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Actualitat
Informació del nou cartipàs municipal
Consulteu totes les dades relatives als regidors i als grups polítics municipals que integren el consistori
per al mandat 2019-2023.
Dilluns, 29 de juliol de 2019

L’Ajuntament aprova el cartipàs municipal en un Ple extraordinari que es
va celebrar ahir al vespre
Tot i estar en minoria, l’equip de govern va aconseguir prou suports de la resta de grups polítics per
aprovar els cinc acords inclosos en el cartipàs.
Dimarts, 23 de juliol de 2019

Joan Playà és proclamat alcalde i Alternativa per Castellbisbal governarà
en minoria
Cap candidat ha obtingut la majoria absoluta dels vots i Playà ha estat nomenat alcalde per ser el
candidat de la llista més votada a les eleccions.
Dissabte, 15 de juny de 2019

L’Ajuntament celebra l’últim Ple municipal d’aquest mandat
Aquest dissabte al migdia tindrà lloc el Ple municipal de constitució del nou consistori per al mandat
2019-2023 que, de manera excepcional, es celebrarà a la sala d’actes de l’Ajuntament
Dijous, 13 de juny de 2019

Set candidatures es presenten a les eleccions municipals de
Castellbisbal

El Ple municipal sorteja els càrrecs de les 135 persones que formaran part de les meses electorals el
proper 26 de maig
Dimarts, 30 d'abril de 2019

Designades les 135 persones que estaran a les meses electorals durant
les eleccions generals del 28 d’abril
En total, s’habilitaran 15 meses als dos col·legis electorals del municipi, que estaran ubicats a l’Escola
Montserrat i al centre cívic de Can Santeugini
Dimecres, 3 d'abril de 2019

Castellbisbal s’adhereix al Pacte contra la segregació escolar de
Catalunya
El Ple municipal també aprova una moció de suport al cos de Bombers de la Generalitat que reclama
una dotació adequada de recursos materials i humans per al parc de bombers de Rubí, Sant Cugat i
Castellbisbal
Dimarts, 26 de febrer de 2019

Resum dels plens d'octubre i novembre
Consulteu les mocions aprovades en els plens municipals així com el resultat de les votacions.
Dimecres, 12 de desembre de 2018

El pressupost de l’Ajuntament al 2019 serà de més de 21 milions d’euros
En total, Castellbisbal comptarà amb un pressupost de 21.134.461 euros, que permetrà posar en marxa
noves actuacions per oferir més i millor serveis
Dilluns, 10 de desembre de 2018

S’ajorna una setmana el Ple municipal del mes de novembre
La Junta de Portaveus acorda celebrar el Ple el proper 3 de desembre per tal que els grups municipals
disposin de més temps per analitzar la proposta de pressupostos per al 2019 que s’ha de sotmetre a

aprovació.
Dimarts, 20 de novembre de 2018

S'afegeix prop de mig milió d'euros més al programa d'inversions
L'Ajuntament ha incrementat el pressupost d'inversions d'aquest 2018 afegint-hi 493.336 euros
addicionals per finançar diferents iniciatives i projectes.
Dimecres, 7 de novembre de 2018

L’Ajuntament aprova congelar tots els impostos i taxes municipals del
2019
La decisió de congelar les ordenances fiscals es va prendre en el Ple Municipal celebrat ahir i va
comptar amb el suport de tots els grups polítics.
Dimarts, 30 d'octubre de 2018

L’equip de govern presenta a l’oposició la seva proposta de congelació
d’impostos per al 2019
Tots els grups polítics municipals han pogut fer aportacions al document d’ordenances fiscals que s’ha
d’aprovar en el Ple del mes d’octubre.
Dimarts, 16 d'octubre de 2018

Resum dels plens de juliol i setembre de 2018
Consulteu les mocions aprovades en els plens municipals així com el resultat de les votacions.
Dimecres, 10 d'octubre de 2018

L’Ajuntament manifesta el seu desacord amb la prova pilot de reducció
horària dels ambulatoris
El Ple aprova una moció en contra d’aquesta mesura a proposta de la Plataforma No al Tancament
d’Urgències al CAP de Castellbisbal

Dimarts, 25 de setembre de 2018

Es celebra el primer Ple municipal amb l'equip de govern d'Alternativa en
minoria
L’Ajuntament aprova un acord per delegar la recaptació de tots els impostos municipals a la Diputació de
Barcelona.
Dimecres, 2 d'agost de 2017

Mocions del Ple del mes de maig
En el Ple del mes de maig es van debatre sis mocions. D’aquestes, cinc foren aprovades per unanimitat i
la sisena, fou desestimada.
Divendres, 16 de juny de 2017

El pressupost del 2017 s'amplia amb més de 700.000 euros
L’Ajuntament ha sumat al pressupost d’enguany un total de 716.933 euros del superàvit del 2016,
que es destinaran a dotar de recursos econòmics diferents actuacions que l’equip de govern
considera prioritàries.

Dimecres, 26 d'abril de 2017

Resum dels plens de gener i febrer de 2017
Consulteu els principals acords adoptats i les mocions aprovades en els plens municipals així com el
resultat de les votacions
Divendres, 31 de març de 2017

Mocions debatudes en el Ple de març
Van ser tres mocions: una, perquè l’Ajuntament es doni de baixa de l’AMI; una altra, per rebutjar
la sentència pel 9N; i la última, relativa a la plusvàlua.
Dijous, 30 de març de 2017

L'Ajuntament comptarà amb un pressupost de més de 20 milions d'euros
al 2017
El pressupost per a l’any vinent, que és d’un total de 20.139.647 euros, permetrà iniciar nous
programes i fer millores en els serveis municipals.

Divendres, 23 de desembre de 2016

Resum del ple ordinari del mes de novembre de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions
Dijous, 15 de desembre de 2016

Resum dels plens de setembre i octubre de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions
Dimarts, 15 de novembre de 2016

Resum dels plens de juny i juliol de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions
Dilluns, 15 d'agost de 2016

Resum plens municipals d'abril i maig de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions
Dilluns, 20 de juny de 2016

El Ple Municipal aprova dues mocions en defensa de la sanitat pública

El Ple del mes de maig també va aprovar modificar el pressupost per poder dur a terme nous plans
d’ocupació al municipi.
Dimecres, 1 de juny de 2016

S'estrena un protocol per fomentar la participació als plens municipals
El document, consensuat amb tots els grups municipals, vol facilitar la participació activa i democràtica
de la ciutadania en la vida política local.
Divendres, 29 d'abril de 2016

Resum plens municipals de febrer i març de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions
Divendres, 15 d'abril de 2016

El Ple rebutja les mesures de la Unió Europea per frenar l'arribada de
refugiats
El consistori prepara diverses activitats per informar i sensibilitzar de la situació que viuen les persones
que fugen de la guerra de Síria
Dimecres, 30 de març de 2016

Resum del ple municipal del mes de gener de 2016
Consulteu els principals acords adoptats en el ple del mes de gener així com el resultat de les
votacions
Dimarts, 15 de març de 2016

Resum plens municipals octubre i desembre 2015
Consulteu els principals acords adoptats en els plens municipals així com el resultat de les
votacions

Dimarts, 15 de desembre de 2015

El Pressupost 2016, en gràfics
Dijous, 3 de desembre de 2015

El Ple aprova el pressupost 2016 i blinda la rebaixa de les quotes de
Costablanca
Dijous, 3 de desembre de 2015
El pressupost de l'Ajuntament per a l'any vinent garanteix tots els serveis i ajuts malgrat la reducció
d’ingressos en concepte d’IBI.

El Ple designa per sorteig els càrrecs de les meses electorals de les
eleccions generals del 20 de desembre
Dilluns, 23 de novembre de 2015
A Castellbisbal s’habilitaran un total de 15 meses electorals, tres més que en la darrera
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya.

L'Ajuntament aprova la rebaixa del rebut de l'IBI el 2016
Dilluns, 2 de novembre de 2015
La rebaixa, que oscil·larà entre l’1,1 i el 6,9%, suposarà un estalvi de més de 460.000 euros per al
conjunt de la ciutadania.

La Junta Electoral de Terrassa ha obligat a l'Ajuntament a retirar la
bandera estelada
Dissabte, 19 de setembre de 2015
El requeriment s’ha fet a petició del PSC que va demanar a la Junta Electoral que es retirés
l’estelada de forma immediata.

El Ple designa per sorteig els càrrecs de les meses electorals del proper
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Dimecres, 2 de setembre de 2015
A Castellbisbal s’habilitaran un total de 12 meses electorals i 108 persones en formaran part: 36
titulars i 72 suplents.

El Ple aprova una moció per demanar atenció continuada al CAP, les 24
hores del dia i tot l'any
Dimecres, 29 de juliol de 2015
La moció va comptar amb els vots favorables de tots els regidors del consistori.

Aprovades les ordenances fiscals per al 2015
Dimecres, 5 de novembre de 2014
L'any que ve, no s'apujarà cap impost i l’IBI deixa d’augmentar, després de deu anys de progressiu
increment de la base liquidable amb motiu de la revisió cadastral aplicada al 2005.

El Ple de l'Ajuntament aprova donar suport a la consulta del 9N
Dimecres, 24 de setembre de 2014
Amb l’aprovació de la moció, l’Ajuntament es compromet a facilitar tots els recursos i les eines
necessàries per fer possible la consulta, fent una crida a la participació.

L'Ajuntament avança en la conservació i difusió de les actes històriques
del Ple Municipal
Dilluns, 26 de març de 2012
El detall de la informació que aporten constitueix uns documents fonamentals per a l’investigador per tal
d’entendre els canvis polítics, socials i econòmics de Castellbisbal dels darrers 160 anys

