Notícies
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

Consells de seguretat al domicili
Consells per evitar robatoris als domicilis.

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.

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

Deixalleria municipal de Torrelavit
Us informem que la Deixalleria municipal de Torrelavit romandrà tancada el proper dimecres 26 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).

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

Banc dels Aliments
Recollida de productes alimentaris per al Banc dels Aliments al Casal de la gent gran

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

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

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'

Vídeo promocional del projecte FEDER Penedès 360º
Els ajuts FEDER formen part dels fons estructurals de la Unió Europea

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

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

Escola Esportiva Municipal de Torrelavit
Inici d'activitats del curs 2018/2019

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

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'.

Bus 11 de setembre
Ja es poden comprar els tiquets per al bus de la Diada de l'11 de Setembre

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.

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.

Festa Major d'estiu de Torrelavit

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

Casalet de setembre 2018
Del 27 d'agost al 7 de setembre, al recinte de l'Escola JJ Ràfols

15è aniversari del programa "Dinamització de la Gent gran"
Commemoració dels 15 anys de vida d'aquest projecte, així com també del 20è aniversari de
“MostrActiva”

Programa d'oci nocturn alternatiu 'BONA NIT'
Nits a la fresca durant tots els divendres del mes de juliol (Piscina municipal)

21 de juny, Dia Mundial de l'ELA (Esclerosi Lateral Amiotròfica)
L'Ajuntament de Torrelavit fa un Gest per l'ELA per donar suport als afectats, a les seves famílies i a la
Fundació Miquel Valls, la qual treballa per millorar la seva qualitat de vida.

Alumnes de l’escola JJ Ràfols esdevenen guies del Centre
d’Interpretació de l’Aigua
El Centre ha estat el projecte educatiu dels alumnes de cicle inicial i, a final de curs, van fer de guies als
seus familiars i a la comunitat educativa de Torrelavit

Campanya "Els gossos i el gats del CAAD volen vacances"
Per a persones que vulguin acollir un animal de forma temporal

Sessions informatives del Catàleg de paisatge del Penedès

El proper 14 de juny a les 19h, sessió informativa a Sant Sadurní d'Anoia

Cursa de Muntanya 2018
Ja estan obertes les inscripcions per a la cursa d'enguany, tant per a la cursa com per a la caminada

Aprovació inicial de modificació de Normes Subsidiàries de Planejament
Acord de Ple del 29/05/2018

Es necessita cobrir UNA PLAÇA de socorrista
Temporada d'estiu 2018 (Piscina municipal de Torrelavit)

XIX Setmana Sense Fum 2018 (del 25 al 31 de maig)
Campanya de sensibilització per prendre consciència de la importància de gaudir d’ambients lliures de
fum i de no iniciar-se en l’hàbit tabàquic

Incidències en la recepció de la senyal de TDT
L'empresa Llega800 gestiona de forma gratuïta les reclamacions derivades de la mala recepció de TDT

Revisions ITV maquinària agrícola
El propers dies 29 de juny (divendres) i 2 de juliol (dilluns).

Casal d'Estiu 2018 i Estiu Jove 2018
Consulteu la programació d'activitats

Xerrada del Servei d'Habitatge del Consell Comarcal
Adreçada a propietaris que vulguin llogar el seu habitatge

Obertura de la piscina municipal
La piscina municipal de Torrelavit obrirà les seves instal·lacions el proper 16 de juny

Servei de Correus a Torrelavit
Canvi d'ubicació a partir del dilluns 7 de maig

Dia mundial de la Fibromiàlgia
El dia 12 de maig, taula informativa a Vilafranca del Penedès

Licitació del bar de la piscina i del pavelló d'esports
Termini de presentació de sol·licituds: del 30 d'abril al 14 de maig.

Inscripcions a l'Escola de Música de l'Alt Penedès 18/19
El termini d'inscripcions finalitza el 8 de juny

Preinscripció Llar d'infants 'El Patinet' - curs 2018/19
Del 30 d'abril a l'11 de maig

Publicació de beques

Termini d'exposició al públic de les bases de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la publicació al
BOPB.

Obres d'urbanització d'una part del c/ Rosa Mestres
Amb motiu de l'inici de les obres al c/ Rosa Mestres, es posa a disposició dels ciutadans la informació
relativa als treballs que s'hi han de dur a terme.

15è Raid d'aventura 2018
El proper dissabte 21 d'abril.

Dia Mundial de l'Aigua
‘La importància de l’aigua al Penedès’: el tema clau de les visites del març del Centre d’Interpretació de
l’Aigua de Torrelavit

Projecte d'urbanització d'una part del Camí de la Font de Torrelavit
Aprovació inicial per Decret d'Alcaldia 18/2018.

Aprovació inicial de Projecte de delimitació de la Unitat d'Actuació en
Sòl industrial 1
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2018, el
Projectre de delimitació de la Unitat d'Actuació en Sòl Industrial 1 en dos polígons d'actuació urbanística
independents.

Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU I-5 de la UA I-1
Impulsat per l'empresa 'Industrias de Bollería y Pastelería Lacambra (INBOPAL SA).

Setmana de la dona a Torrelavit
Del 5 al 9 de març de 2018.

Aprovació inicial del DUPROCIM
El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el 30 de gener, ha aprovat inicialment el Document Únic de
Protecció Civil Municipal de Torrelavit.

Assessorament sobre clàusules bancàries hipotecàries i sobre
constitució de la hipoteca
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha prorrogat el conveni amb la Diputació de Barcelona i el Col·legi
d’Advocats de Barcelona per continuar donant resposta a les persones que tenen contractades
hipoteques amb clàusules terra o IRPH i a les persones que volen reclamar les despeses de constitució
de la seva hipoteca

L’Ajuntament aprova inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal
Protegir l’espai fluvial del Riudebitlles, recuperar els antics molins paperers i potenciar l’estructura de
parcs urbans a la seva llera, són alguns dels objectius del POUM.

Festa Major d'hivern 2018
Dies 27, 28 i 29 de gener

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.

Estrenem el nou web de l'Ajuntament
L'Ajuntament de Torrelavit estrena la nova pàgina web institucional, tot facilitant un instrument
d'informació, de gestió i d'atenció a la ciutadania.

