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Notícies
Vine a Pagès
Un cap de setmana de portes obertes per descobrir, tastar, comprar i passar-ho molt bé
Dijous, 23 de maig de 2019

Oficina del Cens Electoral
Consulta el número de electors
Dimecres, 15 de maig de 2019

Plataforma Xaloc Ofertes de treball
Consulta les ofertes de treball gestionades als Serveis Locals d'Ocupació
Dijous, 9 de maig de 2019

XIII Campionat de Bitlles Catalanes al Lluçanès
XIII Campionat de Bitlles Catalanes al Lluçanès

Dimarts, 30 d'abril de 2019

Agenda Escola de Música i Arts del Lluçanès
Consultar l'agenda de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès
Divendres, 26 d'abril de 2019

Activitats maig de la Biblioteca Sant Pere Almató
Consulta les activitats del mes de maig de la Biblioteca Sant Pere Almató
Dimecres, 24 d'abril de 2019

Enquesta per les activitats de l'Estiu Inquiet
Adreçada per a joves de 12 a 16 anys
Dimarts, 23 d'abril de 2019

2a ronda del programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte
Durant el mes d’abril, els veïns i veïnes de Sant Feliu Sasserra de 50 a 69 anys, rebreu una carta
convidant-vos a participar en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte
Dijous, 21 de març de 2019

Campanya "Cada gest, sostenible" de Sorea amb Creu Roja
Nou web i canals no presencials d'atenció al client
Dimarts, 26 de febrer de 2019

Nou servei cita prèvia xarxa oficines ORGT
Servei de cita prèvia per a la majoria de tràmits i consultes que habitualment requereixen els
contribuents del municipi i altres ens públics
Dimarts, 26 de febrer de 2019

Formació al Lluçanès
Informa't de la programació de febrer a juliol de cursos del Lluçanès
Divendres, 15 de febrer de 2019

Generalitat posa en funcionament l'aplicació Telegram
Informa't com pots posar en funcionament l'aplicació Telegram de la Generalitat de Catalunya
Dimecres, 6 de febrer de 2019

Com articular l’Educació 360 en un territori amb municipis petits?
L’experiència del Lluçanès
Es presenta el vídeo: “Com articular l’Educació 360 en un territori amb municipis petits? L’experiència del
Lluçanès” a la Jornada anual d’Educació 360 que es va celebrar ahir a Barcelona.
Dimecres, 6 de febrer de 2019

Deixalleria mòbil calendari 2019
La deixalleria mòbil és un furgó al qual es poden portar residus de mida petita que no es poden llençar
als contenidors.
Divendres, 28 de desembre de 2018

Calendari de festes de Sant Feliu Sasserra
Consulta totes les activitats programades pel 2019 de Sant Feliu Sasserra
Dilluns, 17 de desembre de 2018

Contra la violència masclista
Telèfon gratuït i confidencial 900 900 120. Atenció les 24h
Divendres, 23 de novembre de 2018

Guia de serveis del Consorci del Lluçanès
Informa't de que t'ofereix el Consorci del Lluçanès.
Divendres, 23 de novembre de 2018

Nou web, nou butlletí digital!
L’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, posa en marxa la nova web del municipi. Des de la implantació de
la nova pàgina web tothom que vulgui rebre el butlletí digital s'ha de tornar a subscriure i ara pot triar
quin tipus d'informació rebre
Dimarts, 13 de novembre de 2018

Nota informativa. Prestacions públiques per maternitat
Informa't sobre les prestacions públiques per maternitat
Dimarts, 6 de novembre de 2018

Nou horari Correus Sant Feliu Sasserra
Dijous, 7 de juny de 2018

Telèfon d'atenció al client SOREA
Divendres, 1 de juny de 2018

Vine a censar el teu animal de companyia a l'Ajuntament
Dissabte, 2 de desembre de 2017
Després de xipar els vostres animals de companyia al centre veterinari cal que passeu per l’Ajuntament
per inscriure’ls al registre censal municipal.

Nou sistema de reserves de pàdel municipal
Divendres, 1 de desembre de 2017
Nou sistema de reserves de pàdel municipal de Sant Feliu Sasserra

Pla Intern d'Igualtat
Dimarts, 28 de novembre de 2017

L'Ajuntament de Sant Feliu Sasserra en data 30/03/2016 va aprovar pel ple el Pla Intern d'Igualtat.

