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Notícies
Casalet de setembre 2019
Del 26 d'agost al 6 de setembre
Dijous, 18 de juliol de 2019

Ajuts per a arrendadors d'habitatges a través del Servei Comarcal
d'Habitatge
Termini de presentació de sol·licituds: 1 d'agost - 15 de desembre
Dimarts, 16 de juliol de 2019

Episodi d'onada de calor
Avís de temperatura màxima extrema, emès pel Servei Meteorològic de Catalunya per als dies 12 i 13
de juliol
Dijous, 11 de juliol de 2019

Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial
El 20 de setembre finalitzarà el termini per sol·licitar les subvencions, que es tramiten al Consell
Comarcal de l'Alt Penedès
Dimecres, 26 de juny de 2019

Ajuts per al pagament del lloguer
El 7 de juny finalitza el termini per sol·licitar els ajuts per al pagament del lloguer
Dimecres, 5 de juny de 2019

Ajuts municipals per al curs escolar 2019-2020
Termini de presentació de sol·licituds: 27 de maig - 11 de juny
Dijous, 23 de maig de 2019

Escola de Música de l'Alt Penedès - curs 2019-2020
Termini d'inscripcions: 15 de maig - 14 de juny
Dijous, 16 de maig de 2019

Preinscripció Llar d'Infants curs 2019-2020
Termini per presentar les sol·licituds de preinscripció per al curs 2019-2020: del 13 al 24 de maig de 2019
Dilluns, 13 de maig de 2019

Casal d'Estiu i Estiu Jove 2019
Informació sobre el calendari d'activitats, les inscripcions, les tarifes i les condicions del servei
Divendres, 10 de maig de 2019

Sessions informatives sobre habitatge al Consell Comarcal
Sessions previstes durant el mes del maig de 2019
Divendres, 10 de maig de 2019

Detecció de nou insecte en zones urbanes
A Catalunya es va detectar a Girona l’any 2016 i ja es troba en 35 municipis de les demarcacions de
Girona, Barcelona i Tarragona
Dimecres, 8 de maig de 2019

La Mancomunitat Penedès-Garraf llança una campanya contra
l'abandonament animal
Amb el hastag #AbandonamentZero el CAAD Penedès apel·la al compromís de la ciutadania per lluitar
contra aquest problema social
Dimarts, 7 de maig de 2019

Anunci d'interès públic municipal
Provisió dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut de Torrelavit
Dimecres, 24 d'abril de 2019

Anunci d'interès públic municipal
Aprovació de les bases de la convocatòria per a la concessió de les beques de material i sortides
escolars (curs 2019/20) i per al Casal d'Estiu 2019
Dimecres, 24 d'abril de 2019

Oferta de feina
Es necessita cobrir DUES PLACES de SOCORRISTA per a la temporada d'estiu de la Piscina municipal
de Torrelavit
Dimecres, 24 d'abril de 2019

Horaris de les oficines i dels punts d'informació ORGT 2019
S'han aprovat els horaris d’atenció al públic i les dates de tancament temporal de les oficines i punts
d’informació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019
Divendres, 12 d'abril de 2019

Anunci d'interès públic municipal
Aprovació definitiva del projecte de reforma del pavelló poliesportiu municipal de Torrelavit

Dimarts, 9 d'abril de 2019

Gimcana de descoberta del 'Camí del Riu'
El dissabte 23 de març, al Centre d'Interpretació de l'Aigua de Torrelavit, a partir de les 10.30h
Divendres, 15 de març de 2019

Expedició i renovació del DNI electrònic
El proper mes de maig, a l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
20 de maig: presa de dades
23 de maig: entrega de documents
Divendres, 15 de març de 2019

Aturada tècnica del servei e-TAULER
El servei e-TAULER no estarà disponible entre les 8h del dia 23/03/2019 i les 22h del dia 24/03/2019.
Dijous, 14 de març de 2019

Anunci d'interès públic municipal
Incoació de declaració d'extinció i caducitat dels drets funeraris dels cementiris de Torrelavit
Divendres, 1 de març de 2019

Servei de cita prèvia de l'Organisme de Gestió Tributària
El proper divendres 1 de març, l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona posa en
marxa el nou servei de cita prèvia a tota la seva xarxa d'oficines.
Dijous, 28 de febrer de 2019

Nous horaris del Centre d'Atenció Primària de Torrelavit

Consulteu aquí els nous horaris
Dijous, 28 de febrer de 2019

Anunci d'interès públic municipal
Aprovació inicial del projecte de reforma del pavelló poliesportiu municipal de Torrelavit
Dijous, 31 de gener de 2019

Informació sobre temes d'habitatge
El Consell Comarcal posa a la vostra disposició un servei online de consultes sobre temes d'habitatge
Dimarts, 29 de gener de 2019

Nova edició de la campanya 'Sóc responsable'
Campanya d’identificació de gossos, gats i/o fures a preus promocionals a partir del 5 de febrer del 2019
Dimecres, 16 de gener de 2019

Consells de seguretat al domicili
Consells per evitar robatoris als domicilis.
Dijous, 10 de gener de 2019

Servei 'Llega800' (recepció de la senyal de TDT)
El 31 de gener finalitza definitivament el termini per sol·licitar les actuacions gratuïtes per part dels
usuaris de la TDT.
Diumenge, 6 de gener de 2019

Informació sobre la pesta porcina africana

Nota informativa i petició de col·laboració per a la prevenció de la malaltia de la pesta porcina africana
Divendres, 21 de desembre de 2018

Deixalleria municipal de Torrelavit
Us informem que la Deixalleria municipal de Torrelavit romandrà tancada el proper dimecres 26 de
desembre de 2018
Dimecres, 19 de desembre de 2018

Horari d'atenció al públic
Els dies 24 i 31 de desembre, l'atenció al públic només es durà a terme en horari de matí (de 9h a 14h).
Dimecres, 19 de desembre de 2018

Deixalleria municipal de Torrelavit
Us informem que la Deixalleria municipal de Torrelavit romandrà tancada el proper dissabte 8 de
desembre de 2018
Dilluns, 3 de desembre de 2018

Banc dels Aliments
Recollida de productes alimentaris per al Banc dels Aliments al Casal de la gent gran
Divendres, 30 de novembre de 2018

Campanya de donació de sang
El proper dilluns 3 de desembre, entre les 18h i les 21h, al Consutori mèdic municipal de Torrelavit
(CAP).
Dilluns, 26 de novembre de 2018

Formació per a persones joves emprenedores de l'Alt Penedès
Formació adreçada a les persones joves que volen començar o consolidar un projecte d’autoocupació
Dilluns, 19 de novembre de 2018

Visites especials al Centre d'Interpretació de l'Aigua
Els dies 12, 13 i 14 d'octubre de 2018, amb motiu de les 'Jornades Europees del Patrimoni'
Dimecres, 10 d'octubre de 2018

Vídeo promocional del projecte FEDER Penedès 360º
Els ajuts FEDER formen part dels fons estructurals de la Unió Europea
Dimarts, 9 d'octubre de 2018

Aturada de servei de la xarxa de fibra òptica
El dimarts 16 d'octubre, de 7h a 14h.
Dilluns, 8 d'octubre de 2018

Usuaris afectats pel tancament d'IDENTAL
El Servei Comarcal d’Informació al Consumidor assessora les persones que havien contractat crèdits o
que ja havien pagat els tractaments a les clíniques iDental
Divendres, 5 d'octubre de 2018

Escola Esportiva Municipal de Torrelavit
Inici d'activitats del curs 2018/2019
Divendres, 14 de setembre de 2018

Vols donar la teva opinió sobre el paisatge que t’envolta?
L’Observatori del Paisatge de Catalunya està coordinant el Catàleg de paisatge del Penedès
Dijous, 30 d'agost de 2018

Anunci d'interès públic municipal
Aprovació inicial del 'Projecte bàsic i d'execució de condicionament, pavimentació asfàltica i millores del
Camí de Mas Castells de Torrelavit'.
Dijous, 16 d'agost de 2018

Bus 11 de setembre
Ja es poden comprar els tiquets per al bus de la Diada de l'11 de Setembre
Dijous, 2 d'agost de 2018

Deixalleria Municipal de Torrelavit
Amb motiu de la Festa Major de Torrelavit, la deixalleria municipal de Torrelavit romandrà tancada el
dimecres 15 d'agost i dissabte 18 d'agost.
Dijous, 2 d'agost de 2018

Festa Major de Can Rossell de la Serra
El proper dia 10, 11 i 12 d'agost tindrà lloc la Festa Major de Can Rossell.
Dijous, 2 d'agost de 2018

Festa Major d'estiu de Torrelavit
El proper 14, 15, 16 i 17 d'agost tindrà lloc la Festa Major de Torrelavit.
Dijous, 2 d'agost de 2018

Aprovació inicial del POUM de Torrelavit
El darrer 18 de desembre de 2017, el Ple de l'Ajuntament de Torrelavit va aprovar inicialment el nou Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Torrelavit.
Dilluns, 22 de gener de 2018

