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Notícies
Castellbell i el Vilar presentarà el darrer llibre de Marisol Rojas 'Amor
sosteniible'
Aquest divendres al Casino Borràs juntament amb l'estrena de l'exposició Cicatrius de la fotògrafa
Montse Soler
Dijous, 2 de desembre de 2021

Edicte d'aprovació definitiva del Projecte Executiu fase 2 del Casino
Borràs de Castellbell i el Vilar.
Consulteu el document
Dimecres, 1 de desembre de 2021

Decret d'alcaldia aprovant relació de candidats per ordre de puntuació
per la borsa de treball de tècnic mitjà àrees de Serveis Generals i Serveis
a les persones (salut pública, patrimoni cultural i promoció turística i del
Territori)
Dimarts, 30 de novembre de 2021

Decret d'alcaldia a`provant la relació de candidats per ordre de
puntuació per la borsa de treball per la plaça d'auxiliar administratiu/va
destinat a intervenció
Dimarts, 30 de novembre de 2021

Perfilada la programació de Nadal a Castellbell i el Vilar
Dilluns, 29 de novembre de 2021
Les activitats començaran aquest dimecres 1 de desembre i s'allargaran fins al 8 de gener

Castellbell i el Vilar encén el Nadal amb la inauguració del pessebre
monumental i un espectacle amb les entitats locals
Divendres, 26 de novembre de 2021
El 10 de desembre a la Plaça Lluís Companys amb sorpreses, mercat nadalenc, torrons i moscatell

L'Ajuntament inicia les tasques de neteja de la llera del riu Llobregat al
barri de la Bauma
Divendres, 26 de novembre de 2021
Els treballs de l’ACA tindran una durada de quatre setmanes i consistiran en l’eliminació de la canya i la
desbrossa de tot aquest entorn

Convocatòria sessió ordinària del Ple de la Corporació de data 30 de
novembre de 2021
Dijous, 25 de novembre de 2021

Acta de constitució del Tribunal qualificador del procés selectiu per una
(1) PLAÇA DE VIGILANT MUNICIPAL, subgrup AP, en règim funcionari , i
per la creació d'una borsa de treball (EXP 1683/2021)
Dijous, 25 de novembre de 2021

Tallers per a la promoció del canal electrònic de les administracions
Dilluns, 22 de novembre de 2021
Consulteu el document adjunt per a més informació

Castellbell i el Vilar commemora la jornada reivindicativa del 25 de
novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència Contra les
Dones
Divendres, 19 de novembre de 2021

Consulteu tots els actes programats en el document adjunt

Avaria nocturna a la xarxa de distribució d'aigua del dipòsit de la Bauma
Divendres, 19 de novembre de 2021
El servei ha quedat restablert de matinada

Ajuts per a la retirada de residus que continguin amiant 2021
Dijous, 18 de novembre de 2021
Convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la
construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya

L’Enquesta de violència masclista de Catalunya (EVMC) es farà a
Castellbell i el Vilar també
Dimarts, 16 de novembre de 2021
De manera telefònica i a carrec del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Campanya de donació de sang a Castellbell i el Vilar
Dimarts, 16 de novembre de 2021
Al Casal del pensionista el 29 de novembre de 17 a 21 hores

Castellbell i el Vilar dona suport a la iniciativa 'Crit per les dones
afganeses'
Divendres, 12 de novembre de 2021
El dissabte 27 de novembre s'ha programat una manifestació a Barcelona per denunciar la manca de
drets humans que pateixen les dones afganeses i les seves famílies

Acta del procés de selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà adscrit/a a

l'àrea de Srveis a les Persones (Patrimoni cultural, promoció turística i
del territori), i constitució d'una borsa de treball
Dijous, 11 de novembre de 2021

L'Ajuntament organitza un autobús per participar a la Cursa de la Dona
de Barcelona
Dimarts, 9 de novembre de 2021
El diumenge 21 de novembre amb un recorregut de 8,2 quilòmetres per la capital catalana

Mercat de segona mà i d'ocasió amb motiu de 'La Marató' de TV3
Divendres, 5 de novembre de 2021
El 19 de desembre a l'Avinguda Catalunya de les 10 del matí a les 2 del migdia

Concentració contra la violència sexual i el terrorisme masclista
Dijous, 4 de novembre de 2021
Aquest dijous a les 8 del vespre a l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Instància PROCÉS SELECTIU 1 plaça funcionari/a interí/na, subgrup A2.
TASQUES D’EXECUCIÓ D’UN PROGRAMA DE CARÀCTER TEMPORAL
(PROJECTE DE REPARCEL•LACIÓ DE LA VALL DE MONTSERRAT)
Dijous, 4 de novembre de 2021

Tallers dirigits als comerços de Castellbell i el Vilar
Dimecres, 3 de novembre de 2021
Programades dues sessions aquest mes de novembre

Convocatòria a la sessió extraordinària del Ple de la Corporació per al
proper divendres 5 de novembre a les 8 hores

Dimarts, 2 de novembre de 2021

La Biblioteca Municipal Maria Malla reobre el servei a partir de novembre
Divendres, 29 d'octubre de 2021
L'equipament obrirà els dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19 hores

Decret d'aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos/exclosos
per a la plaça de vigilant municipal
Divendres, 29 d'octubre de 2021

Tall del subministrament elèctric a la zona de Sant Cristòfol i Can Padró
dimarts vinent
Dijous, 28 d'octubre de 2021
De les 9 a les 11 del matí

Acta del tribunal del Procés selectiu 1 plaça (personal laboral) d’auxiliar
administratiu/iva adscrita a l’Àrea de Serveis Generals (Intervenció),
subgrup C2. Oferta pública per l'estabilització de l'ocupació temporal.
Dimarts, 26 d'octubre de 2021

Interrupció del subministrament elèctric a l'urbanització de les Comes de
Castellbell i el Vilar
Dimarts, 26 d'octubre de 2021
Dijous al matí entre les 8.30 i les 12.30

Acta procediment selectiu per a una plaça peo de brigada - Rubik 2021
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Castellbell i el Vilar celebra amb èxit la sisena edició del Networking

Empresarial
Divendres, 22 d'octubre de 2021
El circuit de Can Padró és l’escenari de la trobada que compta amb la participació d’una setantena de
professionals i agents econòmics inscrits d’arreu del territori

AGBAR recupera el servei d'atenció al client quinzenal a l'Ajuntament
Dimecres, 20 d'octubre de 2021
L'atenció presencial va quedar interrompuda a conseqüència de la pandèmia

Castellbell i el Vilar recupera el cicle de teatre ‘CasinoAktiu’ amb tres
propostes aquesta tardor
Dimecres, 20 d'octubre de 2021
El Casino Borràs programarà les obres de teatre ‘Lapònia’, la comèdia ‘Ves-te’n Anton que el que es
queda...’ i el musical que recull les cançons d’ABBA ‘Super Trouper’

La junta local del càncer de Castellbell i el Vilar tindrà una parada al
mercat setmanal aquest dimecres
Dimarts, 19 d'octubre de 2021
Amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama que es commemora el 19 d'octubre

Les entitats i associacions de Castellbell i el Vilar han d'aportar la
documentació per justificar les subvencions d'aquest 2021 abans del 15
de novembre
Divendres, 15 d'octubre de 2021
La documentació s'ha de presentar a l'OAC

Prova pilot de càrrega i descàrrega al carrer Joaquim Borràs
Dijous, 14 d'octubre de 2021

Els estacionaments estaran limitats a un màxim de 20 minuts

Aprovació de la llista provisional del procés de selecció de personal
laboral: Vigilant Municipal i per a la constitució d'una borsa de treball
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Aprovació de la llista definitiva del procés de selecció personal laboral:
Tècnic/a mitjà/na adscrit/a a l'àrea de serveis a les persones (Patrimoni
Cultural, Promoció turística i del territori), i per a la constitució d'una
borsa de treball
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Llistat definitiu d'aspirants admesos i exclosos per la provisió del lloc de
treball temporal de peó de manteniment, dins del projecte RUBIK 8,
exercici 2021, subvencionat pel Consell comarcal del Bages
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Aprovació de la llista definitiva del procés de selecció de personal
laboral: Auxiliar administratiu/va destinat/da a Intervenció, i per a la
constitució d'una borsa de treball
Dimecres, 13 d'octubre de 2021

Castellbell i el Vilar demana a la Generalitat que financi l’arranjament del
camí de l’antic traçat del Cremallera de Montserrat
Divendres, 8 d'octubre de 2021
L’Ajuntament està disposat a assumir la titularitat del traçat, però demana que Ferrocarrils de la
Generalitat assumeixi el cost de l’obra per reforçar els talussos

Anunci d'aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança municipal
reguladora de la utilització privativa de bústies de titularitat municipal,
per al dipòsit i recollida de la correspondència privada.

Dijous, 7 d'octubre de 2021

El Centre Cívic de La Bauma torna a obrir portes
Dimarts, 5 d'octubre de 2021
Amb activitats infantils i juvenils

El projecte ‘Bages TTT’ programa a Castellbell i el Vilar una jornada de
networking adreçada a les empreses d’automoció i mobilitat del territori
Divendres, 1 d'octubre de 2021
El director general de l’Institut d’Estudis Financers, Josep Soler, i l’exconseller Josep Huguet seran els
ponents de la trobada, que se celebrarà el 22 d’octubre al circuit de Can Padró de Castellbell i el Vilar

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar expressa el seu condol per la mort
de Laura Gilabert Beltran, que va ser cap d’estudis de l’institut Bages
Sud
Dimarts, 28 de setembre de 2021
Des del curs 2009-2010 fins al curs 2018-2019

Castellbell i el Vilar potencia el recorregut curt de la Marxa del Pelegrí
amb un servei d’autobús gratuït
Dimarts, 28 de setembre de 2021
El recorregut del Camí Ignasià des de Montserrat fins a Sant Cristòfol de vuit quilòmetres tindrà
continuïtat amb un trasllat amb autobús fins a la capital del Bages

Convocatòria Ple ordinari pel 28 de setembre de 2021 a les 18:00
Dimarts, 28 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprova la redacció del projecte per
fer efectiu el tancament de la pista poliesportiva

Dilluns, 27 de setembre de 2021
Es preveu la col·locació d’un tancament lateral de les façanes i la protecció de la graderia

Pla d'Organització de l'Escola Bressol Municipal Colors, aprovat en el
consell escolar de data 24 de setembre de 2021
Divendres, 24 de setembre de 2021

Aprovació de la llista provisional del procés de selecció de personal
laboral: Auxiliar administratiu/va destinat a Intervenció, i per la
constitució d'una borsa de treball
Dimarts, 21 de setembre de 2021

Aprovació de la llista provisional del procés de selecció de personal
laboral: Tècnic/a Mitjà adscrit/a a l'Àrea de Serveis a les Persones
(Patrimoni Cultural, Promoció Turística i del Territori), i per a la
constitució d'una borsa de treball
Dimarts, 21 de setembre de 2021

Castellbell i el Vilar compta amb un nou vehicle per a l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil
Dijous, 16 de setembre de 2021
L’Ajuntament fa el lliurament del vehicle, que té capacitat per a cinc persones voluntàries i està equipat
per actuar en situacions d’emergència i de prevenció

Castellbell i el Vilar licita les obres per arranjar la llera del riu Llobregat al
barri de la Bauma
Dimecres, 15 de setembre de 2021
El consistori planteja l’extracció de les canyes, la vegetació i els arbres que alteren el curs natural del riu

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar impulsa el projecte per a la

instal·lació de plaques solars al camp de futbol
Dimarts, 14 de setembre de 2021
En el marc dels projectes que coordina l’Agència Comarcal de l’Energia del Consell Comarcal del Bages
en diferents punts del territori

Mesures de mobilitat i seguretat en el marc dels actes de la Diada
Divendres, 10 de setembre de 2021
A partir de les 16.00 hores es limiten els estacionaments a la plaça Lluís Companys i es recorda la
importància de respectar la distància de seguretat i portar mascareta a totes les persones assistents

Anunci, bases i sol·licitud de participació en el procés selectiu Projecte
Rubik 8 (2021)
Divendres, 10 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar reforça la vigilància nocturna per
evitar botellots
Divendres, 10 de setembre de 2021
El consistori ha reforçat el servei de vigilància nocturna en una actuació coordinada amb els Mossos
d’Esquadra i treballa per ampliar la plantilla de la Guàrdia Municipal

El programa 'Esport per a tothom' continua a partir d'octubre
Dijous, 9 de setembre de 2021
Amb activitats de pilates, ioga i relaxació, aerogim i gimnàstica dolça

Castellbell i el Vilar substituirà una cinquantena de contenidors i
promourà una campanya de sensibilització per millorar la gestió de
residus
Dijous, 9 de setembre de 2021
El consistori elabora un pla de xoc per fer front a l’incivisme a les àrees d’aportació de residus mentre es

licita el nou servei de recollida

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar conclou tres expedients
sancionadors per fer front a l’abandonament de residus a la via pública
Dimecres, 8 de setembre de 2021
El municipi sanciona el mal ús de les àrees d’aportacions de residus amb multes d’entre 750 i 1.000
euros

Castellbell i el Vilar commemora la Diada amb una mostra de foc a càrrec
dels Diables i Tabalers de Xàldiga
Dimarts, 7 de setembre de 2021
El municipi celebra l’Onze de Setembre divendres al vespre amb una ofrena floral als alcaldes afusellats
pel franquisme, l’acte institucional i una mostra de foc

La data límit perquè les entitats i associacions demanin espais per
organitzar les seves activitats acaba el 15 de setembre
Divendres, 3 de setembre de 2021
Us podeu descarregar la instància que caldrà presentar a l'OAC a continuació

El Poliesportiu Municipal recupera l'activitat
Dijous, 2 de setembre de 2021
L'equipament havia estat tancat darrerament

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar expressa el seu condol per la mort
d'Àngels Basiana Obradors, exdirectora de l'Institut Bages Sud
Dijous, 2 de setembre de 2021
Basiana va ser la primera directora del centre l'any 2009

Relació de candidats per ordre de puntuació plaça Treballador/a Social
concurs-oposició lliure, una plaça de treballador/a social, en règim
laboral interí
Dimecres, 1 de setembre de 2021

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar felicita l'atleta Montse Alcoba pel
seu paper als Jocs Paralímpics de Tòquio
Diumenge, 29 d'agost de 2021
La castellvilarenca ha quedat setena a la final d'halterofília de menys de 79 quilos on ha aconseguit
aixecar un pes de 107 quilos

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar divulga la campanya del
Departament de Salut al territori per accelerar la vacunació contra la
Covid-19
Divendres, 27 d'agost de 2021
Actualment tota la població major de 12 anys pot vacunar-se demanant cita prèvia o bé adreçant-se
cada tarda de dilluns a dijous al Palau Firal de Manresa de 16 a 20 hores

El poliesportiu municipal, tancat fins a nou avís
Dimarts, 17 d'agost de 2021
Informem que el poliesportiu municipal romandrà tancat fins a nou avis. Disculpeu les molèsties.

Ajornada l'activitat de Festa Major "Descobrim la fàbrica de la Bauma i el
seu entorn"
Divendres, 13 d'agost de 2021
L'activació del Pla Alfa en nivell 3 pel risc d'incendi forestal ha obligat a ajornar fins a nova data l'activitat
de Festa Major "Descobrim la fàbrica de la Bauma i el seu entorn", que estava prevista per al proper
dilluns 16 d'agost de 9 a 12 del matí. Sí que es manté, però, l'homenatge als avis i les àvies de la
Bauma, que tindrà lloc a les 12 del migdia a l'església de la Sagrada Família de la Bauma, amb
l'actuació del cantant Robert.

Nova data de la caminada contra el càncer
Dijous, 12 d'agost de 2021
Es farà l'11 de setembre.

Anul·lació de caminada i mostra de foc a causa de l'onada de calor
Dimecres, 11 d'agost de 2021
Estem davant un dels episodis de risc d'incendi més alt dels darrers 20 anys

Ban municipal davant l'onada de calor i risc d'incendi
Dimecres, 11 d'agost de 2021
Consulteu el document.

Dimecres, al mercat, inscripcions per a la cursa solidària de l'AECC
Dilluns, 9 d'agost de 2021
El recorregut, de 7 quilòmetres, es farà el dia 14 d’agost

Normativa i plànols del planejament urbanístic actual
Divendres, 6 d'agost de 2021
Consulteu tots els detalls

El concert de Xiula i l’espectacle ‘L’Home orquestra’ del Peyu, plats forts
de la Festa Major de Castellbell i el Vilar
Dijous, 5 d'agost de 2021
El municipi viurà la Festa Major del 9 al 16 d’agost amb propostes per a tots els públics i amb caràcter
solidari a través de la ‘1a Marxa contra el càncer’. El programa s’adapta a la situació de pandèmia i
caldrà reserva prèvia per accedir a tots els actes, que seran gratuïts

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar flexibilitza els sistemes de
pagament per facilitar els tràmits en el marc de la situació de pandèmia
Dimarts, 3 d'agost de 2021
El consistori facilita els tràmits a través del caixer automàtic o bé a través d'internet

Inscripcions obertes per a la cursa solidària ‘AECC Castellbell i el Vilar
en Marxa’
Dimarts, 3 d'agost de 2021
La recaptació es destinarà a la recerca oncològica i a ajuts directes als pacients i a les seves famílies

Consulta pública prèvia. Pla de verificació d'activitats comunicades a
l'ajuntament de Castellbell i el Vilar
Divendres, 30 de juliol de 2021

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar condemna el presumpte crim
masclista a Sant Vicenç de Castellet
Divendres, 30 de juliol de 2021
El consistori vol expressar el seu condol i el suport a la dona presumptament assassinada aquesta nit

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprova els dos dies festius locals de
l'any vinent
Dijous, 29 de juliol de 2021
Seran el 2 de maig i el 12 d'agost

Acta Procés de selecció plans locals d'ocupació 2021 de l'Ajuntament de
Castellbell i el Vilar
Dimarts, 27 de juliol de 2021

Cursa solidària de l'AECC a Castellbell i el Vilar
Dimarts, 27 de juliol de 2021
Recorregut de 7 quilòmetres que resseguirà la Ruta del Romànic Montserratí

Obertes les inscripcions per a la Marxa del Pelegrí, que tornarà a passar
per Castellbell i el Vilar
Dimarts, 27 de juliol de 2021
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ofereix un servei de bus i potencia la Fira del Montserratí

El concert Pla de Lluna al Camí Ignasià reuneix 200 espectadors
Dilluns, 26 de juliol de 2021
L'Ajuntament vol donar continuïtat a la iniciativa l'estiu vinent

Castellbell i el Vilar adapta el concert ‘Pla de Lluna al Camí Ignasià’ a la
situació de pandèmia
Dijous, 22 de juliol de 2021
L’aforament per a la cita de dissabte queda limitat al 50% del que permet la normativa, l’ús de la
mascareta serà obligatori i el públic estarà assegut amb el seu grup bombolla

Convocatòria Ple Ordinari
Dijous, 22 de juliol de 2021

Aprovació llistat definitiu d'aspirants admesos/es i exclosos/es - PLA DE
REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 2021
Dimarts, 20 de juliol de 2021

Convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de façanes, instal·lacions de
depuració d'aigües residuals i plaques fotovoltaiques a Castellbell i el

Vilar
Divendres, 16 de juliol de 2021
Publiquem el model de sol·licitud per optar a aquesta convocatòria

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar inicia la convocatòria per incorporar
tres nous professionals
Dijous, 15 de juliol de 2021
Les sol·licituds per a les places de vigilant municipal, auxiliar d'administració i tènic/a mitjà adscrit a les
àrees de Serveis Generals i Serveis a les Persones serà vigent a partir d'aquest divendres 16 de juliol

Aprovació llistat provisional d'aspirants admesos/es i exclosos/es - PLA
DE REACTIVACIÓ DE L’OCUPACIÓ 2021
Dimarts, 13 de juliol de 2021

Felicitats a Montse Alcoba, classificada per anar als Jocs Paralímpics de
Tòquio
Dijous, 8 de juliol de 2021
La castellvilarenca hi participarà en la disciplina de Powerlifting

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació de
façanes, instal·lacions de depuració d'aigües residuals i plaques
fotovoltaiques en el municipi de Castellbell i el Vilar
Dimarts, 6 de juliol de 2021
Els ajuts són d'un màxim de 1.000 euros i els treballs han d'estar fets per empreses o autònoms del
municipi

Castellbell i el Vilar estrena una nova proposta cultural que uneix els
nous talents musicals del territori amb l’entorn natural del municipi
Divendres, 2 de juliol de 2021

‘Pla de Lluna al Camí Ignasià’ és un concert que es farà el 24 de juliol a les 10 de la nit al Pla del MasRoig de Sant Cristòfol

Bases reguladores del procés de selecció per cobrir els llocs de treball
dels Plans Locals d'Ocupació 2021 de l'Ajuntament de Castellbell i el
Vilar, finançats per la Diputació de Barcelona
Dilluns, 28 de juny de 2021

Castellbell i el Vilar també commemora la jornada del 28 de juny, Dia per
a l'Alliberament LGTBI
Dilluns, 28 de juny de 2021
Consulteu la declaració institucional amb motiu de la jornada d'aquest dilluns

Tot a punt perquè comenci el Vilart, el festival rural d'art en viu, a
Castellbell i el Vilar
Dimarts, 22 de juny de 2021
L’esdeveniment, que tindrà lloc el dia 26 de juny, presenta un cartell amb teatre, música, exposicions,
tallers i fotografia. Les entrades pels actes principals i els tallers es van exhaurir en pocs dies.

Acta del tribunal qualificador plaça peó brigada (neteja viària i conserge
de l'escola) exp. 2419/2020
Dijous, 17 de juny de 2021

Arriba la segona edició del Vilart, el festival rural d'art en viu, a
Castellbell i el Vilar
Dijous, 17 de juny de 2021
L’esdeveniment, que tindrà lloc el dia 26 de juny, presenta un cartell amb teatre, música, exposicions,
tallers i fotografia

BAN informatiu amb motiu de la revetlla de Sant Joan
Dijous, 17 de juny de 2021
Queda prohibit encendre qualsevol foguera sense autorització

Les inspeccions rutinàries de prevenció de legionel·la que l'Ajuntament
executa als equipaments municipals surten negatives
Dilluns, 14 de juny de 2021
Darrerament s'han fet controls als centres educatius, a la piscina i a la zona esportiva

Anunci d'aprovació inicial de les Bases Específiques per la Concessió de
subvencions municipals per a la rehabilitació de façanes, instal·lacions
de depuració d'aigües residuals i plaques fotovoltaiques al municipi de
Castellbell i el Vilar.
Divendres, 11 de juny de 2021

Anunci de licitació per la Concessió de servei de bar de la piscina
municipal de Castellbell i el Vilar. Temporada 2021
Dijous, 10 de juny de 2021
El termini per a la presentació d'ofertes acaba el 23 de juny

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar aprova per unanimitat cedir els
terrenys de La Vall de Montserrat per al nou institut
Dijous, 10 de juny de 2021
La superfície de 9.378 metres quadrats de titularitat municipal facilitaria una construcció ràpida del nou
equipament llargament reivindicat

Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius presentem 'La memòria de
les fàbriques'

Dimecres, 9 de juny de 2021
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar dona suport a aquesta exposició virtual

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar comença les tasques per
desbrossar els carrers de totes les urbanitzacions
Dimarts, 8 de juny de 2021
Els treballs han començat al nucli de Sant Cristòfol i la urbanització de Can Prat i aquesta setmana
continuaran a Mas Enric i La Vall de Montserrat

Els tallers d'arts visuals del festival Vilart 2021 esgoten les inscripcions
Dimarts, 8 de juny de 2021
La situació de pandèmia limita els grups a un màxim de deu persones

Consulteu l'ordre del dia del ple extraordinari d'aquest dimarts 8 de juny
Dimarts, 8 de juny de 2021
La sessió es podrà seguir per internet

Consells de seguretat i mesures de prevenció per a la Revetlla de Sant
Joan
Dilluns, 7 de juny de 2021
Compartim la informació de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar col·labora amb l'acte d'estrena dels
films del projecte 'Cinema en curs'
Dilluns, 7 de juny de 2021
Amb la participació de l'alumnat de Castellbell i el Vilar

Acta del tribunal qualificador plaça Auxiliar Administratiu/va OAC
exp.2418/2020
Divendres, 4 de juny de 2021

Arriba la segona edició de Vilart, el festival rural d’arts en viu i visuals de
Castellbell i el Vilar
Dijous, 3 de juny de 2021
Totes les activitats seran gratuïtes

Convocatòria Ple extraordinari per dimarts 8 de juny de 2021 a les 18:00
Dijous, 3 de juny de 2021

El Poliesportiu Municipal estarà tancat aquest dimecres
Dimecres, 2 de juny de 2021
L'equipament recuperarà l'activitat habitual a partir de dijous

Acta de constitució del Tribunal qualificador i de desenvolupament del
Procés Selectiu per la selecció de personal laboral interí:
TREBALLADOR/A SOCIAL, i per la constitució d'una borsa de treball
Exp. 2420/2020
Dimarts, 1 de juny de 2021

El campus esportiu del CE Castellbell i el Vilar començarà el 28 de juny
Dimarts, 1 de juny de 2021
Proposta adreçada a nens i nenes de 4 a 15 anys

El barri del Burés de Castellbell i el Vilar, engalanat amb més de 150
jardineres i 540 plantes

Dilluns, 31 de maig de 2021
La iniciativa ‘El Burés es planta’ compta amb una gran resposta ciutadana

Castellbell i el Vilar guarnirà diumenge el nucli del Burés amb 150
plantes i jardineres
Divendres, 28 de maig de 2021
'El Burés es planta’ és una iniciativa compartida entre l’Ajuntament i l’Associació de Fills i Amics del
Burés per guarnir tots els balcons del barri

Les inscripcions per als Camins Escolars del curs 2021-2022, a partir de
dimarts
Divendres, 28 de maig de 2021
Per a l'alumnat de primer a sisè de primària del Burés i del Borràs amb la voluntat de fomentar els bons
hàbits saludables i recuperar el fet d'anar a l'escola caminant

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar programa un estiu amb múltiples
activitats esportives
Dijous, 27 de maig de 2021
Oferta per a tots els públics amb activitats de ioga, pilates, aerogym, gimnàstica dolça, natació i
aquagym, entre d'altres

La temporada d'estiu de les piscines municipals començarà el 14 de juny
Dimecres, 26 de maig de 2021
L'horari d'obertura serà de 10 a 14 hores i de 15.30 a 19.30 hores fins al 12 de setembre

Convocatòria d'ajuts per a les entitats i associacions de Castellbell i el
Vilar
Dimecres, 26 de maig de 2021

El termini serà vigent fins al 9 de juny

Inscripcions obertes per al Casal d'Estiu de Castellbell i el Vilar
Dijous, 20 de maig de 2021
Es programarà del 28 de juny al 30 de juliol i s'adreça a infants de 3 a 12 anys

Convocatòria Ple ordinari de data 25 de maig de 2021 a les 18:00h
Dijous, 20 de maig de 2021

Aprovació de la llista definitiva d'admesos/es exclosos/es del procés de
selecció personal laboral interí AUXILIAR ADMINISTRATIU OAC, i per la
constitució d'una borsa de treball (exp.2418/2020)
Dimarts, 18 de maig de 2021

Aprovació de la llista definitiva d'admesos/es exclosos/es del procés de
selecció personal laboral interí PEÓ BRIGADA MUNICIPAL neteja viaria i
conserge de l’escola (exp. 2419/2020)
Dimarts, 18 de maig de 2021

Aprovació definitiva de la llista d'admesos/es i exclosos/es del procés de
selecció personal laboral Interí TREBALLADOR/A SOCIAL, i per a la
constitució d'una borsa de Treball. (exp. 2420/2020)
Dimarts, 18 de maig de 2021

Castellbell i el Vilar programa un taller d’autoconeixement i plaer femení
Dimarts, 18 de maig de 2021
A càrrec de l’educadora sexual i terapeuta de parella Elena Sex Coach en el marc del Dia internacional
d’acció per a la salut sexual de les dones

Castellbell i el Vilar commemora la jornada del 17 de maig, Dia

internacional contra la LGTBIfòbia
Dilluns, 17 de maig de 2021

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar rep el cens d’activitats redactat per
la Diputació de Barcelonaº
Divendres, 14 de maig de 2021
És una eina que permet la gestió de les activitats implantades al municipi de manera àgil

L'atenció de l'OAC serà telemàtica el proper dimarts 18 de maig
Dijous, 13 de maig de 2021
L'endemà es recuperarà l'atenció presencial

Consulta pública prèvia elaboració de l'ordenança reguladora dels
mercats de venda no sedentària del municipi de Castellbell i el Vilar
Dimarts, 11 de maig de 2021

Anunci d'aprovació definitiva del pressupost 2021
Dimarts, 11 de maig de 2021

Castellbell i el Vilar estrena una nova activitat d’educació emocional a
l’institut
Dilluns, 10 de maig de 2021
Adreçada a l’alumnat, professorat i famílies d’ESO de l’Institut Bages Sud va a càrrec de Maria Navarrete

A partir de dilluns 10 i fins el 21 d'abril començen les preinscripcions a
l'Escola Bressol Municipal
Divendres, 7 de maig de 2021
El proper dilluns 10 de maig comença el període de preinscripció de l'educació infantil (0-3 anys), una
etapa educativa en la qual els infants fan la descoberta del món que els envolta i inicien el seu

desenvolupament físic, emocional, social i cognitiu. Consulteu els documents adjunts per a més
informació.

L'activitat 'Jocs a la plaça', reprogramada per aquest divendres
Dimecres, 5 de maig de 2021
A la plaça Lluís Companys a partir de les 5 de la tarda

Anunci consulta publica previa - modificació ordenança utilitzacio
privativa busties
Dimecres, 5 de maig de 2021

Dilluns és festiu local
Divendres, 30 d'abril de 2021
Els dos dies festius locals de 2021 són el 3 de maig i el 16 d'agost

Programada una jornada lúdica per fomentar els jocs de taula entre
infants i joves
Dijous, 29 d'abril de 2021
La iniciativa es durà a terme aquest divendres a la tarda a la plaça Lluís Companys

Aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del Procés
de selecció personal laboral interí: TREBALLADOR/A SOCIAL, i per a la
constitució d'una borsa de treball (exp. 2420/2020) i decret de rectificació
Dimecres, 28 d'abril de 2021

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar impulsa un directori gratuït per als
comerços del municipi
Dimecres, 28 d'abril de 2021
La iniciativa ‘Compra al poble’ reivindica el teixit comercial del municipi a través d’una pàgina web amb la

informació dels establiments

La Generalitat obre la la convocatòria d'ajuts ordinaris per al pagament
del lloguer del 2021 amb una dotació de 20 milions d'euros
Dimarts, 27 d'abril de 2021
S’han incrementat els topalls del lloguer mensual per adaptar-se a la realitat del mercat i les famílies
podran rebre un màxim de 200 euros d’ajut al mes

Xerrada divulgativa adreçada a les famílies amb fills i filles adolescents
Dimarts, 27 d'abril de 2021
Anirà a càrrec de la pedagoga i escriptora Eva Bach el proper 11 de maig al Casino Borràs i inclourà la
presentació del llibre ‘Mares i pares influencers’

Aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del Procés
de selecció personal laboral interí: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA -OAC-,
i per a la constitució d'una borsa de treball (exp. 2418/2020)
Dilluns, 26 d'abril de 2021

Aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del Procés
de selecció personal laboral interí: PEÓ BRIGADA (neteja viaria i
conserge de l’escola) i per a la constitució d'una borsa de treball (exp.
2419/2020)
Dilluns, 26 d'abril de 2021

Fem difusió de les activitats de maig de l'Associació contra el càncer
Dilluns, 26 d'abril de 2021
Les activitats es fan a través d'internet

Anunci nomenament personal laboral fix. Peó manteniment (neteja viària)
Divendres, 23 d'abril de 2021

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar expressa el seu condol per la mort
de Joan Badia i Pujol, exalcalde de Callús
Dissabte, 17 d'abril de 2021
Badia va ser professor de català a l'Institut Bages Sud

Castellbell i el Vilar proposa una celebració de Sant Jordi amb tres dies
de parades al carrer i propostes culturals
Divendres, 16 d'abril de 2021
El dia 23 d’abril es podrà veure al Casino Borràs l’espectacle familiar ‘Un país de conte’ protagonitzat per
Carles Cuberes

Castellbell i el Vilar programa l'obra de teatre 'Els darrers dies de la
Catalunya Republicana'
Dimecres, 14 d'abril de 2021
A càrrec de la companyia Terra Teatre en el marc dels actes de commemoració del 90è aniversari de la
proclamació de la República

Castellbell i el Vilar condemna l’assassinat d’una dona a Manresa aquest
dimecres
Dimecres, 14 d'abril de 2021

Castellbell i el Vilar commemora el 90è aniversari de la proclamació de la
República amb la descoberta d’una placa a la façana de l’antic
Ajuntament
Dilluns, 12 d'abril de 2021
El municipi recordarà aquest dimecres els fets històrics del 14 d’abril de 1931 al nucli del Vilar

EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MATRÍCULA DE QUOTES MUNICIPALS IAE
2021
Divendres, 9 d'abril de 2021

Calendari Fiscal 2021
Divendres, 9 d'abril de 2021
Podeu consultar el calendari fiscal de l'any 2021 amb els períodes de pagament dels impostos i de les
taxes locals a l’arxiu adjunt, així com els mitjans i lloc de pagament en el web de l’ORGT.

Convocatòria Ple extraordinari urgent per demà dijous 8 d'abril de 2021 a
les 19:00
Dimecres, 7 d'abril de 2021
El ple serà retransmès per Facerbook mitjançant aquest enllaç:
https://www.facebook.com/plenscastellbellielvilar/

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar programa l'espectacle familiar 'Un
país de conte' per Sant Jordi
Dimecres, 7 d'abril de 2021
Amb aforament limitat i inscripció prèvia obligatòria

Castellbell i el Vilar acaba les obres d’estabilització del talús de La
Bauma
Dimarts, 6 d'abril de 2021
L’obra cobreix un tram de 170 metres entre els carrers de La Riera i Sant Salvador a La Bauma

Ballada Bastonera simbòlica de Pasqua
Divendres, 26 de març de 2021

Es farà en espais estàtics al Burés, al Borràs i a La Bauma el diumenge 4 d'abril

Les persones que tinguin entre 60 i 65 anys ja poden demanar hora per
vacunar-se contra la Covid-19
Dijous, 25 de març de 2021
Les cites s'actualitzen cada setmana tenint en compte la disponibilitat de vacunes i l'Ajuntament donarà
suport per a la tramitació de la vacunació a tots els veïns i veïnes sense accés a internet o amb
dificultats per fer la gestió

Convocatòria sessió ordinària del Ple de la Corporació per al dia 30 de
març a les 18:00
Dijous, 25 de març de 2021

ACTA núm.2 i última Resolució sorteig desempats BORSA TREBALL
PEÓ OBRA BRIGADA MUNICIPAL EXP 2025/2020
Dijous, 25 de març de 2021

Acta núm.2 Resolució sorteig empats BORSA TREBALL PEÓ NETEJA
VIÀRIA EXP 2074/2020
Dijous, 25 de març de 2021

Castellbell i el Vilar avança les obres d’ampliació de l’Avinguda
Catalunya
Dimecres, 24 de març de 2021
Els operaris han enllestit els enderrocs de les zones de vorera per ampliar la calçada i la previsió és
acabar els treballs en un termini de tres setmanes

Anunci decret nomenament personal laboral fix (2 places treballadors/es
familiars) EXP. 2018/2020
Dimarts, 23 de març de 2021

Decret d'alcaldia d'aprovació de la relació de candidats/es per ordre de
puntuació borsa de treball per a dues places TREBALLADORS/ES
FAMILIARS DESTINADES AL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA. Exp.
2018/2020
Dimarts, 23 de març de 2021

Activitats per la última setmana de març
Dimarts, 23 de març de 2021

Consells d'estalvi en el marc del Dia Mundial de l'Aigua
Dilluns, 22 de març de 2021
Coincidint amb la jornada del 22 de març

ACTA núm.2 i última -Sorteig empats borsa treball". Peó de manteniment
(Instal·lacions esportives) Exp. 2019/2020 de data 05/03/2021
Divendres, 19 de març de 2021

La Biblioteca Municipal programa un taller d'iniciació a l'origami
Divendres, 19 de març de 2021
Us expliquem què cal fer per apuntar-vos

Anunci decret nomenament personal laboral fix plaça aministratiu
destinada a la OAC exp. 2016/2020
Dijous, 18 de març de 2021

Decret relacio de candidats per ordre de puntuació per la borsa de treball
d'una plaça d'administractiu destinada a la OAC Exp. 2016/2020
Dijous, 18 de març de 2021

ACTA núm.2 i última -Sorteig empats borsa treball". ACTA
Administratiu/va Resolució empats BORSA TREBALL
Dimecres, 17 de març de 2021

El pas de la Volta Ciclista a Catalunya comportarà restriccions de trànsit
els dies 24 i 26 de març
Dimecres, 17 de març de 2021
La prova passarà per Castellbell i el Vilar i obligarà a tallar la travessera C1411a i la carretera BP1121
coincidint amb l'arribada del pilot

Sorteig Públic EMPATS (Borsa de treball) places Peó manteniment
(Neteja Viària) EXP. 2074/2020 i Peó manteniment (Obra) Exp. 2025/2020
Dimarts, 16 de març de 2021

Acta num. 1 del Tribunal Qualificador places TREBALLADORS/ES
FAMILIARS Exp. 2018/2020 de data 05/03/2021
Divendres, 12 de març de 2021

Interrupció del subministrament d'aigua potable, dijous al matí al Vilar
Divendres, 12 de març de 2021
El tall serà de les 8 del matí a la 1 del migida

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar s'adhereix a la campanya
#BallemLliuresISensePor de l'Institut Català de les Dones
Dijous, 11 de març de 2021
La iniciativa consisteix en una llista de cançons a Spotify que promou un oci lliure de violències
masclistes, una cultura musical lliure de sexisme i discriminació i el reconeixement i la promoció de les
dones a la indústria musical

Acta núm.1 Tribunal Qualificador PEÓ MANTENIMENT (NETEJA VIÀRIA)
BRIGADA MUNICIPAL Exp: 2074/2020 de data 03/03/2021.
Dijous, 11 de març de 2021

La preinscripció escolar per al curs 2020-2021 comença el 15 de març
Dimarts, 9 de març de 2021
L'àrea d'Educació de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar es posa a disposició de les famílies per donarlos suport en tot el procés

Acta núm.1 Tribunal Qualificador PEÓ MANTENIMENT (OBRA) BRIGADA
MUNICIPAL Exp: 2025/2020 de data 01/03/2021.
Dimarts, 9 de març de 2021

Participeu al concurs per divulgar la història de les bruixes a Castellbell i
el Vilar
Dimarts, 9 de març de 2021
En el marc dels actes de la jornada del 8 de Març, Dia de la Dona

Decret relacio de candidats per ordre de puntuació per la borsa de treball
d'una plaça de peó de manteniment (neteja viària) de la brigada
municipal Exp. 1378/2020 del dia 10/12/2020
Dilluns, 8 de març de 2021

Acta del Tribunal Qualificador per una plaça de peó de Brigada
Encarregat exp. 2023/2020 de data 26/02/2021
Dilluns, 8 de març de 2021

Castellbell i el Vilar col·loca senyals per rebutjar les agressions sexistes
en diferents punts estratègics del municipi
Dilluns, 8 de març de 2021

En el marc dels actes del 8 de Març, Dia de la Dona el consistori treballa per adherir-se al Protocol
d’actuació davant de les violències sexuals en espais públics d’oci del Bages

El termini per a presentar les sol·licituds per les places de personal
laboral interí (Plaça auxiliar administratiu -OAC, peó de brigada - neteja
/conserge escola i treball social) serà des del dia 6 al 29 de març,
ambdós inclosos
Divendres, 5 de març de 2021

Anunci de modificació de les bases reguladores dels processos de
selecció de personal
Divendres, 5 de març de 2021

Convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer adreçats a persones
grans
Divendres, 5 de març de 2021
Corresponent a l'any 2021 a càrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat

Commemorem la jornada del 8 de Març, Dia de la Dona
Dijous, 4 de març de 2021
En el marc de la campanya Més esport, menys límits que promou el Consell Comarcal del Bages

SORTEIG PÚBLIC EMPAT (BORSA DE TREBALL) ,PEÓ DE
MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
Dijous, 4 de març de 2021

Acta núm. 1 del tribunal qualificador Procés selectiu plaça de peó de
manteniment d'instal·lacions esportives
Dimarts, 2 de març de 2021

SORTEIG PÚBLIC EMPATS (BORSA TREBALL) ADMINISTRATIU/VA OAC
Dimarts, 2 de març de 2021

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar avança en el projecte de
rehabilitació de l’església de La Bauma
Dilluns, 1 de març de 2021
El consistori es reuneix amb el Bisbat de Vic per explorar un acord que permeti finançar la segona part
de les obres.

Acta num. 1 de constitució del Tribunal Qualificador i de
desenvolupament del procés selectiu convocat per a la selecció d’una
plaça d’administratiu/va destinada a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, en
règim laboral i constitució d’una bors
Divendres, 26 de febrer de 2021

Anunci decret nomenament personal laboral fix
Dijous, 25 de febrer de 2021

AVÍS CANVI UBICACIÓ PROVES SELECTIVES
Dimarts, 23 de febrer de 2021
S’informa a totes les persones convocades pels propers dies 24, 26 de febrer, 1, 3 i 5 de març de 2021
per a la realització de les proves pràctiques i proves de coneixement de català, es duran a terme al
Casino Burés (carrer Burés, número 22) de Castellbell i el Vilar per tal de complir amb les mesures de
prevenció enfront la COVID-19.

Protocol d'actuació per a la participació en les proves selectives
presencials enfront la covid 19
Dilluns, 22 de febrer de 2021

AVÍS CANVI UBICACIÓ PROVES ADMINISTRATIU/VA OAC

Divendres, 19 de febrer de 2021
S’informa a totes les persones convocades pel proper dia 22 de febrer de 2021 a les 9:00h per a la
realització de les proves que es duran a terme al Casino Burés per tal de complir amb les mesures de
prevenció enfront la COVID-19.

Castellbell i el Vilar potencia l’experiència de viure la posta de sol a
través de la Foradada, una de les roques icòniques de Montserrat
Dijous, 18 de febrer de 2021
Divendres l’era del Mas del Puig serà l’escenari d’un acte per posar en valor la privilegiada situació
geogràfica del municipi

Dissabte s'estrena a Castellbell i el Vilar l'obra de teatre 'Salir del terrado'
Dimecres, 17 de febrer de 2021
L'obra es representarà al Teatre Casino Borràs a les 8 de la tarda.

Curs de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu
Dimarts, 16 de febrer de 2021
Inscripcions obertes.

Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per una plaça de
peó de manteniment (Neteja Viària) de la Brigada Municipal
Dilluns, 15 de febrer de 2021

L’Ajuntament de Castellbell col·labora en la iniciativa solidària Posa’t la
Gorra
Dilluns, 15 de febrer de 2021
Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil.

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar confirma que la campanya de
vacunació avança tal i com està previst al municipi
Dilluns, 15 de febrer de 2021
Ho fa de la mateixa manera que a la resta de Catalunya seguint les directrius del Departament de Salut

Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya a Castellbell i el
Vilar
Diumenge, 14 de febrer de 2021
Amb la victòria per a ERC i una participació del 46,25%

Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos de dues (2) places
de treballadors/es familiars destinades al Servei d'Atenció Domiciliària
Divendres, 12 de febrer de 2021

Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos d'una plaça de peó
de manteniment (obra) encarregat de la Brigada Municipal
Divendres, 12 de febrer de 2021

Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos d'una plaça
d'administratiu destinat a la Oficina d'Atenció al Ciutadà
Divendres, 12 de febrer de 2021

Aprovació de de la llista definitiva d'admesos i exclosos d'una plaça de
peó de manteniment (obra) de la brigada municipal
Divendres, 12 de febrer de 2021

Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos d'una plaça de peó
de manteniment (Instal·lacions esportives) de la brigada Municipal
Divendres, 12 de febrer de 2021

Els tests d'antígens per als membres de les meses electorals s'allarguen
24 hores més
Divendres, 12 de febrer de 2021
Es podran fer fins aquest dissabte 13 de febrer

Activitat informativa vespa velutina
Divendres, 12 de febrer de 2021
Activitat adreçada a entitats municipals, a través de videoconferència
Dia 18 de febrer de 2021 a les 11:30h
Per a inscripcions, envieu un correu electrònic a cvic.dmah@gencat.cat fins el dia 17 de febrer
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Aprovació de la llista definitiva d'admesos i exclosos per una plaça de
peó manteniment (Neteja Viària) de la Brigada Municipal
Divendres, 12 de febrer de 2021

Sessió informativa dels Agents Rurals sobre la vespa asiàtica
Dijous, 11 de febrer de 2021
A través d'internet amb la voluntat de fer difusió d'aquesta espècie invasora

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar demana explicacions a Endesa pel
tall del subministrament elèctric d’ahir al vespre
Dimecres, 10 de febrer de 2021
El consistori entén que és inadmissible la interrupció del servei que ahir va deixar sense llum el municipi
durant més de cinc hores

Novetats del Departament de Salut en relació als tests d'antigen per als
membres de les meses electorals de les eleccions d'aquest diumenge
Dimecres, 10 de febrer de 2021

Castellbell i el Vilar reformula la festa de Carnestoltes aquest any
Dijous, 4 de febrer de 2021
La celebració serà virtual i es trasllada a Instagram

El pont del Burés quedarà tallat al trànsit dimecres de la setmana vinent
Dijous, 4 de febrer de 2021
De les 9 del matí a les 5 de la tarda

El Poliesportiu Municipal reobrirà a partir del 9 de febrer
Dijous, 4 de febrer de 2021
Amb un aforament limitat del 30% i grups de màxim sis persones

El cos de Mossos d'Esquadra estrena una Oficina d'Atenció al Ciutadà
(OVAC) per fer més àgils els tràmits per denunciar determinats delictes
Dijous, 4 de febrer de 2021
Amb l'opció de demanar cita prèvia i escurçar el temps d'espera a les comissaries

Decret de modificació de la composició dels tribunals qualificadors dels
procediments de selecció del personal
Dimecres, 3 de febrer de 2021
Veure document adjunt

Les obres per ampliar l'Avinguda Catalunya començaran dimarts de la
setmana vinent
Dimarts, 2 de febrer de 2021
L'Ajuntament demana als veïns i veïnes que estiguin al cas de la senyalització perquè s'actuarà en un
tram de 900 metres quadrats en sentit Burés

Eleccions agràries del 25 i 26 de març de 2021
Dissabte, 30 de gener de 2021
En data 28 de gener de 2021 s’ha publicat al DOGC l’ORDRE ARP/18/2021, de 27 de gener, per la qual
es convoquen les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals
agràries a Catalunya.
Fins el dia 7 de febrer, resta en exposicio al public el cens per a les eleccions a les cambres agraries.

Veure document adjunt

El col·legi electoral de Castellbell i el Vilar es traslladarà al Poliesportiu
Municipal
Dijous, 28 de gener de 2021
El canvi serà puntual per aconseguir major espai i ventilació tenint en compte la situació de pandèmia
actual

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar començarà les obres
d’estabilització del talús del carrer de La Riera al febrer
Dimarts, 26 de gener de 2021

Els treballs, amb un pressupost de 96.900 euros assumit pel propi consistori, permetran actuar en un
tram de 170 metres al barri de La Bauma

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la llista provisional d'admesos/exclosos
per a una plaça de Peó de manteniment (neteja viària) de la Brigada
Municipal
Divendres, 22 de gener de 2021
Veure document

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la llista provisional d'admesos/exclosos
per a una plaça de Peó de manteniment (obra) encarregat de la Brigada
Municipal
Divendres, 22 de gener de 2021
Veure document

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la llista provisional d'admesos/exclosos
per a una plaça d'administratiu/va destinada a la OAC
Divendres, 22 de gener de 2021
Veure document

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la llista provisional d'admesos/exclosos
per a una plaça de peó de manteniment (instal·lacions esportives) de la
Brigada Municipal
Divendres, 22 de gener de 2021

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la llista provisional d'admesos/exclosos
per a dues (2) places de treballadors/es familiars destinades al Servei
d'Atenció Domiciliària
Divendres, 22 de gener de 2021

Decret d'Alcaldia d'aprovació de la llista provisional d'admesos/exclosos
per a una plaça de peó de manteniment (obra) de la Brigada Municipal
Divendres, 22 de gener de 2021

Convocatòria a la sessió extraordinària urgent del Ple de l'Ajuntament de
data 20 de gener de 2021 a les 9:30 hores
Dimecres, 20 de gener de 2021

La Biblioteca Municipal Maria Malla estrena horari
Dimecres, 20 de gener de 2021
L'equipament obre portes de dilluns a divendres de 17 a 20 hores

Castellbell i el Vilar compta amb un important planter de pilots de trial
Dimarts, 19 de gener de 2021
Aquesta pràctica esportiva compta amb una gran tradició al municipi

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ultima les obres per ampliar
l’Avinguda Catalunya
Dimecres, 13 de gener de 2021
Els treballs, que tindran una durada de dos mesos, permetran la construcció d’un carril bici que unirà el
nucli del Borràs amb l’Institut

Els Mossos d'Esquadra alerten d'una estafa relacionada amb la
vacunació de la Covid19
Dimarts, 12 de gener de 2021
Es demana a la ciutadania que només es faci cas a les autoritats sanitàries

Decret d'Alcaldia d'ampliació de termini en els Procediments de selecció

de personal
Dilluns, 11 de gener de 2021

Preparatius per fer front a una possible nevada
Divendres, 8 de gener de 2021
L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha començat a treballar en els preparatius per fer front a una
possible nevada que es pot produir en les pròximes hores. En cas que arribi la neu, us demanem que
seguiu totes les recomanacions d'autoprotecció: eviteu al màxim sortir de casa, mantingueu-vos en un
entorn segur i a temperatura adequada, tingueu cura especialment d'infants i gent gran i sigueu
prudents.

Teatre i poliesportiu, afectats per les noves restriccions
Dijous, 7 de gener de 2021
A causa de les noves mesures i restriccions que entren en vigor arran de l’evolució de la pandèmia
sanitària, us informem que a Castellbell i el Vilar:
S’anula l’obra de teatre prevista per aquest diumenge, “El crèdit”
El poliesportiu municipal romandrà tancat a la ciutadania.

Exposades les seccions electorals, locals i meses que s'utilitzaran a les
eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer
Dilluns, 28 de desembre de 2020

El Poliesportiu Municipal romandrà tancat el 31 de desembre
Dilluns, 28 de desembre de 2020
Informació de servei

Castellbell i el Vilar transforma la Cavalcada de Reis amb un campament
estable al Casino Borràs durant dos dies
Diumenge, 27 de desembre de 2020

S’instal·laran bústies reials als nuclis del Burés, el Borràs i la Bauma per tal que els infants puguin
dipositar-hi les seves cartes

Informació relativa a les eleccions al Parlament de Catalunya
convocades per al dia 14 de febrer de 2021
Dijous, 24 de desembre de 2020
La consulta de les llistes electorals es podrà fer del 28 de desembre al 4 de gener a l'OAC

Acta de constitució i primera sessió del tribunal qualificador del procés
de selecció mitjançant sistema de concurs-oposició d'una plaça de peó
de Brigada Municipal en règim laboral. Qualificació final
Dijous, 24 de desembre de 2020

Castellbell i el Vilar s'adhereix a la campanya 'Fes que destaqui'
Dilluns, 21 de desembre de 2020
La iniciativa, promoguda per l'Associació Catalana de Municipis, té l'objectiu de conscienciar i
sensibilitzar de l'ús de la mascareta i la necessitat de respectar les mesures sanitàries

Nova convocatòria oberta d'ajuts per a la restauració i centres d'estètica
Dilluns, 21 de desembre de 2020
El termini serà vigent fins al proper 30 de desembre

Convocatòria sessió extraordinària del ple de la Corporació de data 23
de desembre de 2020
Divendres, 18 de desembre de 2020

Castellbell i el Vilar estrena la nova façana del Casino Borràs amb la
il·luminació de Nadal
Divendres, 18 de desembre de 2020

L’Ajuntament il·lumina l’edifici del Borràs aquestes Festes

Oberta la preinscripció per al programa 'Esport per a tothom'
Dilluns, 7 de desembre de 2020
Apunteu-vos al formulari

Anunci de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar d'aprovació inicial de les
bases específiques per a la concessió d'ajuts reintegrables
Divendres, 13 de novembre de 2020
Veure document adjunt

Bases de la convocatòria per una plaça de Peó de manteniment (Neteja
viària) Brigada Municipal
Dijous, 12 de novembre de 2020
Veure document adjunt

Anunci de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar d'exposició al públic del
Compte General de l'exercici 2019
Dimecres, 11 de novembre de 2020
Veure document adjunt

