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Notícies
Canvis amb relació als ajuts per esterilitzar i posar el xip a animals de
companyia
Ara, s'obren els ajuts als gats
Dimarts, 4 de maig de 2021

Horaris Bibliobús del mes de maig
Tindrà parada a la Plaça 1 d'Octubre
Dijous, 29 d'abril de 2021

Entra en funcionament el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics
S'ha instal·lat davant la Plaça 1-O
Dilluns, 26 d'abril de 2021

Busques cangur o reforç escolar?
S'impulsa un grup de joves per atendre aquestes situacions
Dilluns, 12 d'abril de 2021

Servei d'empresa i d'assessorament especialitzat Covid-19
El presta el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Dilluns, 29 de març de 2021

Es programen vint rutes guiades de marxa nòrdica per aquest 2021
Els diumenges, de finals de març a novembre
Dilluns, 29 de març de 2021

Millora de camins inclosos al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
S'hi destinen 10.738 euros
Dilluns, 22 de març de 2021

S’atorguen 131.068,56 euros en forma de subvencions a les famílies
durant el 2020
S'han registrat un total de 346 sol·licituds
Dilluns, 8 de març de 2021

La igualtat de gènere, l'ODS de la Xarxa d'Arxius Municipals del mes de
març
Un document històric que es troba a l'arxiu municipal d'Orís
Dilluns, 8 de març de 2021

S'aprova el projecte de construcció d'una coberta al parc Bonavista
També es preveu instal·lar una fotovoltaica en una segona fase
Dimecres, 3 de març de 2021

Construeixen una passera a la Font de des Donzelles
Uns voluntaris van dur a terme l'actuació
Dilluns, 15 de febrer de 2021

Consells per a la jornada electoral del 14-F
S'habilita el local Social de l'Ajuntament per garantir les mesures sanitàries
Divendres, 12 de febrer de 2021

S'aprova el pressupost municipal per l'any 2021
Els comptes municipals ascendeixen a 954.476,59 euros
Divendres, 29 de gener de 2021

Aprovat un Pla de Xoc d'ajudes econòmiques adreçades als
establiments de restauració i a les persones que pateixen un ERTO
Les sol·licituds es podran fer a partir de l'1 de febrer
Divendres, 29 de gener de 2021

Entra en servei la nova xarxa d'agua potable de la Mambla
Les obres han tingut un cost de 97.000 € i han estat íntegrament subvencionades
Dilluns, 18 de gener de 2021

S’aprova el Catàleg de Subvencions per a l’exercici 2021
Les sol·licituds es podran realitzar a partir del dia 20 de gener
Divendres, 8 de gener de 2021

S'instal·larà una fotovoltaica d'autoconsum a l'ajuntament
Es preveu iniciar els tràmits a principis de 2021
Divendres, 11 de desembre de 2020

L'Ajuntament d'Orís donarà 1.500€ a la Marató
EL municipi garantirà la quantitat que es recaptava amb el Bingo Solidari
Divendres, 11 de desembre de 2020

Orís tindrà la primera estació de recàrrega de vehicles elèctrics
S'instal·larà al nucli de Can Branques, davant l'ajuntament
Dimecres, 18 de novembre de 2020

MERCAT DE LA PATATA DEL BUFET 2020 SUSPÈS
COMUNICAT AJUNTAMENT D’ORÍS
La situació epidemiològica ens obliga a adoptar mesures especials de contenció de l’activitat laboral i
social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la COVID-19.
A causa de la situació d'excepcionalitat i a consequència de les noves mesures preses per la Generalitat
de Catalunya ens veiem obligats a suspendre el Mercat de la Patata del Bufet així com tots els actes
previstos pels dies 18 i 25 d’octubre.
Lamentem haver de prendre aquesta desició en benefici de la salut de la ciutadania.
Fem una crida a extremar les mesures d’autoprotecció, evitar desplaçaments innecessaris i a disminuïr
el contacte social.
Orís, 15 d’octubre de 2020
Dijous, 15 d'octubre de 2020

Oferta d'activitats pel curs 2020-2021
El conjunt d'activitats s'ofereixen seguint el protocols sanitaris
Dijous, 24 de setembre de 2020

Intervenció al camí del Pelut
Es destinaran 44.748,24 € per reduir-hi els riscos naturals
Dimarts, 22 de setembre de 2020

Judit Cardellach nova tècnica de Joventut
Coordina les polítiques de joventut d'Orís i el Bisaura
Dilluns, 24 d'agost de 2020

Festa Major 2020
Enguany s'adapta a la nova realitat
Dijous, 6 d'agost de 2020

Acabades les obres d'arranjament de la Plaça 1-O
S'hi ha instal·lat una escultura de l'escultor Richard Calvin
Dijous, 6 d'agost de 2020

La Diputació atorga 64.454,77 euros al municipi
Les diverses subvencions permetran finançar els costos de petits projectes i activitats per aquest
2020
Divendres, 31 de juliol de 2020

Plaga del bernat marró marbrejat
Pot suposar un perill pels conreus agrícoles
Dilluns, 27 de juliol de 2020

S’atorguen 60.552,23 euros en forma de subvencions a les famílies
durant el 2019
Són el resultat de les diverses línies d'ajut
Dimarts, 7 de juliol de 2020

Orís s'adhereix al nou Pacte per l'Energia i el Clima
El ple aprova per unanimitat l'adhesió
Dimarts, 7 de juliol de 2020

S'aproven ajuts econòmics per a autònoms i persones que han patit un
ERTO
S'hi destinen 40.000 €
Dilluns, 1 de juny de 2020

