Notícies
FESTA DE SANT SEBASTIÀ 2019
El dia 20 de gener cada any el municipi d'Olvan celebra la festa de Sant Sebastià, com a vot de poble en
agraïment a aquest sant per haver alliberat els seus habitants de la pesta durant l'edat mitjana.

PROJECCIÓ "LOS CHICOS DEL CORO"
El proper divendres 2 de novembre de 2018 a les 17:00 hores, es realitzarà la projecció “Los chicos del
coro”, és una activitat gratuïta dirigida a tothom.
La projecció es farà al local social de Cal Rosal.

BO SOCIAL ELÈCTRIC
La nova normativa del govern permet als consumidors vulnerables beneficiar-se de descomptes en
energia elèctrica.

Obra de teatre "El secret de la Lloll"
La dinamitzadora de la gent gran del Consell Comarcal del Berguedà al nostre municipi, ens proposa
una sortida al Kursaal de Manresa per al dia 26 de setembre, per anar a veure "El secret de la LLoll".

Festa Major d'Olvan 2018
Olvan celebra la seva Festa Major 2018, amb un seguit d'actes que van des del dia 27 i 28 de juliol, amb
el Torneig de Futbol Sala, fins al 7 d'agost.

Beques per abonaments piscina o cursets de natació

Us informem que per aquest estiu 2018, des de l’Ajuntament d’Olvan, s'ha obert una convocatòria per
oferir beques econòmiques a infants, adolescents i adults empadronats a Olvan, que realitzin un curs de
natació i/o que facin ús de les piscines públiques del Municipi.

Seguretat bany en piscines, estanys, rius i pantans
Si us banyeu en piscines, rius, estanys o pantans no us exposeu a riscos innecessaris.

Festa Major de Cal Rosal 2018
Amb l'arribada de l'estiu, també arriba la Festa Major de Cal Rosal 2018, amb actes que començaran
aquest divendres 29 de juny i que s'allargaran fins al diumenge 8 de juliol.

Nomenament de personal del procés de selecció piscines
Els facilitem el llistat de les persones nomenades en el procés de selecció de personal laboral de les
piscines municipals 2018.

Onada de calor 2018
Quan les temperatures són anormalment altes, la calor excessiva pot ser un perill per a la salut. Les
temperatures molt extremes i l'excés de calor produeixen una pèrdua de líquids i de sals minerals (clor,
potassi, sodi, entre altres) necessaris per a l'organisme. Aquest fet pot agreujar una malaltia crònica o
provocar deshidratació i esgotament. Si l'exposició a temperatures tan elevades es perllonga, es pot
patir un cop de calor, que és una situació que pot acabar sent greu.

Obertura de les piscines d'estiu 2018
El proper dissabte 23 de juny de 2018 es posaran en funcionament les piscines d'estiu de Cal Rosal i
Olvan, que romandran obertes fins l'11 de setembre, en horari de 10h del matí a les 21h del vespre.

Llistat admesos procés selecció personal piscines
Els facilitem el llistat de les persones admeses i excloses en el procés de selecció de personal laboral de

les piscines municipals 2018.

Arrendament habitatge de la Plaça Ajuntament núm. 5
Ja es poden presentar les ofertes per a l'arrendament de l'antic habitatge dels mestres nº 5 d'Olvan.

Campanya "Per tenir un món millor, reciclar sí senyor!"
Aquest és el lema de la campanya que s'ha dut a terme des del comitè ambiental de l'Escola d'Olvan.

Convocatòria i procés de selecció personal piscines
Avui s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases específiques de la
convocatòria del procés selectiu per a la contractació de 4 places de vigilant i 4 places de taquillers/es
per a l'estiu 2018 i la creació d'una borsa de treball per a l'Ajuntament d'Olvan.

Tramitació d'una denúncia contra l'empresa Telefònica
Degut a les nevades dels dies 27 i 28 de febrer de 2018, el nucli de població d'Olvan es va quedar sense
servei de telèfon durant almenys 10 dies.

Consentiment per la cessió de dades del padró d'habitants en certificats
o volants col·lectius
Des del passat 1 de novembre de 2017 i, atesa la nova legislació vigent referent a Protecció de Dades
de Caràcter Personal (Resolució INE de 30 de gener de 2015), cal disposar d'autorització de cessió de
dades personals dels membres de la unitat familiar per tal de poder emetre certificats o volants
col·lectius (convivència).

X Fira de la Tòfona del Berguedà
El proper cap de setmana 24 i 25 de febrer l’Ajuntament d’Olvan realitzarà la X Fira de la Tòfona que
tindrà lloc a Cal Rosal.

