Avisos
Fins al 15 d'agost, activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc
extrem d'incendis forestals a Olivella
Divendres, 12 d'agost de 2022

Obert el procés selectiu d'una plaça d’oficial primera de la
brigada (concurs oposició)
Dimecres, 3 d'agost de 2022

Obert el procés selectiu d'una plaça d’oficial primera de la
brigada (concurs)
Dimecres, 3 d'agost de 2022

Del divendres 22 al dimarts 26 de juliol, tancats els accessos
al parc del Garraf a vehicles motoritzats
Divendres, 22 de juliol de 2022

Obert el procés selectiu d'una plaça d'arquitecte/a per a
Olivella
Divendres, 22 de juliol de 2022

Obert el procés selectiu d'una plaça d'auxiliar
administratiu/va per a l'Ajuntament d'Olivella
Divendres, 22 de juliol de 2022

Obert el procés selectiu d'una plaça de tècnic/a
d'intervenció-hisenda-tresoreria
Divendres, 22 de juliol de 2022

Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc extrem d'incendis
forestals
Dijous, 14 de juliol de 2022

Millora de la seguretat dels ciclistes a la BV-2111 entre Sant
Pere de Ribes i Olivella
Dimarts, 5 de juliol de 2022
L'actuació tindrà el termini d'execució d'un mes i no afectarà directament la
circulació de vehicles.

Fins a l'1 d'agost, de dilluns a divendres, prohibit accedir al
conjunt monumental del Castell Vell
Dimarts, 5 de juliol de 2022
El cap de setmana es pot pujar fins al mirador, però no es pot accedir dins
l'església vella de Sant Pere del Castell.

Prohibit fer foc i treballs forestals sense autorització
Dimecres, 15 de juny de 2022

El dimecres 1 de juny, s'inicien les obres de la portada
d'aigua d'ATL a Mas Mestre i la construcció de dos nous
dipòsits d'aigua
Dilluns, 30 de maig de 2022

El divendres 10 de juny, a les 19 hores, al gimnàs de l'Institut-Escola El Morsell, hi
haurà una reunió informativa adreçada al veïnat de Mas Mestre sobre aquest
projecte.

El Casal de la Gent Gran de Can Turiols ha reprès la seva
activitat i obrirà totes les tardes
Dimarts, 24 de maig de 2022

Fins a l'1 de juny, oberta la licitació per concedir la llicència
per instal·lar un "Food Truck" a l'espai de la Plaça Major
Dijous, 19 de maig de 2022

El dilluns 23 de maig, es realitzarà un tractament fitosanitari
contra la galeruca de l'om a diversos punts de Mas Milà
Dijous, 19 de maig de 2022

Divendres 20 de maig, de 8 a 12 hores, hi haurà un tall de
subministrament elèctric al carrer Aquari
Dimecres, 11 de maig de 2022

Els Agents Municipals d'Olivella participen en el projecte
solidari "Respir" venent un conjunt de bossa i llibreta per 15
euros
Dimarts, 10 de maig de 2022

Dilluns 9 de maig, s'inicien les obres de reforma dels
drenatges de pluvials que afectaran el trànsit en alguns
carrers del municipi

Divendres, 6 de maig de 2022

Del 9 al 20 de maig, preinscripció per al curs 2022-2023 de
l'Escola Bressol Municipal El Castellot
Dimarts, 3 de maig de 2022

A partir del dilluns 2 de maig, l'OAC es traslladarà
temporalment al carrer Aquari
Dijous, 28 d'abril de 2022

El dijous 14 d'abril, l'Ajuntament d'Olivella romandrà tancat
Dimecres, 13 d'abril de 2022

El divendres 1 d'abril, entra en funcionament la tercera aula
a la Llar d'Infants El Castellot
Dijous, 31 de març de 2022

A partir de l'1 d'abril, l'Ajuntament obrirà una tercera aula a
la Llar d'Infants El Castellot
Dijous, 24 de març de 2022

El dissabte 12 de març, la prova ciclista Ciclo Experience
Garraf- Penedès passarà per Olivella
Divendres, 11 de març de 2022

Els Agents Municipals retiraran durant el primer trimestre
del 2022 els vehicles abandonats a la via pública d'Olivella
Dilluns, 14 de febrer de 2022

El dijous 17 de febrer hi haurà un tall puntual en el servei del
web municipal per tasques de manteniment
Dilluns, 14 de febrer de 2022

Del dimecres 16 de febrer al dimecres 16 de març, prohibit
circular i aparcar al carrer Sant Isidre
Dilluns, 14 de febrer de 2022

Del dilluns 14 de febrer al dilluns 7 de març, tallat el camí
d'accés al dipòsit d'aigua de la Plana Novella per obres de
pavimentació
Dijous, 10 de febrer de 2022

Dissabte 12 de febrer, hi haurà una batuda de senglars a la
zona del cementiri municipal i la mesquita
Dimarts, 8 de febrer de 2022

Dissabte 5 de febrer, hi haurà una batuda de senglars a la
zona del Pou Tancat
Dilluns, 31 de gener de 2022

Requisits per a la cria d'aus per a autoconsum a Catalunya
Dimarts, 18 de gener de 2022

Dissabte 22 de gener, hi haurà una batuda de senglars a la
zona de la ronda de Ponent
Dilluns, 17 de gener de 2022

Dissabte 15 de gener, hi haurà una batuda de senglars a les
zones dels Girabals i del fondo de la Miquela
Dimarts, 11 de gener de 2022

El divendres 7 de gener és festa local a Olivella
Dimarts, 4 de gener de 2022

Els divendres 24 i 31 de desembre, l'Ajuntament romandrà
tancat.
Dijous, 23 de desembre de 2021

Dissabte 18 de desembre, hi haurà una batuda de senglars a
la zona de Can Grau i Els Massets
Dimarts, 14 de desembre de 2021

Els dies 14, 15 i 16 de desembre, de les 10 a les 12 hores, el
tram de la Carretera BV2111 entre Mas Milà i la deixalleria
municipal estarà tallat a la circulació
Divendres, 10 de desembre de 2021
Es donarà pas alternatiu pel c. Verge.

Fins al 31 de desembre, tancat l'accés al tram final del camí
del Castell Vell per noves actuacions i arranjaments
Divendres, 3 de desembre de 2021

Del 13 al 31 de desembre, hi haurà afectacions en la
circulació dels carrers Aquari i Cranc i l'avinguda Mas Milà
per obres

Dimarts, 30 de novembre de 2021

Dissabte 27 de novembre, hi haurà una batuda de senglars a
la zona d'El Pou de la Vinya
Dilluns, 22 de novembre de 2021

El dilluns 15 de novembre, Agbar interromprà el
subministrament d'aigua a alguns carrers de Mas Mestre
Dilluns, 15 de novembre de 2021

El dimarts 16 de novembre, es tallarà la circulació dels
carrers Verge i Capricorn per treballs d'asfaltat
Dilluns, 15 de novembre de 2021

Obertes les inscripcions per obtenir el tió de Nadal que
l'Ajuntament entregarà als nadons nascuts el 2021
Dijous, 28 d'octubre de 2021

El dilluns 1 de novembre, la porta gran del cementiri
municipal romandrà oberta des de les 9 fins a les 18 hores
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Obert un procés selectiu de dues places de vigilant
municipal de l'Ajuntament d'Olivella
Divendres, 22 d'octubre de 2021

Obert un procés selectiu d’una plaça d'arquitecte/a tècnic/a
de l'Ajuntament d'Olivella

Divendres, 22 d'octubre de 2021

Dissabte 23 d'octubre, hi haurà una batuda de senglars a la
zona d'El Pou de la Vinya
Dilluns, 18 d'octubre de 2021

Fins al 18 de novembre, el tram final de l'avinguda Mas Milà
estarà tallat a la circulació de dillluns a divendres, de les 8 a
les 18 hores
Divendres, 15 d'octubre de 2021

Circulació viària afectada a diversos carrers per les obres de
millora dels drenatges pluvials
Dijous, 14 d'octubre de 2021

El dilluns 11 i el dimarts 12 d'octubre, l’Ajuntament d’Olivella
romandrà tancat
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Fins a finals del mes de desembre, de dilluns a divendres es
tancarà l'accés a la pista de Plana Novella a Begues
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Dissabte 9 d'octubre, hi haurà una batuda de senglars a les
zones dels Girabals i del fondo de la Miquela
Dilluns, 4 d'octubre de 2021

A partir del dilluns 4 d'octubre, el Servei Local d'Ocupació
torna a la Crivellera
Dimarts, 28 de setembre de 2021

Oberta la licitació per concedir la llicència per instal·lar un
"Food Truck" a l'espai de la Plaça Major d'Olivella
Dilluns, 27 de setembre de 2021

A partir del dilluns 13 de setembre, el transport escolar
canvia la ubicació a l’aparcament del camp de futbol
Dimecres, 15 de setembre de 2021

Dijous 9 de setembre, avaria al telèfon del CAP d'Olivella
Dijous, 9 de setembre de 2021

A partir del dilluns 13 de setembre, es faran treballs de
millora a la pista de Plana Novella a Begues
Divendres, 3 de setembre de 2021

Oberta la convocatòria pública per a la provisió de la vacant
de jutge/ssa de pau titular d'Olivella
Dimecres, 4 d'agost de 2021

Del 2 al 4 d'agost, tallat un sentit de circulació a l’av. Mas
Milà, entre la BV-2111 i el carrer Plaça Catalunya
Dimecres, 28 de juliol de 2021

Dilluns 26 de juliol, prohibit circular pel carrer Aquari

Divendres, 23 de juliol de 2021

Obert un procés selectiu d'una borsa de treball de places
d’administratiu/va de l'Ajuntament d'Olivella
Dimarts, 20 de juliol de 2021

Fins al 22 de juliol, el carrer Cometa entre els carrers
Estrella i Pere Miret estarà tallat a la circulació
Dimarts, 20 de juliol de 2021

A partir del dijous 8 de juliol, ja es pot circular i aparcar al
carrer Mallarenga entre els carrers Trencapinyes i Roquerol
Dimecres, 7 de juliol de 2021

Una avaria en la línia d'alta tensió d'Olivella afecta aquest
dimarts, 29 de juny, el subministrament elèctric de tot el
municipi
Dimarts, 29 de juny de 2021

Els dies 24 i 25 de juny, l'Ajuntament romandrà tancat
Dimecres, 23 de juny de 2021

Del 22 de juny al 6 de juliol, prohibit circular i aparcar al
carrer Mallarenga entre els carrers Trencapinyes i Roquerol
Dimecres, 16 de juny de 2021

Divendres 11 de juny, tall d'aigua a Mas Mestre per avaria
Divendres, 11 de juny de 2021

Del 10 al 21 de maig, obert el període de preinscripció a la
llar d'infants El Castellot per al curs 2021-22
Dilluns, 10 de maig de 2021

A partir del dilluns 10 de maig es traslladen alguns serveis
municipals de La Crivellera
Divendres, 7 de maig de 2021

Oberta una convocatòria pública per a la provisió de la
vacant de jutge/ssa de pau substitut/a d'Olivella
Divendres, 7 de maig de 2021

Enquesta per conèixer la realitat de les dones d'Olivella
Dimarts, 4 de maig de 2021

Dijous 29 d'abril, talls del subministrament elèctric a Can
Surià i Les Colines
Divendres, 23 d'abril de 2021

El Departament de Salut habilita un formulari per a
identificar les persones desplaçades residents a Catalunya
sense targeta sanitària individual o document identificatiu
per a la cobertura sanitària pública per a la vacunació contra
la Covid-19
Dimarts, 13 d'abril de 2021
La vacunació de les persones identificades es farà seguint l'ordre de priorització
establert al Pla de vacunació.

El divendres 9 d'abril, es faran treballs de manteniment al
dipòsit de gas de Mas Milà
Divendres, 9 d'abril de 2021

Ja estan disponibles les qualificacions de les proves del
procés selectiu d’una borsa de treball d'auxiliars
administratiu/va
Dijous, 1 d'abril de 2021

Ja estan disponibles les qualificacions de les proves del
procés selectiu d’una borsa de treball de vigilants
municipals
Dimecres, 31 de març de 2021

Dimarts 30 de març, ple ordinari
Divendres, 26 de març de 2021
Lloc: A distància
Dia: 30/03/2021
Hora: 19:00
Ordre del dia i documentació: https://www.olivella.cat/ajuntament/organitzaciomunicipal/ple-municipal/arxiu-dels-plens/ple-ordinari-30-de-marc-del-2021.html
Es retransmetrà en directe a través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament
d'Olivella

Ja està disponible el llistat definitiu d’aspirants admesos i
exclosos a la borsa de treball d’auxiliar administratiu/va
Divendres, 26 de març de 2021

Ja està convocada la prova de català del procés selectiu

d’una borsa de treball de vigilants municipals
Divendres, 19 de març de 2021

Fins al 15 d'octubre, prohibit fer foc al bosc sense
autorització
Dimarts, 16 de març de 2021

Aquests dies es demana prudència a la ciutadania pel brot
de rinopneumonitis equina que hi ha a Catalunya
Divendres, 12 de març de 2021
La Fundació Miranda ha establert un protocol per protegir els èquids de contagis
que estarà vigent com a mínim un mes.

El divendres 5 de març, els Bombers faran una crema
controlada al municipi
Divendres, 5 de març de 2021

Ja està disponible el llistat provisional d’admesos i exclosos
a la borsa de treball de vigilants municipals
Dijous, 4 de març de 2021

Fins al 31 de març, prohibit circular i aparcar al carrer
Montserrat
Dimarts, 23 de febrer de 2021

Obert un procés selectiu d'una borsa de treball d'auxiliar
administratiu/va de l'Ajuntament d'Olivella
Divendres, 19 de febrer de 2021

Es talla la Ronda de Ponent i es recomana no accedir-hi
Dimecres, 30 de desembre de 2020

Dilluns, 7 de desembre, l'Ajuntament romandrà tancat
Divendres, 4 de desembre de 2020

Prohibit parar i aparcar al casc antic
Divendres, 20 de novembre de 2020

Talls del subministrament elèctric a Can Surià
Divendres, 20 de novembre de 2020

Tallat el carrer Aquari
Dijous, 19 de novembre de 2020

Prohibit accedir al Castell Vell i el Mirador
Dimecres, 18 de novembre de 2020

Tall d'aigua a Olivella Poble
Dijous, 23 de juliol de 2020
SOREA realitza tasques de millora de la xarxa potable d'aigua i per aquesta raó
interrumpeix el servei
?? Divendres 24 de juliol ?
? Entre les 10h i les 15h
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L’ Organisme de Gestió de Tributària posa en marxa el nou
servei de cita prèvia a tota la seva xarxa d’oficines
Dimarts, 18 de febrer de 2020

