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Notícies
Viu la Diada de Sant Jordi a Seva
La plaça de l’església acollirà un espectacle familiar, amb música en directe, a càrrec de Contadors de
Llegenda.
Divendres, 16 d'abril de 2021

Inici de la campanya ‘A l'abril, cada paraula val per mil’ al CNL d'Osona
Aquest 2021 el CNL d'Osona vol recuperar 15 mots que es comencen a oblidar
Divendres, 9 d'abril de 2021

Preinscripcions 2021-2022 Escola Bressol de Seva
Ja pots cursar la preinscripció del 10 al 21 de maig.
Dijous, 8 d'abril de 2021

Torna el confinament comarcal
A partir d’aquest divendres, 9 d’abril, tornarà a limitar-se la mobilitat també amb la bombolla de
convivència.
Dimecres, 7 d'abril de 2021

Recull el teu sac de compost a l’Ajuntament de Seva!
A Seva, a través de la Mancomunitat la Plana, disposem d’una Planta de gestió de la matèria orgànica
, una instal·lació de recepció i tractament de la fracció orgànica (restes de cuina i del jardí) que es recull
mitjançant el sistema de recollida selectiva a tots els municipis mancomunats.
Dimecres, 7 d'abril de 2021

Servei de recollida selectiva porta amb tota normalitat durant la Setmana
Santa
Us informem que durant aquestes festes de Setmana Santa el servei de recollida selectiva porta a
porta es farà amb tota normalitat.
Dimecres, 31 de març de 2021

Es prorroga fins al 9 d'abril les mesures per a la contenció de la COVID19
A partir del dia 15 de març es van posar en marxa algunes modificacions de les mesures per contenir la
pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, obrint algunes activitats.
Divendres, 26 de març de 2021

En marxa el procés selectiu per a la provisió d'un lloc de treball de
tècnic/a d'administració especial jurídic
L’Ajuntament de Seva te? la necessitat de cobrir un lloc de treball de Tècnic/a d’administració especial
jurídic inclosa en la plantilla municipal, amb caràcter urgent I inajornable, pel termini d’un any,
prorrogable a dos.
Dijous, 25 de març de 2021

Edu Sallent presentarà “Aquell vol de papallones” a Seva
L'escriptor i alpinista d'Hostalets de Balenyà, autor del llibre, serà a la Polivalent el proper diumenge 11
d'abril, a les 18 hores.
Dimarts, 23 de març de 2021

Seva comptarà amb 4 campus i casals per Setmana Santa
La UE Seva, l'Hípica Iriscar, el CPA Seva i l'Escola Farigola oferiran oportunitats esportives, educatives i
lúdiques als joves del municipi.
Dilluns, 22 de març de 2021

L'Ajuntament de Seva estrena nova web municipal
Tota la informació a un sol clic! Tràmits administratius, les últimes notícies de la vila o l'agenda
del dia a dia!
Dissabte, 20 de març de 2021

Crida a la prudència davant la flexibilització de les mesures del Procicat
El Consell Comarcal d'Osona fa una crida a la prudència i a mantenir actives totes les mesures de
prevenció per lluitar contra la Covid, atès que Osona té una taxa d’incidència superior a la mitjana de
bona part de les comarques de Catalunya.
Divendres, 19 de març de 2021

Nova actualització de les mesures anti-Covid-19
El govern de la Generalitat ha anunciat avui al migdia les noves mesures que es flexibilitzaran a partir
del proper dilluns, 15 de març.
Dijous, 11 de març de 2021

Oberta la convocatòria d’Ajuts per al pagament dellloguer per a
persones grans (+65)
Aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya d’Ajuts per al
pagament del lloguer per a persones grans (+65).
Dimarts, 9 de març de 2021

Seva celebra el Dia de la Dona
L'Ajuntament llueix des d'aquest matí un cartell amb el llaç lila amb motiu de la celebració del 8 de març,
Dia de la Dona.
Dilluns, 8 de març de 2021

Talls elèctrics previstos pel dijous 11 de març

Serà aquest dijous, 11 de març, des de les 7 fins a les 7.45 hores aproximadament.
Dilluns, 8 de març de 2021

Nova actualització de les mesures anti-Covid-19
Entraran en vigor a partir del dilluns 8 de març.
Dijous, 4 de març de 2021

