Notícies
Olivella tornarà a celebrar aquest cap de setmana les Festes
Majors
Divendres, 29 de juliol de 2022

Olivella s’adhereix al manifest “Garraf comarca cuidadora”
per reconèixer les cures com a estratègia de dinamització
social i econòmica
Dijous, 28 de juliol de 2022

L'Ajuntament d'Olivella es personarà com a acusació
particular en el procediment penal contra els presumptes
autors dels dos incendis i reclamarà els danys patits
Dimarts, 5 de juliol de 2022

El Departament d’Ensenyament garanteix l'execució de les
obres d'ampliació de l'Institut-Escola El Morsell
Divendres, 1 de juliol de 2022
Aquest dijous, la directora dels Serveis Territorials d'Ensenyament, Silvia Ortiz, i la
cap de l'Àrea per a la Coordinació i la Planificació Escolar, Noemí Tamborero,
s'han reunit amb l'Ajuntament d'Olivella, l'equip directiu del centre i representants
de les famílies.

Fins al 15 de juliol, obert el termini per sol·licitar les
subvencions per al pagament del lloguer per a persones de
36 anys o més
Dimecres, 29 de juny de 2022

L’Ajuntament d’Olivella analitza la xarxa viària per estudiar
la problemàtica dels vials
Dimarts, 28 de juny de 2022

El Servei Local de Teleassistència contacta amb 57 domicilis
de persones usuàries d'Olivella per donar informació i
suport per l'incendi que va afectar el municipi
Dimarts, 28 de juny de 2022

Olivella prohibeix el llançament de petards per la revetlla de
Sant Joan
Dijous, 23 de juny de 2022

Noves convocatòries d'ajuts per a la millora de l'eficiència
energètica
Dimecres, 22 de juny de 2022
Són ajuts del fons Next Generation per a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges, i
per a l'elaboració de llibre de l'edifici i dels projectes tècnics de rehabilitació.

Olivella celebrarà el 2 i 3 de juliol La Mostra d'Espectacles al
Carrer
Dimecres, 22 de juny de 2022

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones finalitza el taller

de suport emocional per a infants
Dilluns, 20 de juny de 2022
El taller tenia l'objectiu de fomentar les relacions saludables, a través de la
identificació i la gestió de les emocions.

La Mancomunitat Penedès-Garraf llança la cançó "Stop
Malbaratament" per a reivindicar l’aprofitament alimentari
Divendres, 17 de juny de 2022

40 infants de Cubelles i Olivella han participat en el
programa XAM durant aquest curs
Dimecres, 15 de juny de 2022
S'han realitzat diverses activitats per a treballar l'educació emocional, les habilitats
socials, la resolució de conflictes i les habilitats filioparentals, entre d'altres.

Del 13 al 17 de juny, obertes les preinscripcions per a
l'Estiva't 2022
Dilluns, 13 de juny de 2022

Aquest dissabte, la piscina municipal d’Olivella comença la
temporada d'estiu
Divendres, 10 de juny de 2022

L’Ajuntament d’Olivella segueix treballant per aconseguir un
municipi sostenible energèticament
Divendres, 3 de juny de 2022

El Garraf es posiciona com a comarca capdavantera en les

cures i l’atenció a les persones
Dijous, 2 de juny de 2022

Tres persones d'Olivella s'han incorporat al mercat laboral a
través del "Programa 30 Plus"
Dimecres, 1 de juny de 2022
L'objectiu d'aquest programa és afavorir la inserció laboral de persones de 30 anys
i més, i donar suport a les empreses per a fomentar la contractació.

L'Ajuntament d'Olivella i la Federació Empresarial del Gran
Penedès signen un conveni en matèria de promoció
econòmica
Dimecres, 1 de juny de 2022
Amb aquest acord es vol potenciar l'activitat de les empreses inscrites en el
municipi d'Olivella.

Olivella commemora el Dia contra la LGTBIfòbia
Dimarts, 24 de maig de 2022

L'Agent Municipal Miquel Ferrer rep un reconeixement de la
Guàrdia Civil
Divendres, 20 de maig de 2022

El projecte Traca informa sobre l’ús de les catximbes
Dilluns, 16 de maig de 2022
El fum que s'aspira amb les catximbes conté partícules nocives provinents de la
combustió del tabac i restes tòxiques del paper de plata i el carbó.

L’Ajuntament d’Olivella publica unes preguntes freqüents
sobre construcció i llicències, sanejament i fosses sèptiques
i el nou POUM
Divendres, 13 de maig de 2022

El Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de
Canyelles, Cubelles i Olivella treballen conjuntament en
l'acollida de persones refugiades d'Ucraïna
Dimecres, 11 de maig de 2022
El procés d'acollida de les persones que arriben d’Ucraïna als municipis de
Canyelles, Cubelles i Olivella es fa a través del Servei de Primera Acollida del
Consell Comarcal del Garraf.

Olivella organitza juntament amb Canyelles i Cubelles
diverses activitats per commemorar el Dia Internacional
d'Acció per a la Salut de les Dones
Divendres, 6 de maig de 2022
L'objectiu d'aquesta commemoració és fer difusió de l'estat de salut de les dones,
de les seves necessitats i demandes, i del compromís de les administracions per
donar-hi resposta.

L'Ajuntament d'Olivella renova el certificat Biosphere, que
acredita el compromís amb el desenvolupament d'un model
de turisme responsable i accessible
Dilluns, 2 de maig de 2022

El 2 de maig s'obre la convocatòria per a sol·licitar ajuts de
menjador i transport escolar pel curs 2022-2023

Divendres, 29 d'abril de 2022
El tràmit es podrà fer de forma telemàtica entre el 2 i el 27 de maig, i de forma
presencial del 9 al 27 de maig.

L'Escola Bressol Municipal El Castellot organitza dues
jornades de portes obertes
Dimarts, 19 d'abril de 2022
Les persones interessades podran escollir assistir-hi entre el 26 o el 28 d'abril.

Olivella dedicarà el Dia d'Europa a reivindicar la Pau
Dijous, 14 d'abril de 2022

L'Ajuntament d'Olivella reforça els punts de recollida de la
brossa
Dimarts, 12 d'abril de 2022

El servei de recollida de residus urbans anuncia una
convocatòria de vaga a partir de dilluns 11 d'abril
Divendres, 8 d'abril de 2022

L’Escola Bressol El Castellot d'Olivella ja disposa del
distintiu "Escola Verda"
Divendres, 1 d'abril de 2022

L’Ajuntament d’Olivella aprova el projecte per construir una
pista poliesportiva a la urbanització de Plana Novella
Dimecres, 30 de març de 2022

S'ha acordat també l'increment en 10.000 euros del conveni amb l’Agrupació de
Defensa Forestal a través del qual adquiriran un nou vehicle. Aquesta aportació es
mantindrà durant els propers quatre anys.

L'Ajuntament d'Olivella organitza el cicle de xerrades
"Prioritats d'Europa, prioritats d'Olivella"
Dilluns, 28 de març de 2022

L’Escola el Morsell i La Llar d’infants El Castellot participen
en una neteja de la riera de Begues per commemorar el Dia
Mundial de l’Aigua
Divendres, 18 de març de 2022

L’Ajuntament d’Olivella posa en marxa una campanya per
millorar el reciclatge de residus
Dimecres, 16 de març de 2022
Olivella és el proper municipi que desplega la campanya "Practica el reciclatge" de
la Mancomunitat Penedès-Garraf per millorar els índexs de recollida selectiva al
territori.

L'Ajuntament treballa en el Pla Local d'Educació d'Olivella
per enfocar les necessitats educatives del municipi de
manera àmplia i transversal
Dimarts, 15 de març de 2022

L'Ajuntament prepara l'acollida de població ucraïnesa
refugiada a Olivella
Dijous, 10 de març de 2022

L’Ajuntament modifica l’ordenança fiscal de la plusvàlua
Dijous, 10 de març de 2022

S’atura la recollida de material per als allotjaments que
acolliran refugiats ucraïnesos fins a conèixer les necessitats
que tindran
Divendres, 4 de març de 2022

Declaració institucional de la Federació de Municipis de
Catalunya de suport a la societat ucraïnesa i en defensa de
la pau
Dilluns, 28 de febrer de 2022
Davant de la injustificada intervenció militar russa sobre el territori ucraïnès,
l'Ajuntament d'Olivella denúncia i condemna aquesta acció militar i la vulneració
del Dret Internacional, així com dels acords de Minsk de 2014 i de la Carta de les
Nacions Unides per part de la Federació Russa.

El Consell Comarcal del Garraf contracta una persona en
situació d'atur com a auxiliar de la llar a l'Ajuntament
d'Olivella
Dimarts, 15 de febrer de 2022

Olivella se suma a la xiulada contra la LGTBIfòbia a l'esport
del 19 de febrer, Dia Internacional contra l'Homofòbia en el
Futbol
Dilluns, 14 de febrer de 2022
L'activitat es realitzarà el mateix dissabte, a les 17 hores, al Camp de Futbol.

Olivella viurà el Carnaval amb diverses activitats per a petits
i grans
Divendres, 11 de febrer de 2022

Finalitzen les obres de consolidació d'urgència al conjunt
monumental d'Olivella
Dijous, 10 de febrer de 2022

El SIAD Garraf comença un projecte de suport emocional
per a infants a Olivella
Dimecres, 9 de febrer de 2022
El projecte busca fomentar les relacions saludables, a través de la identificació i la
gestió de les emocions.

La Generalitat aprova mesures contra la Covid-19, vigents
des del 28 de gener
Divendres, 28 de gener de 2022

L’Ajuntament d’Olivella i el Servei Català de Trànsit signen
un conveni perquè els Agents Municipals d’Olivella puguin
realitzar controls de velocitat i d’alcoholèmia
Dijous, 27 de gener de 2022

La Generalitat aprova noves mesures contra la Covid-19,
vigents fins al 27 de gener
Divendres, 21 de gener de 2022

L'Ajuntament d'Olivella aprova un pressupost per al 2022 de

4,8 milions d'euros
Dijous, 23 de desembre de 2021

El diputat d’Infraestructures i Espais Naturals de la
Diputació de Barcelona i l’alcaldessa d’Olivella visiten el
conjunt monumental de l'església de Sant Pere i del Castell
Vell d’Olivella
Dimarts, 21 de desembre de 2021

La cavalcada dels Reis d'Orient tornarà a passar per totes
les urbanitzacions d'Olivella
Dilluns, 20 de desembre de 2021

Olivella es prepara per celebrar el Nadal
Dimecres, 1 de desembre de 2021

L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb la
Fundació Miranda per continuar amb el projecte dels cavalls
amb estat de semi llibertat
Dimecres, 1 de desembre de 2021

La Generalitat aprova noves mesures contra la Covid-19
Dijous, 25 de novembre de 2021
A partir del 26 de novembre, s'especifiquen nous àmbits en què caldrà presentar el
certificat COVID digital de la UE, que serà obligatori per accedir a zones interiors
de restaurants, locals d'oci nocturn, gimnasos, celebracions amb ball en recintes
tancats i també per a visitants de residències de gent gran.

L'Ajuntament d'Olivella inicia les obres per arranjar quatre

camins municipals per prevenir incendis forestals
Dimecres, 24 de novembre de 2021

L'Ajuntament d'Olivella, distingit amb el certificat del
programa Punts d'Informació Turística de la Diputació de
Barcelona
Dimecres, 24 de novembre de 2021

Olivella programa diverses activitats al voltant del Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les
Dones
Dimarts, 23 de novembre de 2021
La imatge del cartell de la programació del 25N d'enguany ha estat dissenyada per
Leire Lorencés Martínez, d'Olivella, qui ha estat guanyadora del II Concurs de
cartells per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les Dones convocat pel Consell Comarcal del Garraf.

Del 15 al 22 de novembre, obertes les preinscripcions per a
la llar d'infants El Castellot per al període de gener a juliol
del curs 2021-22
Divendres, 12 de novembre de 2021

Les franges perimetrals, obligatòries per la llei de prevenció
de risc d’incendis
Dimecres, 10 de novembre de 2021

Els membres del plenari del Pacte per a l'Ocupació del
Garraf aproven el Pla Estratègic d'Activitat Econòmica del
Garraf

Dimecres, 3 de novembre de 2021
Aquest pla inclou 233 propostes de transformació de la comarca en diferents
àmbits: l'economia del mar, la cultura i la creativitat, l'envelliment actiu, la indústria
i les transaccions comercials entre empreses, l'habitatge, els serveis a consum
final, i el sector primari.

La Creu Roja Olivella llança una campanya per recollir
joguines noves, no bèl·liques i no sexistes
Dimarts, 2 de novembre de 2021

L’Ajuntament d’Olivella congela un any més les ordenances
amb l’únic increment de la taxa de servei de recollida
d’escombraries
Dijous, 28 d'octubre de 2021
El resultat de la liquidació de l’any 2020 és positiu i manté la línia de treball de
l’Equip de Govern que es basa en mantenir l’equilibri econòmic dels comptes
municipals sense deixar de banda la millora constant dels serveis que es presten
al municipi i les necessitats dels veïns i veïnes.

La Comissió territorial d'urbanisme del Penedès dona el
darrer vistiplau al Pla d'ordenació urbanística municipal
d'Olivella
Dilluns, 25 d'octubre de 2021
El nou plantejament redueix i reestructura els nous desenvolupaments urbans al
poble per evitar l'extensió de les urbanitzacions de cases aïllades.

La Generalitat aprova noves mesures contra la Covid-19,
vigents des del 22 d'octubre
Divendres, 22 d'octubre de 2021

Obert el segon concurs per dissenyar el cartell del Dia
contra la Violència envers les Dones
Dimarts, 19 d'octubre de 2021
Amb aquesta campanya es pretén sensibilitzar la població sobre les diferents
violències masclistes que reben les dones, per a construir una societat igualitària,
justa i lliure de violències.

Olivella viurà els dies 23 i 24 d’octubre les 22es Festes de
Tardor
Divendres, 15 d'octubre de 2021

La Generalitat aprova noves mesures contra la Covid-19,
que estaran vigents a partir del 15 d'octubre
Divendres, 15 d'octubre de 2021

L’Ajuntament d’Olivella obre el termini per sol·licitar l’ajut
econòmic per a les famílies monoparentals del municipi
Dijous, 7 d'octubre de 2021

La portada d’aigua a la Plana Novella millora fins al 99,52%
el rendiment de la xarxa d’abastament
Dijous, 23 de setembre de 2021

Els actes de la Diada de Catalunya es traslladen al gimnàs
de l'escola El Morsell i s'ajorna el concert de La Portàtil FM
Divendres, 10 de setembre de 2021

La Generalitat aprova noves mesures contra la Covid-19,

que estaran vigents des del 10 de setembre
Divendres, 10 de setembre de 2021

Tot a punt per rebre el primer alumnat que cursarà l'ESO a
Olivella
Divendres, 10 de setembre de 2021

Mesures vigents contra la Covid-19 fins al 3 de setembre
Dilluns, 30 d'agost de 2021

Una empresa nascuda a Olivella dissenya sistemes
d’hidratació i fundes tèrmiques per millorar el rendiment de
l'esportista
Dijous, 26 d'agost de 2021

El programa ‘Planta Baixa’ de TV3 convida els olivellencs i
olivellenques a assistir-hi de públic el 7 de setembre
Dimecres, 25 d'agost de 2021

L’Ajuntament d’Olivella habilita cinc punts més de recollida
selectiva en diferents ubicacions del municipi
Dijous, 19 d'agost de 2021

Neix l’Associació Creativa d’Olivella VOL-ART i busca
artistes i artesans que vulguin formar-ne part
Dijous, 19 d'agost de 2021

Dissabte 4 de setembre, Olivella viurà una nit de jazz

Dimarts, 17 d'agost de 2021

La Generalitat obre la vacunació sense cita prèvia al Museu
del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú i a Cal Figarot de
Vilafranca del Penedès
Dimarts, 17 d'agost de 2021

