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Notícies
Dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones
El Ple de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal en la sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2021 va
aprovar per unanimitat dels seus membres la MOCIÓ presentada pel Grup municipal Socialista amb
motiu del DIA 8 DE MARÇ, DIA INTERNACIONAL DELS DRETS DE LES DONES.
Dijous, 4 de març de 2021

Convocatòria d'ajuts de transport per a estudiants de les universitats
públiques. Curs 2020-2021
S’obre el termini de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el
BOPB i plataforma e-tauler per tal que els interessats presentin les sol·licituds.
El termini de presentació de les sol·licituds és del 12 de febrer al 25 de març de 2021,
Divendres, 12 de febrer de 2021

Òpera als Parcs
La culminació de l'Òpera Romàntica: Verdi i Wagner
Dimarts, 11 d'agost de 2020

Valoració Casal d'Estiu 2020
Dilluns, 3 d'agost de 2020

Anunci de cobrament en relació amb els rebuts de l' I.A.E. 2020
Dimarts, 28 de juliol de 2020

Casal d'estiu agost 2020

Dissabte, 25 de juliol de 2020
El casal d'estiu s'amplia dues setmanes a l'agost 2020

Concessió de serveis de gestió i explotació del bar del Local Social de
Trencarroques
Dilluns, 20 de juliol de 2020
Concessió de serveis de gestió i explotació del bar del Local Social de Trencarroques

Contracte de concessió de serveis per a la dinamització social, cultural i
d'esbarjo i de gestió i explotació del servei de bar del Centre Cívic de
Valldemar
Dilluns, 20 de juliol de 2020
Contracte de concessió de serveis per a la dinamització social, cultural i d'esbarjo i de gestió i explotació
del servei de bar del Centre Cívic de Valldemar

Ajut extraordinari de la Generalitat per a les famílies per fer més
econòmicament accessible les activitats de lleure educatiu a Catalunya
Dissabte, 18 de juliol de 2020

Programació Casal d'estiu Cuabarrada 2020
Dijous, 25 de juny de 2020

Comuniquem que el 23 de juny obrim les instal·lacions de pàdel de Les
Masuques
Dilluns, 22 de juny de 2020

Us comuniquem que el 23 de juny obrim les instal·lacions de pàdel de Les
Masuques

Reunió del Casal d'estiu 2020
Divendres, 19 de juny de 2020

Consells durant les revetlles de Sant Joan
Dijous, 18 de juny de 2020

Durant les revetlles i festes amb foc

Matriculació per alumnes de nou accés a la llar d'infants
Dissabte, 13 de juny de 2020

Matriculació per alumnes de nou accés

Ple del 16 de juny de 2020 - Extraordinari
Divendres, 12 de juny de 2020
Lloc:
Caràcter telemàtic sobre la base del sistema de videoconferència
Data: dimarts, 16 de juny de 2020
Hora: a les 13:00h
Règim de sessió: Extraordinari

Estiu Jove 2020
Divendres, 5 de juny de 2020

Estiu Jove
Castellet i la Gornal 2020

Casal d'estiu 2020
Dijous, 4 de juny de 2020

Llista provisional de preinscripcions curs 2020-2021
Dimecres, 3 de juny de 2020

Oficina de l'O.R.G.T tancada
Dimecres, 3 de juny de 2020

Convocatòria d'ajuts escolars municipals · Curs 2020-2021
Dijous, 28 de maig de 2020

Presentació Casal d'Estiu 2020
Dijous, 28 de maig de 2020

Presentació Casal d'Estiu 2020

Aniversaris que s'han dut a terme durant el confinament
Dilluns, 18 de maig de 2020

Ple del 14 de maig de 2020 - Extraordinari
Dijous, 14 de maig de 2020
Lloc:
Caràcter telemàtic sobre la base del sistema de videoconferència
Data: dijous, 14 de maig de 2020
Hora: a les 19:00h
Règim de sessió: Extraordinari

Mercat Medieval 2020 cancel·lat

Dimecres, 13 de maig de 2020

Mercat Medieval 2020 cancel·lat

Casal d'estiu
Dimarts, 12 de maig de 2020

Preinscripcions a la Llar d'Infants Picarols, curs 2020-21
Dilluns, 11 de maig de 2020

Preinscripcions a la Llar d'Infants Picarols, curs 2020-21

Les afectacions de l'Estat d'Alarma al municipi
Dilluns, 11 de maig de 2020

El municipi es parteix de dues fases a causa de les afectacions de l'Estat d'Alarma

Informació de les noves dates del calendari fiscal de l'exercici 2020 i les
formes de pagament
Divendres, 8 de maig de 2020

Informació de les noves dates del calendari fiscal de l'exercici 2020 i les formes de
pagament

Conte “A la caça del mosquit ratllat”
Dimecres, 6 de maig de 2020

Conte “A la caça del mosquit ratllat”

Sortida a l'exterior per fer activitat física
Dissabte, 2 de maig de 2020

Sortida a l'exterior per fer activitat física, a partir del dissabte 2 de maig.

Aniversari durant el confinament
Divendres, 1 de maig de 2020

Tens entre 0 i 12 anys, i és el teu aniversari durant el confinament?

Ple del 30 d'abril de 2020 - Ordinari
Dijous, 30 d'abril de 2020
Lloc:
Caràcter telemàtic sobre la base del sistema de videoconferència a través de
LOCALRETMEET
Data: dijous, 30 d'abril de 2020
Hora: a les 13:00h
Règim de sessió: Ordinari

Portes obertes telemàtiques de la Llar d'Infants Picarols
Dilluns, 20 d'abril de 2020

Portes obertes telemàtiques de la Llar d'Infants Picarols

Tancament de l'Oficina de l'ORGT
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Tancament de l'Oficina de l'ORGT

Preguntes i respostes sobre les afectacions al consumidor degudes a
les normatives aprovades en relació a la COVID-19
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Preguntes i respostes sobre les afectacions al consumidor degudes a les normatives aprovades
en relació a la COVID-19

Treballs de desinfecció dels carrers i espais comuns del municipi
Dijous, 2 d'abril de 2020

El proper divendres 3 d'abril (si el temps ho permet), tenim coordinats els treballs de desinfecció dels
carrers i espais comuns dels nostres nuclis amb la finalitat d'evitar la propagació i risc de contagi del
COVID-19.

Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i
social del COVID-19
Divendres, 27 de març de 2020

Mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del
COVID-19.

L’Ajuntament de Castellet i la Gornal davant la situació d’emergència ha pres una sèrie de mesures en
relació a rebut de la llar d’infants, del termini de voluntària dels rebuts de l’Impost sobre vehicles de
tracció mecànica, recaptació en voluntària, recaptació en executiva, fraccionaments i ajornaments.

Els Ajuntaments de l´Arboç i de Castellet i La Gornal arriben a un acord
de col·laboració en el marc de la lluita contra el COVID19
Divendres, 27 de març de 2020

Els Ajuntaments de l´Arboç i de Castellet i La Gornal arriben a un acord de col·laboració en el
marc de la lluita contra el COVID19

Suport a les persones grans depenents en situació de vulnerabilitat
Dimecres, 25 de març de 2020

- Suport a les persones grans depenents en situació de vulnerabilitat
- Si tens veïns grans que viuen sols

Eviteu la propagació del coronavirus
Dimecres, 25 de març de 2020

Eviteu la propagació del coronavirus

Aplicació STOP COVID19 CAT
Dilluns, 23 de març de 2020

Fes el seguimenti vigilància dels teus símptomesa través de l’aplicació STOP COVID19 CAT

Si estàs prenent un tractament de llarga durada i t’ha caducat el Pla de
medicació
Dilluns, 23 de març de 2020

Si estàs prenent un tractament de llarga durada i t’ha caducat el Pla de medicació no vagis al CAP, ves a
la farmàcia amb la targeta sanitària (TSI)

Avís de tancament de la deixalleria comarcal Santa Margarida i els
Monjos
Dimecres, 18 de març de 2020

Avís de tancament de la deixalleria comarcal Santa Margarida i els Monjos

Usem de forma responsable els recursos sanitaris
Dimarts, 17 de març de 2020

Usem de forma responsable els recursos sanitaris

Informació sobre el coronavirus

El servei de recollida de mobles i andròmines, queda suspès fins a nou
avís
Dilluns, 16 de març de 2020

Declaració de l'estat d'alarma
Dilluns, 16 de març de 2020

Què implica la declaració de l'estat d'alarma

Mesura de contenció per tal d'evitar la propagació del coronavirus
Divendres, 13 de març de 2020

Amb motiu de la situació d'alarma per risc de contagi per coronavirus queden suspesos o ajornats tots
els actes públics.

Informació de CatSalut sobre el Coronavirus
Dijous, 12 de març de 2020

Darreres mesures de prevenció i contenció:
La llar d'infants Picarols restarà tancada a partir del 13 de març de 2020.

8 de març, dia de la dona

Dijous, 27 de febrer de 2020

El 8 de març es celebra el dia internacional de les dona treballadora.

Servei de Consum del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
Dilluns, 10 de desembre de 2018

Informem que l'horari d'atenció presencial a les persones consumidores de tots els municipis de la nostra
comarca és dilluns, dimecres i divendres de 9h a 14h i dijous de 17h a 19h .

Castellet Encantat
Dimarts, 15 de maig de 2018
El 12 de maig de 2018, es va inaugurar la rehabilitació de l'antic Forn de Castellet i de l'obra "Castellet
Encantat" (àmbit oficis), obra de l'artista Luís Zafrilla.

Agenda Cultural 1r Trimestre 2018
Dilluns, 8 de gener de 2018

Castellet La Medieval
Divendres, 9 de juny de 2017
Aquesta festa se celebra anualment, el segon cap de setmana de juny.

Caminada de la Gent Gran seguint un tram de la ruta "Castells de la
Marca"
Diumenge, 21 de maig de 2017

