Documentació
Nota informativa de la Festa Major de l'Aigua i la Llum 2022
El proper 17 d'agost se celebrarà la Festa Major de l'Aigua i de la Llum. Durant el
transcurs de les festes, hi haurà diverses activitats que cal seguir una sèrie de
recomanacions per tal que gaudir-les sense incidents.
Divendres, 5 d'agost de 2022

Nota informativa per al veïnat situat a la rodalia de
l'avinguda Gaudí amb motiu de la Festa de l'Aigua i del
Comerç
El proper 15 de juliol es celebrarà la Festa de l'Aigua i del Comerç, organitzada per
l'Associació de Comerciants de Castellbisbal. La festa es desenvoluparà durant tota la
tarda i convertirà l'avinguda gaudí en un espai d'inflables d'aigua on també hi haurà un
recinte firal amb parades de diferents establiments locals.
Divendres, 8 de juliol de 2022

Nota informativa per als comerços i habitatges situats en el
recorregut de la Flama del Canigó
Amb motiu de la celebració de l’arribada de la Flama del Canigó per la revetlla de Sant
Joan 2022, es farà una cercavila amb les colles de foc de la vila en què portaran torxes
durant tot el recorregut i realitzaran tres enceses de lluïment a la plaça de Catalunya, a
l’avinguda Gaudí entre el carrer Major i el carrer de Sant Miquel i a l’avinguda de Pau
Casals, a l’altura de la rotonda davant l’Ajuntament. Donat que el vostre comerç /
habitatge, està situat dins de la zona del recorregut, us recordem un seguit de
recomanacions per tal que no es produeixi cap incident ni desperfecte durant el
desenvolupament d’aquest acte.
Dilluns, 13 de juny de 2022

Nota informativa per als comerços i habitatges situats en el
recorregut del Correfoc infantil
Amb motiu de la celebració d’un correfoc infantil el 2 d’abril, i donat que el vostre comerç
/ habitatge, està situat dins de la zona del recorregut, us recordem un seguit de
recomanacions per tal que no es produeixi cap incident ni desperfecte durant el
desenvolupament d’aquest acte.
Dimecres, 30 de març de 2022

Nota informativa suport a la població afectada pel conflicte
d'Ucraïna
Davant l’allau de solidaritat de la ciutadania catalana i la voluntat d’oferir suport a la
població afectada pel conflicte, us informem com canalitzar totes les ajudes de forma
efectiva.
Dimarts, 8 de març de 2022

Calendari de farmàcies de guàrdia 2022
Consulteu el calendari i els horaris de les farmàcies de guàrdia de Castellbisbal per al
2022.
Dilluns, 3 de gener de 2022

Nota informativa del tribut metropolità 2021
L'AMB comença a cobrar el tribut metropolità que inclou rebaixes significatives en el 61
% dels rebuts. Es preveu que el 39 % restant es mantingui en imports similars al de l'any
passat sense que hi hagi increments aquest any.
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Nota informativa dels ajuts pel tribut metropolità

Convocatòria d’una línia d’ajuts econòmics de l’AMB per recuperar el 40 % de la quota
pagada del Tribut Metropolità corresponent a l’any 2020.
Dimecres, 2 de juny de 2021

Calendari de farmàcies de guàrdia 2021
Consulteu el calendari i els horaris de les farmàcies de guàrdia de Castellbisbal per al
2021.
Dimecres, 27 de gener de 2021

Nota informativa del centre residencial per a la gent gran
Un cop consensuada per unanimitat de tots els grups municipals la ubicació del futur
equipament residencial i de convivència per a la gent gran al passeig dels Eucaliptus de
Can Costa, l’Ajuntament ha posat en marxa el procediment administratiu per fer realitat la
seva construcció.
Dimecres, 13 de gener de 2021

Nota informativa de la tria d'ubicació del centre residencial
de la gent gran
L’espai residencial i de convivència per a la gent gran s’ubicarà a Can Costa
Dimecres, 13 de gener de 2021

Calendari de farmàcies de guàrdia 2020
Consulteu el calendari i els horaris de les farmàcies de guàrdia de Castellbisbal per al
2020.
Dilluns, 27 de gener de 2020

