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NOTÍCIES GENERALS

Amb el nou curs es posa en marxa el Consell Municipal

El proper 7 d'octubre tindrà lloc la primera sessió del nou Consell Municipal, a on es
definiran els eixos principals per definir el model de ciutat. Presidirà el Consell la
regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat Neus Truyol.

Així mateix assistiran el director general d'Habitatge, Josep Maria Rigo, el director
general d'Urbanisme, Biel Horrach i el gerent d'Urbanisme, Joan Riera. També
participaran representants de les diferents entitats ciutadanes que conformen el
Consell Municipal.
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ARCA
S'oposen al nou projecte
d'il·luminació de la Seu.
 

Llegeix més

COAIB
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Fundacions Darder
Mascaró
Organitzen curs sobre
economia social i finances
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AGENDA

PALMA XXI, 31 d'octubre, 18.30h, Biblioteca de Cort: Presentació del tercer volum de la
Biografia de Palma
COAIB - 18 d'octubre, 13h: Visita al Palau de Congressos de Palma
ARCA - 19 d'octubre, 10am: Passejada històrica pel parc de Bellver.
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