Notícies
El Pla Educatiu de Tona farà una enquesta sobre la formació d'adults a
Tona
Entre els dies 2 i el 9 de novembre es recolliran les opinions de la ciutadania per tal de conèixer els
punts forts i els punts a millorar en relació a la formació d'adults a Tona.

CONCURS PÚBLIC PER LA CREACIÓ DEL CONTE DE REIS
Amb l’objectiu de motivar i promocionar el talent entre joves de secundària en la seva art per l’escriptura
i dibuix, la regidoria d'ensenyament convoca, un any més, el concurs públic per a la creació del conte de
reis.

CARTA DE L'ALCALDE - NOVEMBRE 2018
Amigues i amics tonencs,
Amb la Carta de l’alcalde d’aquest mes, em fa molta il·lusió presentar-vos una iniciativa que representa
un nou pas en el compromís i la voluntat de l’equip de govern d’avançar en els processos de participació
ciutadana i d’apoderament de la societat civil en la presa de decisions sobre els afers col·lectius:
la prova pilot de pressupostos participatius a Tona!

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2018

L'AJUNTAMENT DE TONA POSA EN MARXA LA PROVA PILOT DE PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS!
L’Ajuntament de Tona pretén impulsar i afavorir la participació ciutadana i la transparència en els
assumptes de competència municipal. En aquest sentit, s'Inicia un procés d’implementació dels
pressupostos participatius amb l’objectiu de facilitar l’apoderament de la ciutadania.

La xarxa d’Osona d’Escola Nova 21 reprèn el curs amb els 10 centres

participants
El passat 10 d’octubre es va fer la primera trobada de la Xarxa Local d’Osona del Programa Escola Nova
21 (XLEN21). Aquest és un espai de reflexió i aprenentatge col·laboratiu entre centres propers
geogràficament que formen part del programa Escola Nova 21, entre els quals, l'Escola Vedruna de
Tona.

AGILITZEM LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA
L’Ajuntament de Tona ha implantat la signatura biomètrica al seu servei d’atenció a la ciutadania per
agilitzar la gestió administrativa municipal i minimitzar l’ús del paper.

VILES FLORIDES LLIURA ELS RECONEIXEMENTS DE FLORS D'HONOR
2018
Tona ha estat reconegut amb tres Flors d’Honor en el darrer certamen de Viles Florides 2018.

Ple de podis del CPA Tona als campionat d'interclubs
Magnífics resultats de les noies del CPA Tona a la competició d'interclubs de patinatge artistic que s'ha
celebrat aquest passat cap de setmana a Lliça de Vall.

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER LA MILLORA DE
L'OCUPABILITAT
Aquesta tardor començarà la tercera edició del programa Accions pel foment de l’ocupació en el marc
del qual s’han programat dues formacions subvencionades destinades a persones
en situació d’atur o que busquin una millora laboral.

TONA RENOVA EL SEGELL INFOPARTICIPA, UN RECONEIXEMENT A
LA TRANSPARÈNCIA

El passat 25 d’abril es va celebrar a la Sala d’Actes del Rectorat de la Universitat Autònoma de
Barcelona, l’acte oficial de lliurament dels guardons InfoParticipa 2017.
El regidor d’Infància i Joventut, Marc Poveda, va recollir en representació del consistori el Segell
InfoParticipa, un distintiu a la qualitat i a la transparència de la comunicació pública local.

VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N, Dia Internacional per a
l’eliminació de la VIOLÈNCIA vers les DONES
Per setè any consecutiu i en el marc del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, data significativa
per la lluita de les dones per reivindicar la igualtat de drets i també de la denúncia de
les violències masclistes, es convoca el VII Concurs de cartells per la Campanya del 25N de la comarca
d’Osona.

MARTA FAURA PRÈN POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA
Ahir va tenir lloc el ple ordinari del mes de febrer, ajornat com a conseqüència de la climatologia que va
afectar la comarca d'Osona la passada setmana, durant el qual va prendre possessió del càrrec de
regidora, la Sra. Marta Faura, en substitució de Carles Padrós que va reninuciar al càrrec per motius
laborals.

NOMENAT EL NOU JUTGE DE PAU TITULAR
Ramon Esmarats i Icart és nomenat jutge de Pau de Tona.

