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Notícies
Presentat als pares el projecte de Mindfulness al Pla
El passat divendres es va presentar als pares el projecte Mindfulness que es farà durant aquest curs a
l'Escola Sants Abdó i Senén d'El Pla del Penedès.
Divendres, 24 de setembre de 2021

L'atur segueix baixant a El Pla del Penedès
La recuperació econòmica postpandèmia es va fent més patent a la nostra vila, que per primera vegada,
ha baixat de la xifra de 70 aturats des del 2020.
Dimecres, 8 de setembre de 2021

Bones sensacions de l'Espai Estudi i el Mindfulness
La Covid-19 no ha posat les coses fàcils a ningú, però tot i la pandèmia, al Pla del Penedès s'ha pogut
organitzar el Mindfullnes i l'Espai Estudi.
Dimarts, 20 de juliol de 2021

El Pla del Penedès aposta pel programa Digiemprèn
El Pla del Penedès s'ha adherit al projecte Digiemprèn, iniciativa impulsada des de la Diputació per
ajudar a digitalitzar i millorar els comerços.
Dimarts, 29 de juny de 2021

Dues ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19
L'Ajuntament del Pla del Penedès presenta dos ajuts destinats nuclis familiars i a autònoms i empreses
amb seu al Pla del Penedès
Dimarts, 22 de juny de 2021

La piscina municipal obre portes el 19 de juny
La Piscina Municipal del Pla del Penedès obre les seves portes aquest 19 de juny. En aquesta notícia
trobareu tots els protocols a seguir i els preus.
Dissabte, 12 de juny de 2021

El departament de territori envia un missatge de responsabilitat
El departament de territori envia un missatge de responsabilitat sobre les instal·lacions d'energies
renovables
Alcaldes i alcaldesses de l’Alt Penedès continuen demanant més poder de decisió per al territori
Dijous, 20 de maig de 2021

Subvencions lloguer 2021
Fins al dia 4 de juny resta oberta la convocatòria anual per sol·licitar subvenció per al pagament del
lloguer.
Divendres, 30 d'abril de 2021

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció
mecànica
Com sabeu, enguany s’implantarà el nou impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles
de tracció mecànica, un tribut de fiscalitat verda la recaptació del qual es destinarà íntegrament a
accions de millora de l’entorn i del transport públic, a fomentar les energies renovables i els vehicles
nets, i a impulsar la mobilitat sostenible, la gestió dels parcs naturals i la recerca.
Divendres, 30 d'abril de 2021

L'Ajuntament del Pla del Penedès signa la carta dirigida al conseller de
Territori i Sostenibilitat
La carta va dirigida a Damià Calvet i Valera i l'objectiu és transmetre que "cal adoptar mesures urgents
per abordar una qüestió que ens preocupa molt: la possibilitat que la Generalitat aprovi instal·lacions per
a la producció d’energies renovables (parcs de plaques fotovoltaiques i de parcs eòlics) que malmetin el
nostre territori.

Dijous, 22 d'abril de 2021

Ajuts per als menjadors escolars curs 2021-2022
El Consell Comarcal de l’Alt Penedès ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds i ha fet una
guia per facilitar la tramitació telemàtica
Dimarts, 13 d'abril de 2021

Formació i Treball recull 3802 quilos de roba usada a El Pla del Penedès
durant el 2020
L’entitat ha gestionat 16.000.000 kg de roba i complements l’any passat a tot Catalunya.
Formació i Treball, durant aquesta crisi social i sanitària, a més de seguir treballant per la sostenibilitat
mediambiental, s’ha mantingut compromesa amb la continuïtat dels llocs de feina per a persones en risc
d’exclusió social.
Dimarts, 30 de març de 2021

Sessió telemàtica del plenari del consell d'alcaldes i alcaldesses de l'Alt
Penedès
Els alcaldes demanen un Pla Director d’Energies Renovables que reguli la instal·lació de parcs
de plaques fotovoltaiques i molins de vent, i que no es doni l´esquena al Penedès en no tenir en
compte els Ajuntaments
Dimarts, 30 de març de 2021

Consulta les bases del 15è Certamen Literari "Sol Ixent 1904"
Ja pots consultar les bases del 15è Certamen Literari "Sol Ixent 1904"
1- Els treballs seran del tema “LLIURE”, escrits en prosa i poesia, i hauran de ser inèdits i presentats en
llengua catalana. En cap cas podran presentar-se obres que hagin estat premiades amb anterioritat.
Podran prendre part en aquest concurs les obres inèdites en català.
Dilluns, 29 de març de 2021

Atena. Nou sistema de Biblioteques Públiques de Catalunya

El catàleg Atena unifica els catàlegs de les 227 biblioteques i els 10 bibliobusos de la Diputació de
Barcelona amb els de les biblioteques públiques de Girona, Tarragona i Lleida.
Dimarts, 23 de març de 2021

Preinscripció curs 2021-2022 Llar d'Infants "El sol i la lluna"
Ja podeu consultar el calendari de preinscripció i matriculació a la llar d'infants del Pla del Penedès "El
sol i la lluna"
Divendres, 19 de març de 2021

Preinscripció curs 2021-2022 Escola Sants Abdó i Senén
La preinscripció escolar per a l'educació infantil, primària i ESO serà entre el 15 i el 24 de març.
Podeu consultar el PEC i altres documents a la pàgina web, en l’apartat documents de centre.
Qualsevol dubte que tingueu podeu enviar un correu a a8022847@xtec.cat
INFORMACIÓ GENERAL DE LA PREINSCRIPCIÓ
Dilluns, 15 de març de 2021

Programa d'arranjament d'habitatges 2020
Des del departament de Serveis Socials de l’ajuntament del Pla del Penedès es compte amb el suport
de la Diputació de Barcelona per a tirar endavant accions diverses encaminades a la millora de la
població del municipi, i de manera preferent a aquelles persones que per motius socials i/o de salut
presenten una situació més vulnerable.
Divendres, 5 de març de 2021

Tecnologia i millora del talent en la cadena de valor alimentària a l'Alt
Penedès
Els 27 ajuntaments de l’Alt Penedès s’han adherit al projecte que el Consell Comarcal ha
presentat al programa “Treball, talent i tecnologia” de la Diputació de Barcelona

Divendres, 26 de febrer de 2021

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès posa en marxa una edició
extraordinària del programa treball i formació
En el marc d’aquest programa i en col·laboració amb els ajuntaments, el Consell Comarcal ha
contractat 9 persones en situació d’atur que treballaran en diversos municipis de la comarca.
Divendres, 22 de gener de 2021

Sant Sebastià 2021
Aquest any, a causa de la situació de pandèmia que estem vivint i el gran increment de contagis, ens
veiem obligats a no realitzar cap acte per Sant Sebastià.
Sentim, no poder dur a terme: El Tast de la Restauració Local, El Casal Esportiu, organitzat per l’AMPA
de l’escola, conferències, o el dinar de Sant Sebastià amb la nostra gent gran, entre d'altres, però la
nostra responsabilitat, una vegada més, ens ha fet prendre aquesta decisió.
Dimarts, 19 de gener de 2021

Pressupostos participatius 2021
ACTA D’ESCRUTINI DE LA MESA
Els membres de la Mesa Electoral, assistits per la Sra. Secretària-Interventora de
l’Ajuntament, certifiquen que:

1.- S’ha realitzat l’escrutini entre les 21 i les 21:30 hores, el qual ha donat el següent
resultat:
Dilluns, 18 de gener de 2021

Taller d'eines mediadores per a famílies amb fills i filles entre 12 i 17
anys
L’Oficina Jove i el Servei de Mediació Ciutadana del Consell Comarcal de l’Alt Penedès
organitzen un taller participatiu en línia de Mediació per a pares i mares
Divendres, 15 de gener de 2021

Feliç any nou

Avui estem a punt de deixar enrere aquest any 2020, un any difícil que ens ha fet prendre decisions molt
complicades i en molts moments a correcuita.
Dimecres, 30 de desembre de 2020

Els alcaldes de la comarca demanen canviar la llei per acabar amb les
ocupacions delinqüencials
Els alcaldes i alcaldesses dels 27 municipis de la comarca han signat una carta adreçada al
vicepresident de la Generalitat on demanen solucions a les ocupacions delinqüencials.
Divendres, 18 de desembre de 2020

L’Ajuntament del Pla del Penedès instal·larà 250 lluminàries led, el
primer pas per aconseguir un municipi més sostenible
El Pla del Penedès s’ha adherit, junt amb 13 municipis més, al projecte “Penedès, municipis
compromesos amb la sostenibilitat”, emmarcat en el fons FEDER concedit i gestionat pel Consell
Comarcal de l’Alt Penedès, amb l’objectiu d’aconseguir un municipi més sostenible i ecològic.
Dimecres, 7 d'octubre de 2020

