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Anuncis
Convocatòria 2019 de les Beques als millors expedients de batxillerat
Divendres, 28 de juny de 2019

Aprovació inicial i informació pública instal·lació monument
commemoratiu del 25è Aniversari dels Gegants de Castellbisbal
Dimecres, 19 de juny de 2019

Tràmit d’informació pública del Pla Parcial Urbanístic de Delimitació Can
Flavià de les Illes
Dilluns, 17 de juny de 2019

Convocatòria 2019 per a l'atorgament d’una beca de recerca destinada a
finançar un projecte d'investigació inèdit sobre la Vila i terme municipal
de Castellbisbal
Divendres, 7 de juny de 2019

Edicte sobre la convocatòria i les bases reguladores del procés de
selecció per la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure,
contractació laboral, d’una plaça d’agent de desenvolupament local
Dijous, 30 de maig de 2019

Exposició pública de la sol·licitud d'atorgament de llicència ambiental
municipal de l'empresa COMERCIAL SIDERÚRGICA CATALANA, SL I
SIFU, SL
Divendres, 17 de juny de 2016

Bases i convocatòria per a la concessió de premis de la Rua de
Carnestoltes de Castellbisbal 2016
Dimarts, 2 de febrer de 2016

Aprovacio inicial del projecte d'instal·lació de pas de vianants i
condicionament de cuneta a la carretera B-150
Divendres, 16 de gener de 2015

Llistes d'alumnes admesos Escola Bressol La Caseta (curs 2014-2015)
Dijous, 5 de juny de 2014

Beques als millors treballs de recerca
Dijous, 29 de maig de 2014

Bases i convocatòria d'ajuts de la Campanya de Suport a l'Estudiant
2014-2015
Dilluns, 28 d'abril de 2014

Edicte d'obertura del termini per presentar sol·licituds al càrrec de jutge
de pau substitut del Jutjat de Pau de Castellbisbal
Dimecres, 26 de març de 2014

Bases dels premis del 6è Concurs Literari
Dijous, 20 de març de 2014

Bases per a l'atorgament de premis del Concurs Instagram de Fotografia
Jove del Dia Internacional de la Dona
Dimecres, 5 de març de 2014

Aprovació de la nova audiència als interessats dins del procediment de
revisió d'ofici de la reparcel·lació de Costablanca.

Dimecres, 5 de març de 2014

Edicte d'exposició pública de l'aprovació inicial del protocol de traspàs
de serveis de manteniment del polígon industrial Agripina
Dimecres, 26 de febrer de 2014

Edicte d'audiència als interessats de l'acord d'aprovació de l'expedient
de revisió per tal de declarar la nul•litat parcial de la reparcel•lació de
Costablanca
Dijous, 6 de febrer de 2014

