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Notícies
L'Ajuntament obre un procés de selecció d'un auxiliar tècnic informàtic
per a un període de 6 mesos
El termini per a presentar les sol·licituds per a prendre part en el procés de selecció finalitza el dijous 27
de juny de 2019.
Divendres, 21 de juny de 2019

Visita als nous horts urbans municipals
Dimarts 18 de juny s'ha celebrat una trobada a Can Carletes amb les persones que han obtingut la
llicència d'ocupació temporal dels horts urbans municipals, un espai destinat al conreu ecològic que
compta amb 23 parcel·les de 30 metres quadrats.
Dimecres, 19 de juny de 2019

Javier Mendoza, veí de Santa Coloma de Cervelló, participarà en el
campionat de Mr.Univers de Culturisme
Javier Mendoza ha estat escollit per participar en el campionat de Mr.Univers que es celebrarà a
Acapulco, Mèxic, el proper 9 de novembre.
Dimecres, 19 de juny de 2019

Anna Martínez és escollida Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló
En el Ple de Constitució del nou Ajuntament celebrat avui a les 12 del migdia, Anna Martínez ha estat
escollida Alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló amb 9 vots favorables, 2 vots en blanc i 2 nuls.
Dissabte, 15 de juny de 2019

Les cooperatives escolars tanquen el segon any del Projecte de Cultura
Emprenedora a l’Escola

Avui divendres 14 de juny, l’escola Pla de les Vinyes ha acollit als nois i noies que aquest curs 20182019 han participat en el Projecte de Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) per celebrar l’acte de
cloenda i fer entrega a entitats d’interès social del municipi bona part dels beneficis que han obtingut
amb la venda dels seus productes durant la passada edició de la Festa de la Cirera.
Divendres, 14 de juny de 2019

Les inscripcions per al Casalet d'estiu per a infants d'1 a 3 anys
finalitzen el 19 de juny
Els Espais Familiars La Masieta i la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament organitzen un any més el
Casalet d'estiu, per a infants d'1 a 3 anys del 16 al 26 de juliol . Les activitats es realitzaran a la Llar
d'Infants Municipal Rojas Feliu.
Llistat d'admesos al Casalet d'Estiu 2019 (clica aquí)
Dimecres, 12 de juny de 2019

Els nedadors Eric Fernández i Leo Muñoz, subcampions de Catalunya a
la Final per Delegacions amb la selecció del Baix Llobregat
L'Eric Fernández i el Leo Muñoz, nedadors de la selecció del Baix Llobregat i veïns de Santa Coloma de
Cervelló, s'han proclamat subcampions de Catalunya a la categoria Benjamí a la Final per Delegacions
que es va celebrar el cap de setmana del 18 i 19 de maig a les piscines Win Complex Esportiu de
Tortosa.
Dimecres, 5 de juny de 2019

Les obres de millora de l’aparcament públic de l’avinguda Santa Coloma
començaran el 17 de juny
Les obres de millora de l’aparcament públic de l’avinguda Santa Coloma és previst que comencin el
proper 17 de juny. Amb una durada aproximada de 4 mesos, els treballs permetran ordenar les places
d’aparcament i la circulació de vehicles i vianants a l’interior de l’aparcament, i millorar les condicions
d’accessibilitat i la seguretat de les persones.
Dilluns, 3 de juny de 2019

S’habilitaran 83 noves places d’aparcament provisional durant les obres
a l’aparcament de l’Av. Santa Coloma

Mentre durin les obres de millora a l’aparcament públic de l’Av. Santa Coloma, i per tal de garantir prou
espai per a l’aparcament de vehicles a la zona, s’habilitaran 83 noves places d’estacionament provisional
repartides entre l’Av. 11 de setembre (33 places), l’Av. de la Pau (12 places), el C. Joan XXIII (11 places)
i l’esplanada davant del CAP, on s’hi farà una actuació per permetre l’estacionament de 27 vehicles.
Dilluns, 3 de juny de 2019

Les persones desaparegudes i els seus familiars necessiten el nostre
suport
A Catalunya es denuncien cada any més de 3.000 desaparicions, i actualment hi ha 533 persones
desaparegudes sense causa aparent que encara no han estat trobades. Aquesta esgarrifosa xifra puja a
12.330 persones a tot el territori de l’Estat Espanyol.
Dilluns, 3 de juny de 2019

L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona acorden enjardinar la rotonda
d’entrada al municipi
El projecte d’enjardinament de la rotonda ha estat consensuat per les dues administracions, i amb ell es
pretén millorar l’aspecte ornamental de la rotonda d’entrada al municipi, donant-li així la rellevància que li
pertoca com a espai de benvinguda a Santa Coloma de Cervelló.
Dilluns, 3 de juny de 2019

Resultats Eleccions Municipals 2019 a Santa Coloma de Cervelló
Dilluns, 27 de maig de 2019

XX Setmana Sense Fum
Divendres, 24 de maig de 2019
Volem ajudar-te a deixar de fumar, i per això del 25 al 31 de maig l'Ajutament es suma a la celebració de
la XX Setmana sense fum, que enguany es celebra sota el lema "Recupera la inspiració".
I perquè facis salut, et canviem cireres per tabac.

Obert el termini d'exposició pública del plec de condicions que ha de
regir el concurs per a la concessió de l'explotació del bar del
Poliesportiu Municipal

Dijous, 23 de maig de 2019
Fins al 3 de juliol de 2019 es pot consultar, i presentar reclamacions, si escau, el plec de condicions
jurídiques i economico-administratives que ha de regir el concurs per a la concessió administrativa de
l'explotació del bar del Poliesportiu Municipal.

La convocatòria per a la concessió de subvencions per al pagament del
lloguer per a l’any 2019 finalitza el 7 de juny
Divendres, 17 de maig de 2019
Fins al 7 de juny de 2019 es pot presentar la sol·licitud per a la concessió, en règim de concurrència
competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2019.

Més de 100 voluntaris recullen 1.265 Kg de deixalles al Let's Clean Up de
diumenge
Dimecres, 15 de maig de 2019
Santa Coloma de Cervelló va participar el diumenge passat a la Jornada Europea de Neteja d'Espais
Públics (Let’s Clean Up Europe), una iniciativa de conscienciació contra l'abocament incontrolat de
residus a l'entorn natural.

El 13 de maig comença el termini de preinscripció a la Llar d'infants
Municipal Rojas Feliu per al curs 2019-2020
Dijous, 9 de maig de 2019
La Llar d’Infants Rojas Feliu acull infants d’edats compreses entre les 16 setmanes i els 3 anys,
distribuïts segons edat i criteris pedagògics.

Campanya informativa al establiments del municipi
Dijous, 9 de maig de 2019
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona ha dut a terme una
campanya informativa entre els establiments de Santa Coloma de Cervello amb l’objectiu de comprovar
el compliment dels requisits mínims d’informació que tots els establiments han de facilitar a les persones
consumidores.

L'Ajuntament obre un procés de selecció d'una plaça de tècnic superior
d'Esports de la plantilla de personal funcionari (A1) de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló
Dijous, 9 de maig de 2019
El termini per a presentar les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu finalitza el pròxim
27 de maig.

Exposició "El mosquit tigre, un veí que ens incomoda"
Dijous, 2 de maig de 2019
Fins al 13 de maig podeu visitar a l'Ajuntament l'exposició "El mosquit tigre, un veí que ens incomoda",
on podreu conèixer aquest insecte, veure quines mesures hem de prendre tant l'Administració com la
ciutadania per evitar la seva proliferació, i aprendrem alguns conells per evitar o minimitzar les seves
picades i com tractar-les.

Resultats Eleccions Generals 2019 a Santa Coloma de Cervelló
Dilluns, 29 d'abril de 2019

Casals d'Estiu 2019 a Santa Coloma de Cervelló
Dilluns, 8 d'abril de 2019
Aquest estiu no us quedeu a casa, i gaudiu dels Casals d’Estiu a Santa Coloma de Cervelló on trobareu
sorpreses, noves amistats, diversió i molt més!

L'Ajuntament obre un procés de selecció d'un dinamitzador/a juvenil
Divendres, 5 d'abril de 2019
Dissabte dia 6 d'abril s'obre el termini de sol·licitud per prendre part en el procés de selecció d'un
dinamitzador/a juvenil per executar el Pla d'Ocupació "Suport en la intervenció amb adolescents i joves.
Dinamitzador/a juvenil", per un període comprés entre l'1 de maig i el 31 de juliol de 2019.

Digues adéu al plàstic!
Dijous, 4 d'abril de 2019

Vine a l'Ajuntament i et donarem tres bosses reutilitzables per a la compra a granel. Oblida't de generar
les bosses de plàstic sense nanses i d'un sol ús, contaminants i nocives per al medi ambient.

Santa ColoM'AGRADA, la nova campanya de civisme de l'Ajuntament
Dilluns, 1 d'abril de 2019
Santa ColoM’AGRADA! és la nova campanya de sensibilització que l’Ajuntament de Santa Coloma de
Cervelló ha posat en marxa aquest mes d’abril amb l’objectiu de donar a conèixer el Servei de Recollida
de Mobles vells i Andròmines de l’Ajuntament, i incentivar la recollida d’excrements dels espais públics.

Obert el termini per sol·licitar l´ús temporal d’una parcel·la d’hort urbà de
titularitat municipal a Santa Coloma de Cervelló
Dilluns, 1 d'abril de 2019
Els veïns i veïnes que vulguin gaudir de l’ús temporal d’una parcel·la d'hort urbà, ho poden sol·licitar fins
al 15 d’abril a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Calendari de Preinscripció als centres educatius per al curs 2019-2020
Divendres, 29 de març de 2019
Iniciem el procés de preinscripció en relació al 2n cicle d’Educació Infantil, Primària i Secundària, per al
curs 2019-2020 que marca el Departament d’Educació.

Reconeixement a les dones capdavanteres de les entitats del nostre
municipi
Dilluns, 11 de març de 2019
Sota el lema "Les dones mouen el món", l'Ajuntament va commemorar el 8 de març, Dia Internacional de
les dones, amb un acte institucional el dijous 7 de març a la Societat Recreativa, on es va fer un
reconeixement a les dones capdavanteres de les entitats del nostre municipi. Més de 80 dones hi van
participar en representació de quaranta entitats del municipi.

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló dona suport i se suma a la
vaga feminista del 8 de març

Dijous, 7 de març de 2019
La Vaga Internacional de Dones és una iniciativa de les feministes de diferents països del món i a
Catalunya la convoquen el conjunt del Moviment Feminista i els sindicats majoritaris.

Ja tenim el cartell de la 34a Festa de la Cirera
Dimecres, 6 de març de 2019
El jurat qualificador del concurs de cartells de la 34a Festa de la Cirera ha realitzat la valoració dels
treballs presentats, i la suma de puntuacions ha donat com a guanyador el cartell presentat per Daniel
Soriano sota el pseudònim LEINAD89.

L'Ajuntament aprova una moció sobre les persones desaparegudes
sense causa aparent
Dimecres, 6 de març de 2019
El ple de l'Ajuntament celebrat el 28 de febrer ha aprovat per unanimitat una moció sobre les persones
desaparegudes sense causa aparent presentada pels grups de Progrés, ERC, PDcat i PSC, i s'ha
adherit a la declaració del dia 9 de març com a Dia de les persones desaparegudes sense causa aparent.

L’Ajuntament es suma a la commemoració del 8 de març amb un
homenatge a les dones capdavanteres de les entitats del municipi
Dimarts, 5 de març de 2019
Sota el lema “Les dones mouen el món”, l’Ajuntament commemora el 8 de març, Dia Internacional de les
dones, amb un acte institucional el dijous 7 de març on es farà un reconeixement a les dones
capdavanteres de les entitats del nostre municipi. Als actes de commemoració, que es celebraran durant
tot el mes, s’han afegit entitats, equipaments i serveis del municipi.

Santa Coloma de Cervelló, amb l’esport igualitari
Dimarts, 5 de març de 2019
Santa Coloma de Cervelló vol un esport igualitari, i per tal de commemorar el 8 de març, Dia de les
dones, us proposem dues activitats al Pavelló Poliesportiu Municipal, i us convidem a manifestar el
vostre suport amb el hashtag #Santacolomaesportigualitari.

El Ministeri de Foment reprèn el projecte de la variant de la carretera C245
Dijous, 21 de febrer de 2019
Les alcaldesses de Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez, de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, i
Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerich; la primera tinenta d'Alcaldia de l'Ajuntament de Torrelles de
Llobregat, Isabel Martínez Soriano, i el gerent d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de
Barcelona, Vicenç Izquierdo, s'han reunit aquest dilluns dia 18 de febrer a la seu del Ministeri de Foment,
a Madrid amb el secretari general d'Infraestructures, José Javier Izquierdo.

Segon tractament contra la plaga de la processionària
Dijous, 21 de febrer de 2019
Avui, 21 de febrer, s'ha fet la segona fase del tractament contra l'eruga processionària a la pineda del
cementiri i al carrer Aranyó, dos punts on s'ha detectat la presència de larves. Les temperatures càlides
del darrer mes han ajudat a proliferar la plaga, fent necessari aquest tractament de xoc per eliminar les
larves que no han mort amb el tractament preventiu que es va realitzar el novembre passat.

El Projecte Jove, al Baix tu decideixes, ofereix als joves l'oportunitat de
formar-se i treballar
Divendres, 15 de febrer de 2019
"Jove, al Baix tu decideixes" ofereix als i les joves d'entre 18 i 29 anys en situació de desocupació
recursos per millorar les seves competències professionals de cara a la seva incorporació al món laboral.

Presentat el projecte de l’itinerari de vianants i bicicletes a la carretera
BV-2002 entre Santa Coloma i Sant Vicenç
Dimecres, 13 de febrer de 2019
Dimarts, 12 de febrer, l'alcaldessa, Anna Martínez i el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi
Fàbrega, van presentar a la Sala de Plens de l'Ajuntament el projecte de construcció de l’itinerari de
vianants i bicicletes a la carretera BV-2002, entre Santa Coloma de Cervelló i Sant Vicenç dels Horts.

El Capritx d'en Carles Bermell i El Racó de Can Valentí, a la Guia Sabors
de l'Horta 2019
Dimecres, 13 de febrer de 2019

La gastronomia del Baix Llobregat està de moda i torna a ser protagonista representada pel col·lectiu
gastronòmic "Sabors de l'Horta 2019", una iniciativa del Consorci de Turisme i el Parc Agrari del Baix
Llobregat que reuneix a un total de 53 restaurants de la comarca.

El Centre de Recursos Juvenils Can Carletes, referent del jovent del
poble
Dilluns, 11 de febrer de 2019
L'any 2018, el Centre de Recursos Juvenils Can Carletes de Santa Coloma de Cervelló ha registrat un
total de 6.348 usos i 1.349 consultes al Servei d'Informació Juvenil, convertint-se en un referent per a la
població jove del poble.

Es constitueixen les cooperatives escolars
Dilluns, 11 de febrer de 2019
Les sis cooperatives escolars que participen aquest curs en el projecte de Cultura emprenedora a
l'escola CuEmE ja s'han constituït, i el passat dimarts 5 de febrer l'alcaldessa els hi va fer entrega del
NIF, document que les acredita com a cooperatives.

L'Ajuntament obre un procés de selecció per crear una borsa de
personal tècnic en gestió econòmica
Divendres, 8 de febrer de 2019
Avui s'obre el termini de sol·licitud per prendre part en el procés de selecció de personal que ha
convocat l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per tal de disposar d'una borsa de personal tècnic
en gestió econòmica (grup A subgrup A2)

L'Ajuntament obre un procés de selecció d’un agent cívic
Dijous, 7 de febrer de 2019
Avui s'obre el termini de sol·licitud per prendre part en el procés de selecció d’un agent cívic per executar
el Pla d’Ocupació “Suport a la dinamització comunitària i a la millora de la cohesió social”, per un període
comprés entre l’1 de març i el 31 d’agost de 2019.

Llista d'admesos/es i exclosos/es per pendre part en el procés selectiu,

per constituir una borsa de treball d'agents interins/nes de la Policia
Local
Dijous, 7 de febrer de 2019

Obert el termini a entitats i establiments per formar part de la campanya
de promoció turística El supermes
Dijous, 7 de febrer de 2019
Totes les entitats i establiments turístics de Santa Coloma i de la Comarca, des de museus, activitats
d’oci, rutes guiades, restaurants i allotjaments, poden adherir-se a la campanya el Supermes que
organitza el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i oferir durant aquest mes ofertes especialment
pensades per a un públic familiar amb promocions especials.

Es constitueix el Consell de Salut del Baix Llobregat
Dilluns, 4 de febrer de 2019
El passat dijous 31 de gener es va constituir el Consell de Salut del Baix Llobregat, un òrgan de
participació que aplega els 30 ajuntaments de la comarca, agents socioeconòmics, institucions i entitats
vinculades de manera directa o indirecta amb el món sanitari i de la salut del Baix Llobregat. Es tracta
del primer consell de salut a nivell comarcal de tota Catalunya, i neix amb la voluntat de protegir i
fomentar els hàbits saludables dels ciutadans i ciutadanes de la comarca.

L’Institut Montpedrós ja compta amb l’ampliació de l’edifici
Dimecres, 30 de gener de 2019
L’Institut Montpedrós assoleix una nova fita en el seu procés de consolidació i normalització, pel que fa a
les infraestructures. Les obres d’ampliació de l’edifici, que permeten disposar de 10 aules noves, més
aules de desdoblament i despatxos, van finalitzar durant l’aturada de Nadal i ja s‘estan utilitzant amb
normalitat.

Els projectes que estan en marxa
Dimecres, 30 de gener de 2019
El poble es prepara per disposar de nous espais recuperats o millorats al llarg del 2019, amb diversos
projectes modestos, i també amb projectes importants i estratègics.

L’Ajuntament activa una Comissió d’Habitatge
Dimecres, 30 de gener de 2019
La Comissió d’Habitatge s’organitza com a grup de treball per analitzar les necessitats, possibilitats
d’actuació i propostes de futur per desenvolupar una política municipal d’habitatge que, en la mesura de
les possibilitats d’un Ajuntament i d’un municipi com Santa Coloma de Cervelló, faciliti el dret d’accés a
l’habitatge i activi recursos per disposar de més opcions alhora de donar resposta a les situacions
d’emergència social que es produeixin al poble.

Barcelona Energia arriba a les llars metropolitanes
Dimecres, 30 de gener de 2019
Les llars de Santa Coloma de Cervelló ja poden contractar el subministrament d’electricitat a Barcelona
Energia, la nova comercialitzadora pública d’energia elèctrica 100% renovable de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.

Nova licitació amb millora de serveis i novetats a l’oferta d’activitats
dirigides al Pavelló Poliesportiu Municipal
Dimecres, 30 de gener de 2019
Emergències 7000 és la nova empresa adjudicatària del servei de monitoratge del Pavelló Poliesportiu
Municipal des del passat mes de gener.

L’Ajuntament de Santa Coloma, Sant Boi i la Generalitat endeguen un
procés per repensar com ha de ser en el futur l’entorn de la Colònia
Güell
Dilluns, 24 de desembre de 2018
Les tres administracions acorden iniciar un Pla Director Urbanístic (PDU) per dissenyar el model
urbanístic a desenvolupar en l’àmbit que va des del nucli urbà de la Ciutat Cooperativa al nucli urbà de
Santa Coloma i de la via del tren fins als camps del Parc Agrari del Baix Llobregat a la zona de
muntanya.

El Ple de desembre aprova inicialment el Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019
Dilluns, 24 de desembre de 2018

El pressupost Municipal per a l’exercici 2019 ha estat aprovat inicialment amb el suport de l’Equip de
Govern, format per Progrés, ERC i PDeCat, i ha comptat amb l’abstenció de la resta de grups
municipals.

Santa Coloma de Cervelló amb la Marató de TV3 i el Gran recapte
Dilluns, 24 de desembre de 2018
Al nostre municipi diferents entitats han organitzat actes solidaris amb la Marató de TV3, i d’altres s’han
sumat al Gran recapte d’aliments que s’organitza amb motiu de les festes de Nadal. Tot seguit us fem un
recull de les activitats que ens han fet arribar les entitats. Moltes gràcies a tots i totes els que heu
participat!

Concurs de cartells de la 34a Festa de la Cirera
Dilluns, 24 de desembre de 2018
PRESENTACIÓ DE TREBALLS
Fins al divendres 15 de febrer a les 14h

Ets artesà i vols participar a la Festa de la Cirera 2019?
Dilluns, 24 de desembre de 2018
Els artesans de Santa Coloma de Cervelló que estiguin interessats a participar en la Fira d’artesania de
la Cirera 2019, han de presentar una instància genèrica al registre de l’Ajuntament abans del 15 de
febrer.

Fem un càsting!
Dilluns, 24 de desembre de 2018
Fontova Teatre obre un càsting d’actors i actrius per a la seva propera producció.

Al Nadal, jo ho tinc clar! Comerç de Santa Coloma
Dimarts, 4 de desembre de 2018
El 30 de novembre carrers i places s'han engalanat amb les llums de Nadal. Com cada any, la iniciativa

d'il·luminar carrers i places del municipi ha estat possible gràcies a la col·laboració del comerç local,
indústries, entitats financeres i l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Aquest Nadal, el comerç local molt a prop teu
Dijous, 29 de novembre de 2018
“Aquest Nadal, molt a prop teu”, és la campanya comercial de Nadal que enguany ha posat en marxa
l’Associació de Comerciants de Santa Coloma, amb el suport de l’Ajuntament. L’objectiu és incentivar les
compres nadalenques al comerç local, amb el sorteig de xecs regal i d’una panera nadalenca.

La Cripta Gaudí de la Colònia Güell, millor Patrimoni Cultural d’Europa
per la seva gestió sostenible
Dijous, 29 de novembre de 2018
L’Església - Cripta Gaudí de la Colònia Güell ha guanyat el primer premi en la categoria de millor
Patrimoni Cultural Europeu en els premis Destinació de Turisme Cultural Sostenible 2018.

Mapa del patrimoni cultural i natural del municipi
Dijous, 29 de novembre de 2018
L’Ajuntament, amb el suport de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, està
treballant en l’elaboració del Mapa del Patrimoni Cultural i Natural de Santa Coloma de Cervelló.

Millora del paviment a la plaça Charlie Rivel
Dijous, 29 de novembre de 2018
El 4 de desembre començaran les obres de millora del paviment a la plaça Charlie Rivel, al Pla de les
Vinyes.

Neix l’Agrupació de Cultura Popular
Dijous, 29 de novembre de 2018
Santa Coloma compta amb una nova associació que té per objectiu promoure i potenciar tot tipus de
manifestacions de la cultura popular catalana al poble.

Buc d’assaig al Centre Cívic Can Baruta
Dijous, 29 de novembre de 2018
El Centre Cívic Can Baruta disposarà a partir de gener d’un buc d’assaig per a la pràctica i
experimentació musical destinat als grups de música del municipi.

Santa Coloma se suma a la commemoració del Dia Internacional contra
la violència envers les dones
Dilluns, 26 de novembre de 2018
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional contra la violència envers les dones, ahir
diumenge dia 25, Santa Coloma de Cervelló es va sumar a la 6a Marxa El Baix Llobregat contra la
violència masclista.

L'Ajuntament obre un procés de selecció de cinc places d'auxiliar
administratiu/va de la plantilla de personal funcionari
Dijous, 22 de novembre de 2018
Avui s'obre el termini de sol·licitud per prendre part en el procés de selecció que ha organitzat
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló de cinc places d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de
personal funcionari.

L'Ajuntament obre un procés de selecció per crear una borsa de treball
d'agents interins de la Policia Local
Dimecres, 14 de novembre de 2018
Avui s'obre el termini de sol·licitud per prendre part en el procés de selecció que ha organitzat
l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló per tal de crear una borsa de treball d'agents interins de la
Policia Local. El procés de selecció es farà mitjançant concurs oposició lliure.

La Carla Calzado guanya el 8è Concurs de cartells de la campanya de
sensibilització contra la violència de gènere d'enguany
Dimarts, 13 de novembre de 2018
La Carla Calzado és alumna de primer d'ESO de l'institut Montpedrós. La seva il·lustració ha estat la
triada pel jurat per a ser la imatge de la campanya del 25 de novembre, Dia Internacional contra la

violència envers les dones d'enguany.

La regidoria de Joventut surt al carrer per escoltar el que diuen els joves
Dimarts, 13 de novembre de 2018
Avui, i durant tres dies, la regidoria de Joventut surt al carrer per escoltar que diuen els joves i recollir les
seves opinions i propostes per tal de dissenyar una oferta de serveis i activitats que s'hi adigui amb allò
necessiten.

Els ciutadans de la Unió Europea han de manifestar la seva intenció de
vot a les eleccions de maig de 2019 abans del 30 de gener
Dimecres, 7 de novembre de 2018
Els ciutadans de la Unió Europea (UE) poden participar en les Eleccions municipals i al Parlament
Europeu que es celebraran el próxim 26 de maig de 2019 a Espanya si manifesten la seva intenció de
vot abans del 30 de gener de 2019.

Santa Coloma tindrà a partir de 2019 transport públic més barat amb la
tarifa plana metropolitana
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat l’aplicació d’una
tarifa plana per als desplaçaments entre els 38 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),
independentment de la zona tarifària a la qual pertanyin. Aquesta mesura s’aplicarà a partir de l’1 de
gener de 2019 en els trajectes que tinguin origen i destí dins de l’àmbit d’aquests municipis i iguala el
preu del transport públic dels municipis de la zona 1 i la zona 2.

El Ple Municipal aprova provisionalment les Ordenances Fiscals per al
2019
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
El proppassat 25 d’octubre el Ple Municipal va aprovar inicialment les Ordenances Fiscals (OOFF) que
entraran en vigor l’1 de gener de 2019, on es fixen les taxes, preus públics i impostos municipals per al
pròxim any.

Comencen les obres d’ampliació del Parc de Can Lluc
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
L’actuació, que implica l’ampliació del parc entorn de la plaça de la Palmera, respon a una iniciativa
conjunta de l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i permetrà recuperar i adequar un
espai fins ara poc útil a la zona on conflueixen la riera de Can Carletes i la riera de Can Lluc.

Millora de la mobilitat de vianants i vehicles al carrer Malvehy
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
A demanda d’alguns veïns i veïnes de la zona, i amb l’objectiu de millorar la mobilitat de vianants i
vehicles, l’Ajuntament ha redactat un projecte de millora de voreres a la part baixa del carrer Malvehy, a
la Colònia Güell.

Obres de millora al Pati de Sant Lluís
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
A principis del mes de novembre, una vegada finalitzat el període festiu en què el Pati de Sant Lluís té
un ús especial, començaran les obres de millora d’aquest espai annex al Centre Municipal Sant Lluís de
la Colònia Güell.

Medalla i diploma per a la Laura Heredia als Jocs Olímpics de la Joventut
de Buenos Aires
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Tenim medallista olímpica a Santa Coloma de Cervelló. La pentatleta Laura Heredia ha aconseguit el
bronze a la prova de Relleu Mixt de Pentatló Modern, junt amb el polonès Kasperczak, als Jocs Olímpics
de la Joventut que s’han celebrat a Buenos Aires a l’octubre.

Publicitat? No, gràcies!
Dimecres, 31 d'octubre de 2018
Setmana rere setmana les bústies s’omplen de tota mena de papers publicitaris, la majoria dels quals
acaben directament a la paperera. Però hi ha solucions per evitar rebre a la bústia aquest tipus de correu
comercial i reduir la quantitat de residus de paper que generem.

Torna una any més Gran panera nadalenca de la Comissió de Festa
Major de Santa Coloma de Cervelló
Dijous, 25 d'octubre de 2018
El número guanyador haurà de coincidir amb les 3 últimes xifres dels sorteig de l’ONCE del dissabte 8
de desembre de 2018.

Exposició bibliogràfica a la Biblioteca Pilarín Bayés en motiu de l'Any
Pompeu Fabra
Dijous, 25 d'octubre de 2018
Aquest any fa 150 anys del naixement del lingüista i gramàtic Pompeu Fabra i Poch i 100 anys de la
publicació de la seva Gramàtica catalana.

Tractament contra els mosquits tigre a tots els embornals del municipi
Dijous, 4 d'octubre de 2018
El pròxim 11 d'octubre es durà a terme un tractament contra els mosquits tigre a tots els embornals del
municipi.

A les escoles no llencem res i reduïm el malbaratament alimentari
Divendres, 28 de setembre de 2018
Per tal de reduir el malbaratament alimentari, l’Ajuntament, amb la col·laboració de l’Associació Aliments
Solidaris, les AMPAs de les Escoles Colònia Güell i Pla Vinyes, i les empreses dels menjadors escolars
Teno i El menú del Petit, ha impulsat un projecte per aprofitar els excedents dels menjadors escolars i
destinar-los a famílies del municipi en situació de vulnerabilitat. El projecte ha començat a finals de
setembre, i compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya de la Generalitat.

Santa Coloma de Cervelló, municipi feminista
Divendres, 28 de setembre de 2018
En la darrera sessió de Ple del 27 de setembre, l’Ajuntament ha aprovat la resolució per declarar Santa
Coloma de Cervelló municipi feminista.

Nou servei d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència
masclista i les seves filles i fills
Divendres, 28 de setembre de 2018
En la darrera sessió de ple del passat 27 de setembre, L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha
aprovat un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per participar del servei
d’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència masclista i les seves filles i fills.

Santa Coloma de Cervelló busca la seva marca
Divendres, 28 de setembre de 2018
Del 5 al 12 de novembre
Mostra de les propostes presentades al concurs Marca Santa Coloma de Cervelló
Al Centre Cívic Can Baruta
Dimecres 14 de novembre
Publicació dels tres finalistes del concurs

Curs de monitor/a de Lleure
Divendres, 28 de setembre de 2018
Per a joves del municipi majors de 18 anys
Oberta la llista d’inscripcions de joves interessats/des a fer al CRJ Can Carletes el Curs semiintensiu de
monitors de lleure infantil i juvenil homologat per la Generalitat.

Ja s’han enllestit les obres d’adequació de l’enllumenat públic de la
Colònia Güell
Divendres, 28 de setembre de 2018
Ja han finalitzat els treballs d’adequació de l’enllumenat públic de la Colònia Güell que van començar el
passat mes de febrer. Les lluminàries antigues han estat substituïdes per altres de tipus LED, de menor
potència i major eficiència energètica. Ara només resta fer les comprovacions dels nivells d’il·luminació i
la inspecció final tècnica.

Nova sala per a usos esportius al Pavelló i nova licitació del servei de
monitoratge

Divendres, 28 de setembre de 2018
Al Pavelló Poliesportiu s’ha ampliat la sala polivalent de la planta 2, annexant un espai destinat
prèviament a despatxos.

L’Ajuntament tira endavant el projecte d’horts urbans
Divendres, 28 de setembre de 2018
L’Ajuntament ja ha tancat el període de presentació d’ofertes per a la licitació de les obres d’arranjament
dels terrenys on s’ubicaran els horts urbans. Un cop enllestit aquest tràmit, podran començar les obres
per habilitar un total de 18 parcel·les d’uns 30 metres quadrats a la zona del Parc de Can Carletes.

Oberta la inscripció als cursos gratuïts al Punt Òmnia. Febrer 2019
Dijous, 20 de setembre de 2018
El Punt Òmnia us ofereix formació en noves tecnologies, amb programes específics per a gent gran,
dones, entitats, i persones a l’atur en situació de recerca de feina. També us ofereix un Punt
d’aprenentatge de català i la possibilitat d’obtenir el certificat ÀCTIC.

Fins el 21 de setembre es poden sol·licitar les beques del servei de
menjador de la Llar d’Infants, dels Casals d’estiu i d’activitats esportives
Dijous, 13 de setembre de 2018
Les sol·licituds es podran presentar del 3 al 21 de setembre a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament.

Fins el 21 de setembre es poden sol·licitar les ajudes per compensar l’IBI
pagat el 2017
Dijous, 13 de setembre de 2018
Del 10 al 21 de setembre les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a
l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI de l’any 2017.

Consulta les classificacions del 38è Cros Popular de Santa Coloma de
Cervelló

Dijous, 13 de setembre de 2018
Un any més hem tornat a gaudir de la diada catalana amb l’esdeveniment esportiu més important del
municipi el Cros Popular de l’11 de Setembre de Santa Coloma de Cervelló.

Obert el termini per a presentar les sol·licituds per a la concessió de
beques individuals per a la pràctica d’activitat esportiva 2018-2019
Dilluns, 10 de setembre de 2018
El termini per a presentar la sol·licitud per a la concessió de beques individuals per a la pràctica
d’activitat esportiva 2018-2019 comença el dilluns 3 de setembre i finalitzarà el divendres 21 de
setembre de 2018, ambdós inclosos. Heu de presentar la instància al registre de l'Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló. C/Pau Casals, 26-34. De dilluns a dijous de 8h30 a 18h, i divendres de 8h30 a 15h.
Per a més informació, consulteu les bases de la convocatòria.

La 5a Diada de l’Esport reconeix i premia els mèrits dels esportistes del
municipi
Dissabte, 1 de setembre de 2018
El passat 6 de juliol es va celebrar la 5a Diada de l’Esport de Santa Coloma de Cervelló, una jornada en
què el departament d’Esports de l’Ajuntament fa un reconeixement institucional dels mèrits esportius de
la temporada.

Formació per a joves al CRJ Can Carletes
Dissabte, 1 de setembre de 2018
Els i les joves de Santa Coloma de Cervelló han rebut enguany formació subvencionada per la regidoria
de Joventut per augmentar les seves competències a l’hora d’incorporar-se al món laboral.

L’Institut Montpedrós disposarà a inici de curs de totes les aules
necessàries per acollir tots els grups d’ESO i Batxillerat
Dissabte, 1 de setembre de 2018
El curs 2018-2019, que comencem en pocs dies, arriba amb una esperada novetat: l’Institut Montpedrós
incorporarà al llarg del curs els nous espais de l’ampliació de l’edifici. A principi de curs estaran
disponibles 4 aules necessàries per acollir tots els grups de l’ESO i Batxillerat, i durant el primer trimestre
s’acabarà l’obra de la resta dels espais, fins a disposar de les 10 noves aules, despatxos, aules de
desdoblament i espais comuns.

Nous pressupostos participatius als centres educatius
Dissabte, 1 de setembre de 2018
Enguany l’Ajuntament s’ha plantejat una nova experiència de pressupostos paticipatius, amb l’objectiu
de millorar uns equipaments clau per al municipi: els centres educatius.

L’Ajuntament reclama a la Generalitat les ajudes per a la Llar d’Infants
Municipal
Dissabte, 1 de setembre de 2018
Els darrers anys el finançament de les llars d’infants municipals ha patit molt, d’ençà que la Generalitat
va reduir de sobte i dràsticament la seva aportació als ajuntaments per a la gestió d’aquest servei, fins a
arribar a eliminar el seu finançament, fet que la majoria de consistoris hem criticat, per incompliment de
compromisos i acords entre les administracions.

Nou Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP)
Dissabte, 1 de setembre de 2018
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, des de la regidoria de Serveis Socials, formalitzarà aquest
mes de setembre un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per al període
2018 i 2019 amb l’objectiu de posar en marxa el Servei Especialitzat d’Atenció a les persones Grans i
Persones en situació de fragilitat (SEAP).

Signat un nou conveni per a la dinamització del comerç local
Dissabte, 1 de setembre de 2018
El 19 de juliol l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’Associació de Comerciants de Santa Coloma
de Cervelló van signar un nou conveni de col·laboració amb l’objectiu de continuar amb la tasca de
promoció i dinamització del comerç local i professionalització de la gestió de l’associació.

Tractament contra el mosquit tigre
Dijous, 2 d'agost de 2018

El Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, amb qui l’Ajuntament té un conveni per al control
dels mosquits al nostre municipi, durà a terme el segon tractament d’aquest any, durant aquesta
setmana.

Pàdel a Can Via
Dijous, 2 d'agost de 2018
El Club de Tenis Can Via ha incorporat 4 pistes de Pàdel a les seves instal·lacions

A l’estiu, protegiu-vos de la calor. Evitem els cops de calor
Dimecres, 11 de juliol de 2018
Tradicionalment entre el 15 de juliol i el 15 d’agost es donen els dies més calorosos de l’any, és el que
es coneix com canícula d’estiu. Per evitar que aquestes temperatures elevades produeixin danys al
nostre cos cal adoptar algunes mesures bàsiques.

Banys segurs a les piscines
Dimecres, 11 de juliol de 2018
Amb la pujada de temperatures de l’estiu una de les activitats més refrescants i satisfactòries és un bon
bany a una piscina. Per a què en gaudiu sense riscos en aquest article us fem unes quantes
recomanacions.

Tractament al clavegueram contra la plaga de paneroles
Dimecres, 11 de juliol de 2018
El pròxim dilluns 16 de juliol s’iniciarà un tractament amb pintura biocida a tots els registres del
clavegueram.

Les cooperatives escolars clouen el primer any del Projecte de Cultura
emprenedora a l’escola
Divendres, 29 de juny de 2018
El passat 14 de juny l’escola Colònia Güell va acollir als nois i noies que aquest curs 2017-2018 han
participat en el Projecte de Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) per celebrar l’acte de cloenda i fer

entrega a entitats d’interès social del municipi bona part dels beneficis que han obtingut amb la venda
dels seus productes durant la Festa de la Cirera.

El 3r Consell d’Infants tanca el curs amb el darrer Plenari
Divendres, 29 de juny de 2018
El passat dimecres 20 de juny es va celebrar a la Sala de Plens de l’Ajuntament, el darrer Plenari del
Consell d’Infants de Santa Coloma de Cervelló d’aquest curs escolar.

Litio, el linx ibèric trobat a Santa Coloma, ja és a casa
Divendres, 29 de juny de 2018
Litio, el linx ibèric que el passat 6 de juny va ser capturat a Santa Coloma de Cervelló, ja ha tornat a Vale
do Guadiana, al sud de Portugal, on va ser alliberat per primera vegada el 2015 per Iberlince, el centre
de cria en captivitat del Acebuche, a Huelva, que el va veure néixer el 5 d’abril de 2014.

Presentat el Pla Estratègic de Turisme de Santa Coloma de Cervelló
Divendres, 29 de juny de 2018
El passat dia 21 de juny, a la Sala de Plens de l’Ajuntament, va tenir lloc la presentació pública del Pla
Estratègic de Turisme de Santa Coloma de Cervelló. El document ha estat elaborat pel consultor Joan
Manuel Ribera, amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Noves oportunitats formatives i laborals per als participants en el
Projecte Engega
Divendres, 29 de juny de 2018
Set nois i noies d’entre 16 i 25 anys han participat durant deu setmanes consecutives en la darrera
edició del Projecte Engega, un programa d’acompanyament a joves en la recerca activa de feina que
impulsa la regidoria de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament.

El Martí Moreno, de l’escola Colònia Güell, guanya el Certamen nacional
infantil i juvenil de lectura en veu alta
Divendres, 29 de juny de 2018

Martí Moreno, de l’escola Colònia Güell, guanya el Certamen nacional infantil i juvenil de lectura en veu
alta.

Com millorar la comunicació, a la Xarxa d'atenció a la infància i
l'adolescència
Dijous, 28 de juny de 2018
El passat dimecres 27 de juny es va celebrar a l’Ateneu Unió de la Colònia Güell la jornada Com millorar
la comunicació “Be Water”, impulsada per la Xarxa d’Atenció a la Infància i Adolescència de Santa
coloma de Cervelló i organitzada pel Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament.

Comunicat sobre la retirada d'alguns medicaments que contenen
Valsartan
Dimecres, 27 de juny de 2018
Aquest principi actiu s'utilitza per tractar la hipertensió, i el ministeri adverteix que no s'ha de deixar el
tractament sense consultar-ho amb el metge

