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Notícies
Qüestionari activitat

Activitat dinamitzada per la Gent Gran
Dijous, 13 de maig de 2021

El Mago Pop
Activitat dinamitzada per la Gent Gran

Dijous, 13 de maig de 2021

Casal d'Estiu 2021

Torna el Casal d'Estiu de Castellet i la Gornal!
Dimarts, 11 de maig de 2021

Toca el cel amb la mà!

Activitat dinamitzada per la Gent Gran
Dilluns, 10 de maig de 2021

Servei "Bon dia"

Activitat dinamitzada per la Gent Gran
Divendres, 7 de maig de 2021

Oferta de places escolars a la Llar d’Infants Pública Picarols i
preinscripció per al curs 2021-2022
Publicació de l’oferta de places a la Llar d'Infants Pública Picarols per al curs 2021-2022, juntament amb
el model de sol·licitud de preinscripció i la documentació necessària. Les dates de la preinscripció van
del 10 al 21 de maig de 2021.
Dijous, 6 de maig de 2021

S'amplien les dates de les portes obertes a la Llar d'Infants Pública
Picarols
La Llar d'Infants Pública Picarols ha ampliat les dates de les jornades de portes obertes fins el dia 7 de
maig de 2021, dies en què les educadores ensenyaran les instal·lacions i explicaran el seu projecte
educatiu a totes les famílies interessades.
Per poder assistir-hi caldrà demanar cita prèvia a través del correu electrònic llar.picarols@gmail.com, o
als telèfons 977671746 i 696187966.
Dijous, 8 d'abril de 2021

Deixar sense efecte la convocatòria per cobrir una vacant de funcionari
de carrera de l'Ajuntament
Per Resolució d'Alcaldia de 22 de març de 2021 es deixa sense efecte la convocatòria per cobrir una
vacant de funcionari de carrera en la Unitat Administrativa de l’Ajuntament de Castellet i la Gornal per
substitució d’un treballador amb reserva de lloc de treball, atès que s’ha produït la reincorporació del
treballador objecte de substitució.
Dilluns, 22 de març de 2021

Publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos per cobrir la
plaça vacant en la plantilla de l'Ajuntament
En relació amb el procés electiu per al nomenament de funcionari interí per cobrir la plaça vacant en la
plantilla d’aquest Ajuntament a través del sistema del concurs, es publica la llista provisional d’admesos i

exclosos.
Divendres, 19 de març de 2021

Convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/a interí/na per cobrir la
vacant d'Auxiliar Administratiu
Convocatòria per a la selecció d'un/a funcionari/a interí/na per a cobrir la substitució d'un treballador amb
reserva de lloc de treball a través del sistema de concurs.
Categoria: Auxiliar Administratiu
El termini de presentació d'instàncies: 17 de març a les 23 hores (tramitació electrònica)
Divendres, 12 de març 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

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

