals
adoptades inicialment en relació als tributs delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, sobre l’ampliació dels següents terminis de pagament:

Manuals i guies per facilitar a la ciutadania l'accés a la Seu
Electrònica
Dimecres, 1 d'abril de 2020
Davant aquesta situació excepcional, el nostre interès és apropar-nos a la ciutadania.

Calendari de les Farmàcies de guàrdia del mes d'abril de 2020
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Al haver-hi el CAP de la Pobla de Lillet tancat temporalment us notifiquem per aquí el calendari
de Farmàcies de Guàrdia de l'alt Berguedà del mes d'abril de 2020

Tancament de l'Oficina de l'ORGT
Divendres, 27 de març de 2020

el servei d'atenció primària queda reestructurat novament
Dimarts, 24 de març de 2020

Avís important
Davant de la situació actual, l'horari del centre per tasques concertades
serà:

Tot el servei d'atenció primària quedarà centralitzat a l'Ambulatori
de Berga
Diumenge, 22 de març de 2020

Avís important

Gràcies, en nom de tots
Dimarts, 17 de març de 2020
L’Ajuntament informa:
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BAN D'ALCALDIA: COVID-19 Estat d'Alarma

Diumenge, 15 de març de 2020

BAN D'ALCALDIA
Sr. Enric Pla Aramberri com Alcalde de l’Ajuntament de La Pobla de Lillet,

Restringida l'Oficina d'atenció al públic
Diumenge, 15 de març de 2020
L’Ajuntament informa:

Restriccions a la Residència d'Avis i l'Oficina de Turisme
Divendres, 13 de març de 2020
L’Ajuntament informa:
Se’ns demana que en aquests propers 14 dies es redueixi el ritme de la nostra activitat en un
exercici de responsabilitat i també com a mesures per a la protecció dels treballadors.

Es decreta la suspensió de les activitats que es realitzen a tots els
equipaments municipals
Dijous, 12 de març de 2020
Per fer complir les mesures per frenar els contagis i l’expansió del coronavirus COVID19, s’ha
emès un decret d’alcaldia a través del qual es decreta la suspensió de les activitats que es
realitzen a tots els equipaments municipals durant un termini de 15 dies prorrogables. Des del
dia 13 de març fins al 27 de març, ambdós inclosos.

El web de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet aconsegueix el 70,83%
de transparència.
Dimecres, 11 de març de 2020
Actualment l’Ajuntament de la Pobla de Lillet estem entre els 184 ajuntaments que a dia d'avui
aproven d'un total de 947. Complim 34 dels 48 indicadors (70,83%) i estem molt a prop
d'aconseguir el Segell de Transparència que està al 80%. Seguirem treballant per aconseguir-lo!

COMUNICAT D'ACTUALITZACIÓ DE LA FASE D'ALERTA DEL PLA
D'ACTUACIÓ DEL PLA PROCICAT PER EMERGÈNCIES
ASSOCIADES A MALALTIES TRASMISSIBLES EMERGENTS AMB
POTENCIAL ALT RISC
Dimecres, 11 de març de 2020
Es resumeix a continuació la informació sobre mesures preventives que aquest matí s'han
previst en el Comitè Tècnic del Pla. Aquestes mesures, que seran d'aplicació a partir de demà
per a un període de 15 dies prorrogable, es detallaran en la comunicació que emetrà el
Departament de Salut.
(veure arxiu adjunt)

Danses tracicionals del Berguedà
Divendres, 6 de març de 2020
Avui la Maria del Agua ha cedit un dels seus llibres a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet.

Danses tradicionals del Berguedà.
Les danses de La Pobla de Lillet hi surten representades.

Procés de selecció per la cobertura d'un lloc de treball
d'informador/a de suport turístic
Dimarts, 3 de març de 2020
S'obre la convocatòria del procés de selecció per la cobertura d'un lloc de treball d'informador/a
de suport turístic a l'Ajuntament de La Pobla de Lillet.

SEMANA EUROPEA DE LA MOBILIDAD 2019
Divendres, 28 de febrer de 2020
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VINE A JUGAR A ESCACS - Llar del Pensionista Lillet
Dimarts, 25 de febrer de 2020

TALLER PER APRENDRE A JUGAR A ESCACS
Apuntar-se a la Llar del Pensionista - places limitades

ELS DILLUNS 5H TARDA
INICI 2 DE MARÇ

Pregó de Carnestoltes 2020
Diumenge, 23 de febrer de 2020

El rei dels poca-soltes ens ha deixat el seu pregó,
perquè el pugui llegir i comentar tota la població!

Oferta de feina Supermercat CONDIS de La Pobla de Lillet
Dilluns, 17 de febrer de 2020
Es busquen 2 persones per treballar a jornada completa al Supermercat Condis de la Pobla
de Lillet.
Dependent/a, a jornada completa.
Carnisser/a, a jornada completa.
CONTACTE:
Al mateix Supermercat
?C/. Església N.4
?? tel. 938237904

Actuació al Talús de la Carretera B-402
Dimecres, 12 de febrer de 2020

ANUNCI
S’informa a la població, que s'està fent una actuació d’estabilització de talussos a la carretera B402 al PK 4+589 (talús de la carretera de La Pobla a Guardiola).

Subministrament d'aigua tancat el 12 de febrer de 9 a 12h. del matí
Dijous, 6 de febrer de 2020

AVÍS
Es comunica que el proper dimecres dia 12 de febrer de 2020, es tencarà el subministrament
d'aigua de les 9h. a les 12h. del matí.

El Berguedà estrena una aplicació mòbil per reservar els serveis
de transport a la demanda
Dimarts, 4 de febrer de 2020

Carrer tallat: Ángel Guimerà
Dijous, 30 de gener de 2020
AVÍS
El divendres 31 de gener el carrer Ángel Guimerà romandrà tancat al trànsit de les 8h. del matí
fins les 18h. de la tarda.
Ruta alternativa per Cal Pujol i Carrer Cerdanya.
DISCULPEU LES MOLÈSTIES

Recollida de Roba 2019 - Grup Horitzó del Berguedà
Dimarts, 28 de gener de 2020
El Grup Horitzó del Berguedà ens envia les dades de la recollida de roba que s'ha fet al
nostre municipi durant l'any 2019.

Comunicat d'Activació del NEUCAT
Dilluns, 20 de gener de 2020
Segons les últimes previsions de neu, comunicades pel Servei Meteorològic de Catalunya, i
tenint en compte la durada prevista, demanem a la població que extremi les precaucions durant
els propers dies i que restringeixi la mobilitat a cassos de necessitat.

RECLAMACIÓ COL·LECTIVA TELEFONICA
Divendres, 17 de gener de 2020
Després que la companyia telefònica ens deixes sense servei de telèfon fix, del 18 al 24 de
desembre de 2019, des de l’Ajuntament us oferim ajuda per tal de tramitar les oportunes
reclamacions a la companyia.

Sorteig dels Pessebristes 2019-20
Dimarts, 14 de gener de 2020
A la cloenda de l'Exposició de Pessebres que celebra anualment l'Associació de Pessebristes
de la Pobla de Lillet, el número premiat ha sigut el següent:

5983
Esperem que surti aviat la guanyadora. Molta sort!

Obres a la Travessera de les Furrioles
Divendres, 10 de gener de 2020
Es posa en coneixement de la població que en motiu de les obres de rehabilitació de les
escales de la travessera de les Furrioles, que s'iniciaran el dia 13 de gener de 2020 i fins a la
seva finalització, quedarà prohibit el pas en aquesta zona.

Xarxes Socials - resum de seguidors a 31 de desembre de 2019
Dimarts, 31 de desembre de 2019

Resum de seguidors a les Xarxes Socials de l'Ajuntament de la Pobla de Lillet a 31 de
desembre de 2019.

Bon Nadal i Bon Any 2020
Dissabte, 21 de desembre de 2019
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Resultat Enquesta: De quin color pintem el Pavelló?
Divendres, 6 de desembre de 2019
Tancada l'Enquesta per triar de quin color pintem el Pavelló els resultats són els següents:

El color guanyador és el número 4

Avet del parc Xesco Boix tallat per seguretat
Dijous, 5 de desembre de 2019
Per motius de seguretat, seguint indicacions de tècnics de Forestal Catalana, s'ha hagut de
tallar l’avet del parc Xesco Boix. Segons els anells de creixement era un arbre que tenia més de
40 anys, però la seva alçada i robustesa eren un perill pels habitatges i infraestructures del seu
voltant.

Oberta la convocatòria per cobrir 21 llocs de treball al Consell
Comarcal del Berguedà
Dimarts, 3 de desembre de 2019
Les convocatòries de Treball i Formació i Enfeina't 2019 ofereixen contractes amb una durada
de 6 i 12 mesos

Tria de quin color pintem el Pavelló

Diumenge, 1 de desembre de 2019
De quin color pintem el Pavelló?
Vota a l'Ajuntament
O a Telegram: https://t.me/AjPoblaLillet
Tens temps de votar fins el dia 5 de desembre a les 22h.

L’ARXIU MUNICIPAL DE LA POBLA DE LILLET CONTINUA LA
DIGITALITZACIÓ DEL SEU FONS
Divendres, 29 de novembre de 2019
L’Ajuntament de La Pobla de Lillet ha continuat la digitalització dels seus fons municipals; una
actuació que s’emmarca dins el programa de digitalització que es porta a terme des de la Xarxa
d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona.

Obra Social de "La Caixa" dona 4.400€ a la Residència d'Avis de la
Pobla de Lillet
Dimecres, 20 de novembre de 2019
L’Obra Social de "La Caixa" fa una donació a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet de 4.400€ que
es destinarà a comprar material per la Residència d'Avis Lillet.

Rentat de cara al web directelillet.cat
Divendres, 8 de novembre de 2019
El web de les retransmissions dels plens municipals se li ha fet un rentat de cara adaptant-lo als
nous colors del web de l'Ajuntament.

directelillet.cat

La Pobla de Lillet recicla el 82% dels residus que genera
Dimecres, 6 de novembre de 2019

Des del gener fins a setembre de 2019 la Pobla de Lillet ha reciclat el 82%
dels residus generats.

Classes de IOGA - Associació de Sanitat
Dimarts, 5 de novembre de 2019
Cada divendres a les 17:30h al Centre Cívic, a càrrec de Lluïsa Vilalta.

NOVA CONVOCATÒRIA DE JOVES EN PRÀCTIQUES 2019
Dimecres, 9 d'octubre de 2019
Els Ajuntaments de la comarca del Berguedà i al Consell Comarcal obren el procés selectiu per
a contractar 19 joves durant 6 mesos.

L'Ajuntament de la Pobla de Lillet disposa d'una plaça.

Pregó de Festa Major 2019
Divendres, 4 d'octubre de 2019
L'Hug i en Jonàs ens han passat una còpia del Pregó de Festa Major d'enguany!
El compartim aquí perquè el pugui llegir tothom!
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Llar del Pensionista - Vols aprendre català?
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Curs de català
Llar del Pensionista - dimecres a 2/4 de 6

LLAR DEL PENSIONISTA LILLET - GIMNÀSTICA DOLÇA
Dijous, 3 d'octubre de 2019

Gent Gran
Dilluns, dimecres i divendres a 3/4 d'11

CURS D'ENTRENAMENT DE LA MEMORIA
Dijous, 3 d'octubre de 2019

llar del pensionista lillet
classes gratuïtes per mantenir activa la nostra memòria

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
Dimarts, 1 d'octubre de 2019
L’AJUNTAMENT de LA POBLA DE LILLET
i LA DIPUTACIÓ de BARCELONA

Exposició pública del Cens Electoral de les Eleccions Generals
Dilluns, 30 de setembre de 2019

PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PER LA ELABORACIÓ DEL
L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE L'ORGANISME AUTÒNOM
FUNDACIÓ RESIDÈNCIA D'AVIS DE LA POBLA DE LILLET
Dijous, 26 de setembre de 2019

PERÍODE DE CONSULTA PÚBLICA PER LA ELABORACIÓ DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ

PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA
AL SERVEI MUNICIPAL DE L'AIGUA
Dimecres, 25 de setembre de 2019

Entren en vigor les noves millores de transport públic al Berguedà
Dimecres, 4 de setembre de 2019
Entren en vigor les noves millores de transport públic al Berguedà promogudes pel Consell
Comarcal

Rebem el distintiu SICTED
Dijous, 19 de febrer de 2015
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.

30 anys de Pubillatge a La Pobla de Lillet
Divendres, 13 de setembre de 2013
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
Dijous, 21 de març de 2013
Fins el divendres dia 5 d'abril, es poden presentar suggeriments i queixes.

Recull d'imatges i videos
Diumenge, 2 de desembre de 2012

LIP DUB de la Vall de Lillet
Divendres, 30 de novembre de 2012

