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Anuncis
Aprovació definitiva modificació de crèdit 1/2017 Fund. Residència
d'Avis i 2/2017 Ajuntament
Dijous, 23 de novembre de 2017

Aprovació inicial modificació de crèdit 1/2017 Fund. Residència d'Avis i
2/2017 Ajuntament
Dijous, 23 de novembre de 2017

Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 1/2017
Dijous, 28 de setembre de 2017

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 1/2017
Dijous, 31 d'agost de 2017

Aprovació inicial del Conveni ASGEL de la Diputació de Barcelona
Dijous, 29 de juny de 2017

Anunci d'exposició pública del Compte General 2016
Dijous, 8 de juny de 2017

Aprovació definitiva pressupost 2017
Dimarts, 30 de maig de 2017

Aprovació inicial pressupost 2017
Dimecres, 26 d'abril de 2017

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2017
Divendres, 27 de gener de 2017

Aprovació definitiva de l'ordenança general de la gestió de residus
Dimarts, 27 de desembre de 2016

Aprovació inicial de la modificació pressupostària 2/2016
Dimarts, 27 de desembre de 2016

Anunci d'exposició pública dels acords provisionals de modificació
d'ordenances fiscals
Dimarts, 15 de novembre de 2016

Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts de l'Organisme
Autònom "Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet"
Dimarts, 2 d'agost de 2016

Edicte de l'aprovació inicial de l'Ordenança de venda no sedentària a la
Pobla de Lillet organitzada en mercats de marxants
Dimarts, 2 d'agost de 2016

Anunci d'exposició pública del Compte General 2015
Dilluns, 30 de maig de 2016

Aprovació del pla de tresoreria per a l'exercici 2016
Dilluns, 9 de maig de 2016

Edicte sobre aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la
Fundació Residència d'Avis de La Pobla de Lillet
Dilluns, 11 d'abril de 2016

Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança general de la gestió de
residus
Dilluns, 11 d'abril de 2016

Correcció d'errades de l'anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança
General de Subvencions
Dijous, 17 de març de 2016

Correcció d'errades de l'anunci de l'aprovació definitiva de l'Ordenança
General de Subvencions
Dijous, 25 de febrer de 2016

Aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions
Dilluns, 22 de febrer de 2016

Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2016
Dilluns, 11 de gener de 2016

Aprovació inicial pressupost 2016
Dilluns, 28 de desembre de 2015

Aprovació inicial de modificació de crèdits núm. 3/2015 de l'Ajuntament
de La Pobla de Lillet
Dilluns, 28 de desembre de 2015

Aprovació inicial de modificació de crèdits núm. 1/2015 de l'OOAA
Fundació Residència d'Avis
Dilluns, 28 de desembre de 2015

Correcció d'errada material d'Aprovació de la creació de la borsa de
treball d'educadors/es de l'escola bressol municipal i de la llista de les

persones que la integren
Dimecres, 25 de novembre de 2015

Correcció d'errada material resultats definitius del procés de selecció de
personal per a la creació de la borsa de treball d'educadors/es de
l'escola bressol municipal
Dimecres, 25 de novembre de 2015

Aprovació de la creació de la borsa de treball d'educadors/es de l'escola
bressol municipal i de la llista de les persones que la integren
Dimarts, 24 de novembre de 2015

Resultats definitius dels procés de selecció de personal per a la creació
de la borsa de treball d'educadors/es de l'escola bressol municipal
Dimarts, 24 de novembre de 2015

Resultat de la valoració de mèrits i assenyalament de dia i hora de
l'entrevista personal del procés de selecció per a la creació d'una borsa
de treball d'educadors/es per cobrir les necessitats de l'escola bressol
municipal
Dijous, 19 de novembre de 2015

Aprovació llista definitiva d'amesos i exclosos del procés de selecció per
la creació d'una borsa de treball d'educadors/es per cobrir les
necessitats de l'escola bressol municipal pel procediment d'urgència
Dimarts, 17 de novembre de 2015

Edicte de nomenament del Gerent de l'Organisme Autònom "Fundació
Residència d'Avis de La Pobla de Lillet"
Dijous, 12 de novembre de 2015

Edicte sobre aprovació inicial de l'Ordenança general de subvencions

Dijous, 12 de novembre de 2015

Anunci de l'aprovació del calendari fiscal per al 2016
Dijous, 12 de novembre de 2015

Anunci d'exposició pública de l'aprovació provisional de la modificació
d'ordenances
Dijous, 12 de novembre de 2015

