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Avisos
Convocatòria Ple municipal 09/09/2019
Dimecres, 4 de setembre de 2019

ANUNCI - Part resolutòria de l'acord del Ple Municipal de data 4 de juliol
de 2019
Dijous, 18 de juliol de 2019

ANUNCI - Part resolutòria de l'acord del Ple Municipal de data 4 de juliol
de 2019: Celebracions de les sessions
Dijous, 18 de juliol de 2019

ANUNCI - Part resolutòria del Decret de l'Alcaldia de data 1 de juliol de
2019
Dijous, 18 de juliol de 2019

ANUNCI - Organització de les àrees de govern i delegació de
competències als regidors
Dijous, 4 de juliol de 2019

ANUNCI - Nomenament de tinents d'alcalde
Dijous, 4 de juliol de 2019

Convocatòria Ple municipal 04/07/2019
Dilluns, 1 de juliol de 2019

Convocatòria Ple municipal 15/06/2019

Divendres, 7 de juny de 2019

Convocatòria Ple municipal 12/06/2019
Dimarts, 4 de juny de 2019

ANUNCI - Aprovat el porjecte "Urbanització dels carrers del Barri del
Mallol"
Dilluns, 27 de maig de 2019

ANUNCI - Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es per a participar
en el procés de selecció d'un/a dissenyador/a gràfic/a
Dimarts, 7 de maig de 2019

ANUNCI - Convocatòria del PLE EXTRAORDINARI 7 de maig
Divendres, 3 de maig de 2019

ANUNCI - Convocatòria del PLE EXTRAORDINÀRI 30 d'abril
Dilluns, 29 d'abril de 2019

ANUNCI - Aprovades les bases i la convocatòria de la plaça de
Dissenyador/a Gràfic/a
Dilluns, 29 d'abril de 2019

ANUNCI - Aprovat el conveni urbanístic de cessió d'ús de terrenys del
projecte "Urbanització i millora del camí dels Camps"
Dilluns, 29 d'abril de 2019

ANUNCI - Aprovació conveni per l'adquisició d'una porció de terreny
situat al Mas Camps de les Masies de Voltregà
Dilluns, 29 d'abril de 2019

Anunci - Aprovada la llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es del
procés selectiu per la selecció de dos peons de suport a la Brigada
Municipal (Grup AP)
Dilluns, 29 d'abril de 2019

Anunci - Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés
selectiu de dos peons de suport a la Brigada Municipal
Divendres, 12 d'abril de 2019

Bases per la convocatòria de personal de suport a la Brigada Municipal
Dimecres, 10 d'abril de 2019

Anunci - Llista d'admesos/es i exclosos/es del procés per la provisió de
quatre places administratives
Dimarts, 2 d'abril de 2019

Anunci - Aprovat definitivament el projecte "Urbanització i millora de la
rambla de Catalunya i el camí dels Camps"
Divendres, 29 de març de 2019

Anunci - Resolució de la contractació d'Oficial Segon de Brigada
Divendres, 29 de març de 2019

Anunci - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés per a la
selecció de dos peons per donar suport a la Brigada Municipal
Dijous, 28 de març de 2019

Anunci - Aprovat el projecte "Urbanització i millora del camí dels camps"
Divendres, 22 de març de 2019

Anunci - Acta del tribunal del procés de contractació, amb caràcter

temporal de dos peons de suport a la Brigada Municipal (Grup AP) de
l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Dimecres, 20 de març de 2019

Anunci - Acta del tribunal del procés de contractació, amb caràcter
temporal, de dos peons de suport a la Brigada Municipal (grup AP) de
l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Dilluns, 18 de març de 2019

Anunci - Llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de dos
peons de suport a la Brigada Municipal
Dimecres, 13 de març de 2019

Resultats procés selecció Plaça d'Oficial/a 2n de Brigada (Grup AP)
Dimecres, 13 de març de 2019

Anunci - Llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de la
plaça de 2n de Brigada
Dijous, 7 de març de 2019

Anunci - Aprovació DEFINITIVA - Bases reguladores de la concessió
d'ajuts per a la rehabilitació dels edificis residencials inclosos en el Pla
de Barris del Mallol
Dimarts, 5 de març de 2019

Anunci - Convocatòria del procés de selecció de quatre places
d'administratiu/va
Dilluns, 4 de març de 2019

Anunci - Llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de les
places de dos peons de suport a la Brigada Municipal
Dimarts, 26 de febrer de 2019

Anunci - Bases reguladores de la concessió d'ajuts per a la rehabilitació
dels edificis residencials inclosos en el Pla de Barris del Mallol de Sant
Hipòlit de Voltregà
Divendres, 22 de febrer de 2019

Anunci - Aprovació del projecte "Urbanització de millora de la Rambla de
Catalunya i el Camí del Camps"
Divendres, 22 de febrer de 2019

Llista d'admesos/es i exclosos/es del procés selectiu de la plaça d'Oficial
2n de Brigada
Dimarts, 19 de febrer de 2019

AVÍS DE TALL D'AIGUA A LA CR. DEL MALLOL
Dimarts, 12 de febrer de 2019
Per la necessitat de fer unes connexions, degut a les obres dels Cr. Sant Martó, Cr. Hospital, Cr. Sant
Màrtirs i Cr. Mallol, SOREA informa que s'efectuarà un tall de subministrament d'aigua potable el dia 13
de febrer de les 9 h a les 14 h a la Cr. del Mallol.
Preguem disculpin les molèsties.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha
aprovat el projecte “Urbanització i millora del Camí del Camps”
Dimecres, 6 de febrer de 2019
El dia 28 de gener de 2019 la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà va
aprovar el projecte “Urbanització i millora del Camí del Camps”

Bases per la convocatòria de personal de suport a la Brigada Municipal
Dijous, 31 de gener de 2019

Anunci Ple Municipal 12/02/2019

Dimarts, 29 de gener de 2019

Anunci - Oferta Pública d'Ocupació plaça ADMINISTRATIU/VA
Dimarts, 22 de gener de 2019

Anunci - Bases per a la selecció d'una plaça d'oficial de manteniment de
la Brigada Municipal de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Divendres, 18 de gener de 2019

ANUNCI sobre aprovació inicial de les bases reguladores de la
concessió d'ajuts per a la rehabilitació dels edificis residencials inclosos
en el Pla de barris del Mallol
Divendres, 4 de gener de 2019

TCQ's - Execució de les obres corresponents a les fases 2 i 3 del
projecte d'obres "Urbanització dels carrers del barri del Mallol de Sant
Hipòlit de Voltregà
Dimarts, 11 de desembre de 2018

Anunci - Llista definitiva d'admesos/es i exclosos/es de la convocatòria
del procés selectiu d'un tècnic/a de suport a la Secretaria Municipal i de
comunicació
Dijous, 29 de novembre de 2018

Anunci - Llistat provisional admesoses i exclososes per participar en el
procés selectiu per la selecció de 2 places d'Oficial de Manteniment
(Grup AP)
Dimecres, 28 de novembre de 2018

Anunci - Convocatòria Ple municipal 04/12/2018
Dilluns, 26 de novembre de 2018
El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió extraordinària el dilluns, dia 4 de desembre de 2018, a les 20

hores, a la Sala de Plens de la seu municipal, Plaça de la Vila, 1, de Sant Hipòlit de Voltregà.

Anunci - Bases per a la selecció de dues places d'oficial de manteniment
(GRUP AP)
Dilluns, 19 de novembre de 2018
És objecte d'aquesta convocatòria la selecció per cobrir dos llocs de treball, amb caràcter laboral
indefinit, mitjançant concurs-oposició, de dos peons de la Brigada Municipal.

Decret - Llista provisional d'admesos/es i exclosos/es per a la
contractació d'un/a tècnic/a de suport a la Secretaria Municipal i de
comunicació
Divendres, 16 de novembre de 2018
En aquesta pàgina podeu constultar el Decret que conté, entre altres, la llista provisional d'admesos/es i
exclosos/es i d'exempts de realitzar l'exercici de coneixements de llengua catalana per participar en el
procés selectiu per la contractació d'un/a tècnic/a de suport a la Secretaria Municipal i de comunicació,
en règim de peronal laboral temporal de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà.

Anunci - Convocatòria Ple municipal 06/11/2018
Dimarts, 30 d'octubre de 2018
El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària el proper dimarts, dia 6 de novembre de 2018, a les
20 hores, a la Sala de Plens de la seu municipal, Plaça de la Vila, 1.

Anunci - Convocatòria Ple municipal 16/10/2018
Dimecres, 10 d'octubre de 2018
El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió extraordinària el proper dimarts, dia 16 d'octubre de 2018, a
les 20 hores, a la Sala de Plens de la seu municipal, Plaça de la Vila, 1.

Anunci - Convocatòria Ple municipal 04/09/2018
Dimarts, 28 d'agost de 2018
El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió extraordinària el proper dilluns, dia 4 de setembre de 2018, a

les 20 hores, a la Sala de Plens de la seu municipal, Plaça de la Vila, 1.

Acta del Tribunal del procés de selecció de dues places de peó de
brigada, en règim de personal laboral temporal
Dimarts, 17 de juliol de 2018

Anunci - Convocatòria Ple municipal 28-05-2018
Dijous, 24 de maig de 2018
El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió extraordinària el proper dilluns, dia 28 de maig de 2018, a les
20 hores, a la Sala de Plens de la seu municipal, Plaça de la Vila, 1.

Anunci - Convocatòria Ple municipal 08-05-2018
Dimecres, 2 de maig de 2018
El Ple de l'Ajuntament es reunirà en sessió ordinària el proper dimarts, dia 8 de maig de 2018, a les 20
hores, a la Sala de Plens de la seu municipal, Plaça de la Vila, 1.

Anunci - Aprovació definitiva del "Projecte d'urbanització dels carrers
del Barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà"
Dilluns, 19 de març de 2018
En compliment del que disposa l'article 38.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa públic per a general coneixement, que el Ple
Municipal, per mitjà de l'acord de data 9 de gener de 2018, va aprovar inicialment el "Projecte
d'urbanització dels carrers del Barri del Mallol a Sant Hipòlit de Voltregà".

Matrícula per quota municipal de l'IAE 2018
Dilluns, 19 de març de 2018
En compliment del que disposa l'article 3 del Reial Decret 243/1995, de 17 de febrer, pel qual es dicten
normes per a la gestió de l'Impost sobre activitats econòmiques i se'n regula la delegació de
competències en matèria de gestió censal, teniu a la vostra disposició, del 3 al 17 d'abril, ambdós
inclosos, la matrícula comprensiva dels subjectes passius per quota municipal no exempts corresponent

a l'any 2018.

Anunci convocatòria Ple Municipal 21/03/2018
Divendres, 16 de març de 2018

Anunci convocatòria Ple Municipal 06/03/2018
Dijous, 1 de març de 2018

Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obres
Divendres, 19 de gener de 2018
El Ple municipal, reunit en sessió celebrada en data 9 de gener de 2018, va acordar aprovar inicialment i
sotmetre a informació pública el "Projecte d'urbanització dels carrers del Barri del Mallol a Sant Hipòlit de
Voltregà".

Anunci Convocatòria Ple Municipal 09/01/2018
Dimecres, 3 de gener de 2018

Anunci modificació de la plantilla de personal de la Corporació
Dimarts, 19 de desembre de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 19/12/2017
Dijous, 14 de desembre de 2017

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIC-ADMINSITRATIVES
PARTICULARS que han de regir la licitació, mitjançant procediment
obert, per a l'adjudicació de la concessió demanial per a la utilització
privativa de l'espai de domini públic destinat a bar
Dijous, 23 de novembre de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipla 22/11/2017
Divendres, 17 de novembre de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 06/11/2017
Dimarts, 31 d'octubre de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 08/11/2017
Dimecres, 25 d'octubre de 2017

Anunci PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMICADMINISTRATIVES PARTICULARS
Dimecres, 27 de setembre de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 21/08/2017
Dimarts, 29 d'agost de 2017

Anunci Plecs clàusules administratives contractació ajuntament SHV
Dijous, 27 de juliol de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 02/05/2017
Dimarts, 25 d'abril de 2017

Anunci ORDENANÇA ESTACIONAMENT LIMITAT
Divendres, 10 de març de 2017

Anunci PLEC CLAUSULES ADMINISTRATIVES
Divendres, 10 de març de 2017

Anunci Reglament Coworking
Divendres, 10 de març de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 06/03/2017
Dijous, 2 de març de 2017

Anunci Plantilla Personal 2017
Dilluns, 13 de febrer de 2017

Aprovació inicial reglament espai coworking
Dimecres, 18 de gener de 2017

Anunci Plec condicions licitació adjudicació concessió demanial
utilització privativa bar de la Llar del Jubilats
Dimecres, 18 de gener de 2017

Anunci aprovació ordenança reguladora estacionament horari limitat
Dimecres, 18 de gener de 2017

Anunci Convocatòria Ple Municipal 09/01/2017
Dimarts, 3 de gener de 2017

Edicte licitació obres projecte enderroc, consolidació i rehabilitació de
l'edifici El Mallol fases 1 i 2
Dijous, 22 de desembre de 2016

Edicte licitació adjudicació concessió demanial bar restaurant La Pista
Dijous, 22 de desembre de 2016

Anunci Convocatòria Ple Municipal 12/12/2016
Divendres, 9 de desembre de 2016

Edicte de licitació de les obres del projecte "urbanització de l'espai lliure

del carrer Hospital i connexió del carrer Sants Màrtirs amb el carrer
Hospital"
Dilluns, 28 de novembre de 2016

Anunci Convocatòria Ple Municipal 7/11/2016
Divendres, 28 d'octubre de 2016

Anunci Convocatòria Ple Municipal 24/10/2016
Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Anunci Aprovació Plec de Condicions adjudicació concessió barrestaurant La Pista
Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Anunci Aprovació Plec de clàusules administratives Projecte Enderroc,
consolidació i rehabilitació edifici Mallol
Dimarts, 18 d'octubre de 2016

Anunci Convocatòria Ple Municipal 12/09/2016
Divendres, 2 de setembre de 2016

BASES procés selectiu per a la provisió de dues places de peó de
brigada
Dimarts, 19 de juliol de 2016

Anunci aprovació definitiva Reglament Règim Intern Residència d'Avis
Fundació Gallifa
Dilluns, 11 de juliol de 2016

Anunci aprovació definitiva ROM
Dilluns, 11 de juliol de 2016

Anunci requeriment legalització activitat
Dilluns, 11 de juliol de 2016

Anunci Contractació monitors i auxiliars del lleure estiu 2016
Dilluns, 11 de juliol de 2016

Anunci Convocatòria Ple Municipal 04/07/2016
Dijous, 30 de juny de 2016

Acta del Tribunal del procés selectiu per la contractació de monitors del
casal d'estiu
Dimecres, 15 de juny de 2016

Anunci llista provisional admesos i exclosos selecció monitors i
auxiliars del lleure
Dimecres, 1 de juny de 2016

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 30/05/2016
Dimarts, 24 de maig de 2016

Anunci Contractació professors de música
Divendres, 20 de maig de 2016

Anunci Modificació de la plantilla
Dilluns, 9 de maig de 2016

Anunci Bases procés selectiu de monitors i auxiliars de lleure pel casal
d'estiu 2016 mitjançant concurs - oposició
Divendres, 6 de maig de 2016

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 2/05/2016
Dimecres, 27 d'abril de 2016

Anunci Bases selecció Plans d'ocupació
Divendres, 8 d'abril de 2016

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 7/03/2016
Dimarts, 1 de març de 2016

Ban - Recomanacions bàsiques davant les previsions meteorològiques
de possibles nevades
Divendres, 26 de febrer de 2016

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 14/12/2015
Dijous, 10 de desembre de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 23/11/2015
Dimecres, 18 de novembre de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 02/11/2015
Dimecres, 28 d'octubre de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 14/09/2015
Dijous, 3 de setembre de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 02/09/2015
Divendres, 28 d'agost de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 13/08/2015

Dimarts, 11 d'agost de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 13/07/2015
Dijous, 9 de juliol de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 13/06/2015
Dimecres, 10 de juny de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 10/06/2015
Dijous, 4 de juny de 2015

Anunci Reglament de Participació Ciutadana
Divendres, 15 de maig de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 04/05/2015
Dimarts, 28 d'abril de 2015

Anunci Convocatòria al Ple Municipal 27/04/2015
Dimarts, 21 d'abril de 2015

Anunci incoar procediment de restabliment condicions seguretat,
salubritat i decòrum public
Dilluns, 13 d'abril de 2015

Anunci concessió definitiva llicència utilització dels equipaments de
telecomunicacions
Dimecres, 8 d'abril de 2015

Anunci Aprovació definitiva del projecte d'obra "Projecte d'instal·lació
d'una caldera de biomassa de 80KW a les instal·lacions del Centre Cívic
El Mallol"
Dimecres, 8 d'abril de 2015

BAN sessió informativa - Obres al pont de La Gleva
Dimarts, 4 de març de 2014

Ban sobre els talls a la circulació en motiu de les obres del Nou Pont de
Can Turró
Dimecres, 13 d'abril de 2011

Ban sobre els canvis de circulació per les obres del pont de Can Turró
Dilluns, 28 de març de 2011

BAN sobre l'ordenança de civisme i convivencia en relacio al dret al
descans dels veins propers als locals d' esbarjo nocturn
Dilluns, 7 de febrer de 2011

