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Notícies
Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre
Adjunt trobareu la Resolució, EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya
afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.
Dijous, 26 de novembre de 2020

Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, de mesures COVID-19
Adjuntem la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
Dissabte, 21 de novembre de 2020

Es prorroguen i modifiquen les mesures COVID19
Adjunt trobareu la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID19 al territori de Catalunya.
Divendres, 30 d'octubre de 2020

Cita prèvia per tramitacions a l'Ajuntament
A partir d'aquest dimarts 27 d'octubre de 2020 i fins nou avís, cal demanar cita prèvia per fer tràmits a
l'Ajuntament.
Dimarts, 27 d'octubre de 2020

Toc de queda nocturn a tot Catalunya
Us adjuntem les noves mesures que han entrat en vigor, d'adopció de noves mesures de salut pública i

de restricció de la mobilitat nocturna, així com que es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació
d'infeccions causades pel SARSCoV-2.
Dilluns, 26 d'octubre de 2020

Tancament definitiu del Consultori de Cal Rosal per motius de seguretat
Salut justifica el tancament definitiu del consultori de Cal Rosal per motius de seguretat
Divendres, 23 d'octubre de 2020

Nous horaris del Consultori d'Olvan
Des del Servei Català de la Salut ens fan arribar els nous horaris del Consultori d'Olvan.
Divendres, 23 d'octubre de 2020

Limitació d'activitats cíviques
S'adopten noves mesures de limitació en activitats cíviques degut a l'evolució del COVID19.
Dijous, 22 d'octubre de 2020

Ajornament provisional de la Festa del Mercat del Bolet de Cal Rosal
Atenent a l’actual situació de la pandèmia del COVID-19, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olvan hem
cregut oportú posposar els actes previstos de la Festa del Bolet de Cal Rosal que s’havien de celebrar el
proper cap de setmana, dies 24 i 25 d’octubre.
Dimarts, 20 d'octubre de 2020

Recomanacions davant la COVID-19 en la festivitat de Tot Sants

Image not found or type unknown

Adjunt us detallem les recomanacions de prevenció de la COVID19 en relació a la celebració de la
Castanyada i la festivitat de Tot Sants.
Dimecres, 14 d'octubre de 2020

Augment del risc de rebrot de la Covid-19
Degut a l'augment de rebrot de la Covid-19, i per evitar contagis i la propagació de la pandèmia, és
essencial seguir complint les mesures.
Divendres, 9 d'octubre de 2020

Noves mesures per a la contenció de COVID-19

Us informem de les noves mesires especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
Dilluns, 28 de setembre de 2020

Actuació en cas de PCR negatiu
Dimecres, 16 de setembre de 2020

Mesures per contenir els brots de COVID19
Dilluns, 24 d'agost de 2020
D'acord amb la situació pandèmica de necessària prevenció i màxima corresponsabilitat, adjunt trobareu
la documentació tramesa pel Servei Català de la Salut, per a ús i difusió, en relació a les mesures per
contenir els brots de COVID19.

Mesures extraordinàries agost 2020 per a la contenció de la pandèmia de
COVID-19
Dimarts, 18 d'agost de 2020
Ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya una nova resolució de mesures
extraordinàries per a la contenció de la pandèmia de COVID-19.

Reobertura dels consultoris locals d'Olvan i de Cal Rosal
Dimecres, 8 de juliol de 2020
El Servei Catala de la Salut de la Generalitat de Catalunya ens ha comunicat la reobertura dels
consultoris locals del Berguedà durant aquesta setmana.

Sortida controlada dels infants a l'espai públic
Diumenge, 26 d'abril de 2020
Des de l'Ajuntament volem informar de les noves mesures en les sortides dels infants.
Us passem el resum de la informació ????publicada al BOE-A-2020-4665: Ordre SND / 370/2020, de
25 d'abril,sobre les condicions en què s'han de desenvolupar els desplaçaments per part de la població
infantil durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Informació sobre recaptació d'impostos i taxes municipals
Dilluns, 20 d'abril de 2020
Respecte a la recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic del municipi, comuniquem
informació rellevant sobre modificacions en el calendari de pagament. Les successives pròrrogues sobre
l’estat d’alarma han fet que l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi fet arribar
noves propostes de modificació de terminis de pagament als quals des de l’Ajuntament d’Olvan ens hem
acollit.

Comunicació Covid-19 17/04/2020
Dilluns, 20 d'abril de 2020
Aquests dies, tot i alguns canvis decretats en les limitacions i reomanacions establertes per les
autoritats, totes seguim vivint en aquesta situació extraordinària que ens limita la nostra vida diària.

#musicvermutconfinat#
Dilluns, 6 d'abril de 2020
Moltes gràcies a totes per la participació al #musicvermutconfinat# del 5 d'abril de 2020!

Recomanacions generals de l'Ajuntament d'Olvan Covid-19
Dilluns, 16 de març de 2020
Des de l'Ajuntament d'Olvan us anirem comunicant recomanacions seguint les disposicions que s'han
anat dictant, tant per part del Govern de l'Estat Espanyol com del Govern de la Generalitat de Catalunya.

