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SABEU QUE...

4).- El dia 29 d’abril, 6 de la vesprada, s’ha fet
un conta-contes a la Biblioteca, organitzat
per l’Agència Municipal de Lectura.
5).- L’Ajuntament ha tret a contractació una
plaça de peó d’ofici, els interessats podien
apuntar-se fins al 7 de maig.
6).- L’Ajuntament demana que es respecten
els dies i hores que es poden posar les
escombraries als contenidors, que són:
diumenge, dimarts, dimecres i divendres, de 9
de la nit a les 2 del matí.
9).- Tots els dijous, de 12 a 13h., hi ha un nou
servei d’atenció a la Dependència, a la planta
baixa de l’Ajuntament. Totes aquelles famílies
amb persones amb problemes de mobilitat o
dependència poden passar a informar-se.
10).- Divendres dia 25 d’abril va concloure la
primera part de la campanya de teatre que
l’Ajuntament ha organitzat durant els primers
5 mesos de l’any, amb la col·laboració de
Bancaixa i de la Caixa Rural les Coves, amb un
important èxit d’assistència.

7).- L’Ajuntament ha organitzat un curs de
Valencià, dirigit a treballadors i treballadores en
actiu.
8).- També n’ha organitzat un altre adreçat a
estrangers residents al nostre poble.

11).- Està en període d’exposició al públic el
compte general de l’Ajuntament de l’any 2007.
12).- Ja estan en vigor les ordenances municipals que regulen la cessió i ús d’instal·lacions
de titularitat municipal i de subvencions a les
Associacions locals. S’ha enviat una còpia de
cadascuna a totes les associacions.
13).- També està ja vigent la nova ordenança
fiscal sobre construccions, instal·lacions i
obres i la que regula la venda no sedentària,
mercat públic.
14).- L’Ajuntament va presentar a tot el poble
el programa de la “Primavera Cultural 2008”
el diumenge dia 27 d’abril al Saló d’Actes
de la Caixa Rural. Es pot consultar a la web
municipal www.lescovesdevinroma.es També,
l’Associació Cultural Tossal Gros va presentar
un esborrany del programa de les XIII Jornades
Culturals al Pla de l’Arc que toca celebrar-les
enguany al nostre poble.

