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Notícies
La Diputació de Barcelona posa en marxa la nova app “Apropteu”
El passat 23 de març la Diputació de Barcelona va posar en marxa la nova APP " Apropteu" que pretén
ajudar en el procés de la digitalització en el teixit comercial.
Divendres, 30 d'abril de 2021

Prova ràpida del VIH anònima, gratuïta i confidencial
Test ràpid de VIH a Sabadell.
Divendres, 30 d'abril de 2021

Ajuts per al lloguer per a persones en risc d'exclusió social
Dimecres, 28 d'abril de 2021

Preinscripció Llar d'Infants el Patinet
Divendres, 16 d'abril de 2021
Propera obertura del termini per a la preinscripció a Llar d'Infants el Patinet.

Curs de Manipuladors d'aliments
Dimecres, 14 d'abril de 2021

Convocatòries i ajudes per al teixit empresarial
Divendres, 9 d'abril de 2021

El RECOOPEREM a Sant Llorenç Savall: any 2020

Divendres, 26 de març de 2021

L'Ajuntament aprova el Pla d'Actuació Municipal 2021-2023
Divendres, 26 de març de 2021

Fòrum Next Generation Vallès
Dimecres, 24 de març de 2021

Premi Josep Gras de recerca de batxillerat curs 2020-2021
Dimecres, 24 de març de 2021

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal
Dilluns, 15 de març de 2021

S’obre la preinscripció escolar per al curs 2021-2022
Dilluns, 15 de març de 2021
El Departament d'Educació ha elaborat un vídeo explicatiu per ajudar les famílies a fer el procés, que
aquest any s’ha de formalitzar de manera telemàtica

Beques Carnet Jove 2021
Divendres, 12 de març de 2021

Noves mesures per a la contenció de la COVID-19 a partir del 15 de març
Divendres, 12 de març de 2021

Subvencions lloguer per a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió
social
Dimecres, 10 de març de 2021

Instal·lació de la barana al Carrer Vapor
Dissabte, 6 de març de 2021

Convocatòria subvencions Entitats Locals 2021
Divendres, 5 de març de 2021

L'Ajuntament instal·la diversos elements lúdics i pedagògics en el pati
de l’Escola
Divendres, 5 de març de 2021

Noves mesures per a la contenció de la COVID-19 a partir del 8 de març
Divendres, 5 de març de 2021

Programa REEMPRESA
Divendres, 5 de març de 2021

Renovació DNI a Sant Llorenç Savall
Dijous, 4 de març de 2021

Recollida solidària de productes d'higiene íntima
Dijous, 4 de març de 2021

L'Ajuntament adquireix llibres per a la Llar d'Infants i l'Escola
Dijous, 4 de març de 2021

Noves mesures Covid-19 a Catalunya a partir del 22 de febrer
Divendres, 19 de febrer de 2021

Línia d'ajuts al treball autònom (1r trimestre)
Divendres, 19 de febrer de 2021

Condicions de participació del concurs de disfresses de Carnestoltes
2021
Divendres, 12 de febrer de 2021

Canvi de número telefònic agent cívic
Dimecres, 10 de febrer de 2021

Campanya de tinença responsable d'animals
Dimarts, 9 de febrer de 2021

Eleccions 14 de febrer - recomanacions per anar a votar
Dilluns, 1 de febrer de 2021
Recomanacions per anar a votar segons protocol actual de la Generalitat

Flexibilització mesures del tram 1 a partir de dilluns 14 de desembre
Dissabte, 12 de desembre de 2020

Línia d’ajuts al treball autònom
Divendres, 6 de novembre de 2020
Ajut extraordinari per al manteniment de l'activitat econòmica enfront la COVID-19 per a persones
treballadores autònomes individuals o membres d'una microempresa

Dóna una nova vida als teus residus
Divendres, 6 de novembre de 2020
Tallers virtuals gratuïts

Curs formatiu online: L'Estalvi energètic a la llar

Dimecres, 4 de novembre de 2020

Convocatòria ajuts energies renovables
Dimecres, 4 de novembre de 2020

Segueix-nos a Telegram
Dimecres, 4 de novembre de 2020

Comunicat Festa Major d'Hivern
Dimecres, 4 de novembre de 2020

Subsidi ajuda familiar
Dimarts, 3 de novembre de 2020

Subvencions 2020. Restauració i centres d'estètica i bellesa
Dimecres, 28 d'octubre de 2020

Toc de queda nocturn a tot Catalunya de 22:00 a 6:00
Dilluns, 26 d'octubre de 2020

Resultats i constitució Borsa de Treball de Guàrdia Municipal
Dijous, 22 d'octubre de 2020

Convocatòria constitució borsa de treball Peó de la Brigada Municipal
Dilluns, 19 d'octubre de 2020

Horari especial cementiri municipal per Tots Sants
Divendres, 16 d'octubre de 2020

Amb motiu de la festivitat de Tots Sants, l'horari del cementiri municipal serà del 26 d'octubre al 8 de
novembre, de 10:00h a 17:00h.

Comunicacions de crema controlada
Dijous, 15 d'octubre de 2020
Del 16 d'octubre 2020 i fins el proper 14 de març de 2021, es podran tramitar les comunicacions de
crema.

Intervenció arqueològica a la Cova Simanya
Dimecres, 14 d'octubre de 2020

Campanya de vacunació contra la grip
Dimarts, 13 d'octubre de 2020
Ara més que mai, CUIDA'T !

Modificació Pla General en sòl no urbanitzable
Dijous, 8 d'octubre de 2020

Resultats de la prova pràctica per la constitució de borsa de Guàrdia
Municipal
Dijous, 8 d'octubre de 2020

Beques transport escolar estudis post obligatoris 2020-2021
Divendres, 25 de setembre de 2020

Programa "Agost cultural"
Dijous, 6 d'agost de 2020

Festa Major 2020 cancel·lada
Dimarts, 28 de juliol de 2020

MULLA'T per l'esclerosi múltiple
Divendres, 17 de juliol de 2020

Convocatòria i bases procés selectiu borsa de treball de Guàrdia
Municipal
Dimarts, 14 de juliol de 2020

Programa Noves Oportunitats per a joves de 16 a 24 anys
Divendres, 10 de juliol de 2020

Ajuts per fer obres d'accessibilitat per a la gent gran a l'interior dels
habitatges
Divendres, 10 de juliol de 2020

Formació gratuïta online per a establiments alimentaris i restauració
Dijous, 9 de juliol de 2020

Projecte urbanització del Passatge Indústria i tram final del carrer Sant
Antoni Maria Claret
Dijous, 9 de juliol de 2020

Resultats joc QUIZ SANTLLU d'instagram
Dimecres, 8 de juliol de 2020

Premi Josep Gras de recerca de batxillerat curs 2020-2021
Dimarts, 7 de juliol de 2020

Torna el Bibliobús La Mola
Dijous, 25 de juny de 2020

Casal d'Estiu 2020
Dimecres, 24 de juny de 2020

Preveniu els incendis forestals durant la Revetlla
Dimarts, 23 de juny de 2020

Mesures per a una Revetlla segura
Dimarts, 23 de juny de 2020

Dol oficial per les víctimes del COVID-19
Divendres, 19 de juny de 2020

Nou servei de comunicació d'incidències a través d'APP mòbil
Divendres, 19 de juny de 2020
A partir de dilluns dia 22 de juny, l'Ajuntament implementa un nou servei de comunicació d'incidències a
través d'una APP mòbil.

A partir d'avui, tot Catalunya està en fase 3 de desconfinament
Dijous, 18 de juny de 2020

Procés de consulta per triar dia festiu pel 2021
Dimecres, 17 de juny de 2020

Matriculació infants Llar d'Infants
Dimecres, 17 de juny de 2020

Obrim la piscina municipal de Comabella
Dilluns, 15 de juny de 2020

Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de
serveis
Divendres, 12 de juny de 2020

Setmana de l’Energia 2020
Divendres, 12 de juny de 2020

Ajut per a garantir un ingrés mínim a les famílies vulnerables
Dimecres, 10 de juny de 2020

Beques menjador curs 2020-2021
Dimecres, 10 de juny de 2020

Canvi a Fase 2
Dilluns, 8 de juny de 2020

Obertura Llar d'Infants
Divendres, 5 de juny de 2020

Preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya
FASE 1
Dimecres, 3 de juny de 2020
Preguntes actualitzades a 1-6-2020 14 h.

Setmana del Medi Ambient
Dimecres, 3 de juny de 2020

Convocatòria ajuts al lloguer
Divendres, 29 de maig de 2020

Convocatòria beques escolars
Dijous, 28 de maig de 2020

Setmana del Medi Ambient 2020
Dijous, 28 de maig de 2020

Ple ordinari del 28 de maig de 2020
Dimarts, 26 de maig de 2020

Recomanacions d'higiene per al sector de la restauració
Dimarts, 26 de maig de 2020

Nota de condol
Dilluns, 25 de maig de 2020

Mesures de flexibilització de restriccions COVID-19 a partir d'avui
Divendres, 22 de maig de 2020

Preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya
FASE 0 AVANÇADA
Divendres, 22 de maig de 2020
Preguntes actualitzades a 20-5-2020 16 h.

Ajuts extraordinaris per pagar el lloguer de famílies amb dificultats
econòmiques per la COVID-19
Dimecres, 20 de maig de 2020

Preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya
FASE 0 AVANÇADA
Dimarts, 19 de maig de 2020
Preguntes actualitzades a 18-5-2020 16 h.

Joc "QUIZ SANTLLU"
Dilluns, 18 de maig de 2020

Nou mitjà de comunicació amb Serveis Socials
Dilluns, 18 de maig de 2020

Serveis d'atenció a la dona víctima de violència masclista
Divendres, 15 de maig de 2020

Comença el termini per matricular-se a la #PAU2020
Divendres, 15 de maig de 2020

L'Agència Catalana de l'Habitatge aprova les bases de subvencions per
al pagament del lloguer
Divendres, 15 de maig de 2020

Preguntes sobre restriccions d'activitats per la COVID-19 a Catalunya
FASE 0
Dimarts, 12 de maig de 2020
Preguntes actualitzades a 11-5-2020 19 h.

Calendaris dels Centres d'Educació Secundària de Castellar
Dimarts, 12 de maig de 2020

Preinscripció i matrícula Llar d'Infants el Patinet
Dilluns, 11 de maig de 2020

L'Ajuntament obre procés de consulta per triar dia festiu al 2021
Dilluns, 11 de maig de 2020

FAQ'S que es poden fer els nens i nenes durant l'estat d'alarma per la
COVID-19
Dilluns, 11 de maig de 2020

Aprovades les bases de la beca Carnet Jove programa Connecta't
Dilluns, 11 de maig de 2020

