Publicacions
PSC: Inicio de curso-Setembre 2018
Septiembre marca siempre el inicio del curso en muchos ámbitos, también del curso político.

PDeCAT: Després d'unes merescudes vacances reprenem l'activitatSetembre 2018
a molts de nosaltres , de segur ens han quedat cosas per fer, doncs a l’equip de govern també,
CORREM-HI TOTS.

GUANYEM POLINYÀ:En el último pleno ordinario 26/9/18 se han
aprobado todos los incrementos salariales-Setembre 2018
En el último pleno ordinario 26/9/18 se han aprobado todos los incrementos salariales a todo personal
del Ayuntamiento según los Presupuestos Generales del Estado, y se han aprobado complementos de
mayor dedicación que se han convertido en complementos salariales para algunos técnicos/as

ERC: Govern Municipal: un caos organitzatiu i de gestió-Setembre 2018
Arrel dels articles realitzats pels Grups Municipals de l’equip de govern ( PSC-EUiA) en la revista
municipal del mes de setembre, i donat que aquestes afirmacions realitzades en els escrits no
reflecteixen la realitat de la situació, volem puntualitzar el següent:

PP: Pendent dels pressupostos-Setembre 2018
el cavall de batalla de la majoria dels grups municipals, on tots volen marcar el seu perfil, apostant per
grans despeses que encara que no siguin segons el nostre entendre prioritàries sí són cridaneres,
mentrestant el poble dona una sensació de mal endreçat, obres disperses per les perifèries.

PP: Final de una etapa y pendiente de los presupuestos-Juliol 2018
Desde nuestro grupo siempre apostamos por una actuación en lo que tenía que ser el proyecto de la
plaza central. Reconocemos que se presentó una actuación para delimitar las parcelas en el pleno y no
fue aprobado, pero no por eso renunciaremos a nuestras prioridades.. Insistiremos y no aprobaremos
ningún presupuesto donde no se incluya adecentar el centro de nuestro municipio.

ERC: Projectes buits de contingut-Juliol 2018
Arriba el mes de setembre i cal fer repàs de l’activitat política del que portem de l’any 2018 on el titular
podria ser: un govern municipal amb projectes buits de contingut.
Polinyà necessita projectes per a desenvolupar, projectes amb continguts i respostes a les demandes de
la població.

GUANYEM POLINYÀ: Este artículo llegará a todas las vecinas/os a
primeros de septiembre, por lo que se habrán acabado las vacaciones
para la inmensa mayoría-Juliol 2018
Por esto, hemos optado por dar una ojeada a todo lo ocurrido de septiembre 2017/julio 2018. Si hay algo
que es implacable es el tiempo, inexorablemente pasa y no podemos volver atrás y recuperar el tiempo
perdido y eso es lo que ha sido este último curso político, valioso tiempo perdido, sólo destacable de
este periodo, la mediocridad, la improvisación y la falta de trabajo.

PDeCAT:Hace dos meses denunciábamos la falta de comunicación, no
sólo dentro del equipo de gobierno , esa falta de comunicación también
se extendía entre la parte técnica, entre ellos y entre la parte política.Juliol 2018
Es increíble lo que ha sucedido con el Bar del Casal d’avis, aun sabiendo que en abril cumplía el plazo
para poner a licitar de nuevo dicho bar.

PSC:Otoño y sin presupuestos-Juliol 2018
Llega septiembre y Polinyà aún no tiene los presupuestos de 2018 aprobados. El equipo de gobierno
presentó, como cada año, la propuesta a finales del año pasado. Desde 2015 no hemos conseguido
aprobarlos nunca a tiempo (febrero 2016 y junio 2017) y, a pesar de esos retrasos, no hubo
prácticamente cambios respecto a la propuesta inicial.

ICV-EUIA:Marxem de vacances i sense pressupost-Juliol 2018
Des que hi ha ajuntaments democràtics mai hem arribat a un mes de juliol sense tenir els pressupostos
aprovats. Aquest any, és així.

PSC:El feminismo entra en la agenda-Juny2018
En el boletín anterior escribíamos estas líneas hablando de la moción de censura sin saber si saldría o
no adelante.

PDCAT: A que esperem?-Juny 2018
Just fa poques setmanes el PDeCAT va donar suport a la moció de censura que Pedro Sánchez va
presentar contra el govern de Mariano Rajoy.

GUANYEM POLINYÀ:Sí se puede-Juny 2018
Con la llegada del verano damos por terminado el curso escolar.

ERC:Pressupostos, inversions i festa major-Juny 2018
Des del grup municipal d’ERC a Polinyà valorem negativament els pressupostos i el full d’inversions
presentat per l’equip de govern.

PP: Jaque al rey-Juny 2018
Parece que ahora es el Rey el que está en el punto de mira de los separatistas.

ICV-EUIA:desprès d'un any de conflicte finalment hi ha una solució-Maig
2018

Desprès de més d’un any, ja es pot dir (si no hi ha cap entrebanc) que ha finalitzat un camí que ha
sigut molt tortuós per a tothom, em refereixo al servei de neteja dels edificis públics.

ERC:La Mobilitat -Maig 2018
És evident que un dels gran reptes que té Polinyà en aquests moments és la mobilitat i el transport. És
per això que des del grup d’ERC a l’Ajuntament de Polinyà, hem rebut amb satisfacció la notícia de la
construcció d’una estació de la R-8 a Santa Perpetua de Mogoda.

PSC:Una moción por dignidad-maig 2018
En el momento de escribir estas líneas desconocemos aún el resultado de la moción de censura
impulsada por el PSOE contra el PP de M. Rajoy y de la Gürtel. Cuando éstas líneas se lean, ya se
sabrá si ha prosperado o no. Sea como sea, los motivos de la moción serán plenamente vigentes.

PDCAT:S’apropen les eleccions municipals-maig 2018
D’un temps ençà s’estan duen a terme tota una sèrie de despropòsits que ens porten a pensar que el
nostre Ajuntament esta esgotant les seves possibilitats de tirar endavant aquests projectes.

PP:Por sus hechos serán juzgados-Maig 2018
El flamante nuevo presidente de la Generalitat dice que hará muchas cosas, muchas promesas.

Guanyem Polinyà:Presupuestos 2018-Maig2018
La paradoja que se da en los Presupuestos de Polinyà es la siguiente: entre lo que dedicamos a
Personal (47% del total de un Presupuesto casi de 12 millones de euros),

PSC:EL PSOE Un 1 de mayo en lucha por nuestros derechos- Abril 2018
El 1 de mayo es una jornada de lucha de la clase obrera desde que en 1889 así lo declaró el Congreso
Obrero Socialista de la Segunda Internacional, en memoria a los Mártires de Chicago, unos sindicalistas
anarquistas ejecutados por participar en jornadas de lucha reivindicando la jornada laboral de 8 horas

con una huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886.

ICV-EUIA:Davant la repressió, unitat d'esquerres i república -Abril 2018
Aquestes darreres setmanes, tant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya com de la llei mordassa estàn
arribant a extrems insospitats, utilitzant la llei antiterrorista per empresonar a tot aquell que molesti amb
les seves protestes.

PP:Opinar sobre resoluciones judiciales es comprensible y normal,
siempre y cuando tengamos claro que hay que acatar los dictámenes del
juez. -Abril 2018
En las pugnas judiciales difícilmente se pueden complacer todas las partes. Por eso sorprende ver el
entusiasmo que algunos muestran si el resultado les beneficia y como descalifican acusando de
imparcialidad, etc, etc, cuando les es desfavorable.Cuando dos o más entidades entran en conflito, no
hay acuerdo, y por lo tanto la disputa está servida. Qué mas civilizado que acudir a la justicia para que
decida quién sí o quién no tiene razón.

PDCAT:Protegim els petits propietaris i l’administració i acabem amb les
màfies que ocupen il·legalment pisos amb finalitat lucrativa-Abril 2018
El Congrés aprova la proposta del Partit Demòcrata per modificar la llei 1/2000 de 7 de gener
d’enjudiciament civil als afectats per aquest fenòmen.

Guanyem Polinyà:Mientras escribimos ésto la Sra. Cifuentes ha dimitido
y se ha aprobado el desahucio exprés con el apoyo del PDeCAT-Abril
2018
Mientras escribimos esto la Sra. Cifuentes ha dimitido y se ha aprobado el desahucio exprés con el
apoyo del PDeCAT que para proteger al dinero no hace remilgos y sí que dialoga con PP y con C’s.
Se están debatiendo los Presupuestos Generales que se van aprobar como con el apoyo incondicional
de C’s y del PNV, que ha acordado con el PP un aumento del IPC para las pensiones y ha olvidado de
que aún está vigente el artículo 155.

ERC:Responsabilitat, Democràcia i LLibertat-Abril 2018

Actualment, la nostra vila està patint un procés de canvi molt important i alhora necessari:
s’està trencant la “barrera” que teníem amb la carretera de Sentmenat. Aquest nou passeig canviarà el
paisatge del poble i facilitarà el trànsit peatonal i el creuament de la carretera d’una manera molt més
senzilla.

ICV-EUIA: Per unes pensions públiques i una vida digna-Març 2018
Les pensions públiques constitueixen la principal font d’ingressos de més de nou milions de pensionistes
i de les seves famílies. Durant la crisi ha estat uns del elements que han contribuït a sostenir a moltes
famílies en una difícil situació econòmica. Des de l’any 2009 les pensions públiques han vist limitada la
seva revalorització. Enguany, mentre les pensions tindran un increment dels 0,25%, les previsions
d’inflació, tant públiques com privades, preveuen un creixement dels preus al 2018 de l’1,5%. Ara, la
prioritat de ha ser garantir la suficiència i sostenibilitat de les pensions, valoritzant-les, mínim, d’acord
amb la previsió d’inflació prevista per al 2018, i no inferior al 1,5%. Per això les organitzacions i la
ciutadania s’està mobilitzant en defensa de les pensions públiques, iniciant campanyes i xerrades, com
la que es va fer el dia 21 a Polinyà, de suport i defensa d’un sistema que ha estat i ha de seguir sent
garantia de cohesió i de protecció social.

PP: Imagínate un país con un sueldo social para todos los ciudadanosMarç 2018
Imagínate un país con un sueldo social para todos los ciudadanos, donde se acoja sin límites a los
refugiados y emigrantes, donde la sanidad sea universal, gratuíta y de calidad, la ocupación de viviendas
vacías un derecho, la educación por supuesto también universal y pública, y donde la huelga y el corte
de carreteras sean la solución mágica de todos los problemas. Reflexionando sobre esto creo que es
fácil concluir que es una utopía insostenible, que ningún país puede permitírselo.

ERC:Dignitat i democràcia-Març 2018
Ens trobem en un context d’involució democràtica sense precedents. Els darrers temps hem vist com es
retallaven i vulneraven drets fonamentals. Hem vist com es perseguia policialment un referèndum, i com
es reprimia violentament les persones que hi havien anat per votar.

Guanyem Polinyà:La situació d'excepcionalitat que estem vivint a
Catalunya-Març 2018
"Ho considerem un greu atac als drets i llibertats de tota la ciudadania.
Una regressió en drets i llibertats que afecta no només a independentistes, sinó que ens afecten a tots i

totes."

PDeCAT:L'estat espanyol vol empresonar les idees, les creences, la
paraula, el pensament, la política-Març 2018
L'estat espanyol vol empresonar les idees, les creences, la paraula, el pensament, la política. El setge
de la justícia espanyola contra la llibertat del nostre país ens afecta a tots. No només als
independentistes, sinó a tots, també als ciutadans que vingueren d'arreu, que varen veure amb
Catalunya l'oportunitat d'establir-se i crear la seva nova llar. Catalunya els va acollir, l'estat espanyol és
qui va en contra de tots nosaltres.

PSC: La educación en Polinyà, garantía de futuro - Març 2018
Polinyà es un municipio que siempre ha apostado por la educación pública y de calidad. El
Ayuntamiento, gobierne quien gobierne, ha mantenido la apuesta por tener las mejores escuelas
“bressol”. Eso tiene un coste elevado, sí. Pero el beneficio social es muy grande. Y se tiene que
mantener.

ICV - EUiA: L’habitatge d'emergència social, un deute pendent a Polinyà Febrer 2018
L'habitatge de lloguer i d'emergència social és, sens dubte, un dels grans deutes que Polinyà té pendent
amb tots els ciutadans i ciutadanes i, especialment, amb les que es troben en risc d'exclusió.

PP: Pressupostos - Febrer 2018
Nuevamente y como no podría ser de otra manera, los presupuestos municipales que es donde cada
formación política quiere mostrar su músculo y como de todos es sabido, el equipo de gobierno que está
en minoría tiene que aceptar algunas propuestas del resto de las formaciones para seguir gobernando
con una cierta estabilidad lo que quede de legislatura.

ERC: Canvis al grup municipal d'ERC Polinyà - Febrer 2018

El passat 1 de febrer, Anna Fernàndez, regidora portaveu d’ERC a Polinyà va anunciar en una
assemblea de militants i simpatitzants la seva renúncia com a regidora. Una nova etapa professional i el
fet d’haver de residir en un altre municipi fan que hagi de deixar la regidoria que ocupa d’ençà el 2011 a
la nostra vila. Emprèn un nou camí, una nova etapa personal.

PDeCAT: La casella per escolaritzar els alumnes en castellà és il·legal i
ataca el model d'èxit de la nostra escola - Febrer 2018
Introduir una casella al full de preinscripció escolar perquè els pares puguin triar escolaritzar els seus fills
en casella, tal com proposa el PP, dins l’aplicació de l’article 155 al que estem sotmesos es il·legal, va
completament en contra d’allò que diu la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada per una amplia majoria
al Parlament durant el govern del tripartit.

Guanyem Polinyà: Viviendas de alquiler social - Febrer 2018
En noviembre de 2015 en Pleno Extraordinario de Ordenanzas se aprobó por mayoría las multas a pisos
vacíos más de dos años, de entidades bancarias y grandes tenedores, con el fin no solo de multar sino
de conseguir cesiones de viviendas de alquiler social para familias en peligro de exclusión residencial,
en aquellos momentos nos pareció un gran logro que algunos no dudaron en atribuirse.

PSC: El PSOE apuesta por una subida de las pensiones - Febrer 2018
Estas últimas semanas hemos vivido movilizaciones en toda España en contra de la irrisoria subida de
las pensiones que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy.

PSC: La educación pública 0-3 ha de ser una prioridad - Gener 2018
La Generalitat, hasta 2010, subvencionaba con 1.800 euros por año y niño la educación 0-3, dejando el
resto a ayuntamientos y familias.

PDeCAT: Actuacions prioritàries - Gener 2018
Des del grup PDeCAT, reivindiquem les veritables necessitats dels espais, carrers i equipaments situats
al nostre poble, per davant de la creació d’altres.

EUiA: Tímida participació ciutadana als pressupostos - Gener 2018
Comencem un nou any i el primer que hem de fer és l’aprovació dels pressupostos (que normalment
s’haurien d’aprovar abans de començar l’any).

ERC: Conjurem-nos pe recuperar les institucions del país i posar-les al
servei de la ciutadania - Gener 2018
Roger Torrent ha estat escollit nou president del Parlament de Catalunya i en el seu discurs ha demanat
treballar per recuperar les institucions i situar la política al centre: “correspon als grups fixar l’agenda i el
rumb dels propers anys, però en el que depèn de mi treballaré perquè en aquesta legislatura la política
torni a situar-se al centre de tot. Conjurem-nos per recuperar les institucions del país i tornar-les a posar
al servei de la ciutadania el més aviat possible”.

Guanyem Polinyà: 2018 - Gener 2018
Acaba de comenzar y ya ha sido bautizado por el Sr. Alcalde en el editorial de la revista municipal de
diciembre como: el año de los grandes proyectos.

PP: Año nuevo, vida nueva - Gener 2018
Al inicio de este nuevo año, y a nivel municipal, las cosas poco están cambiando. Lo cual, ni es bueno ni
es malo; pero sí mejorable.

ERC: La República ha guanyat el 155 - Desembre 2017
A Esquerra Republicana hem fet el nostre millor resultat des de 1978 amb 32 diputats, després d’una de
les campanyes més complicades pel 21D, amb el nostre candidat a presó.

ICV-EUiA: I ara què, si tot segueix igual? - Desembre 2017
Ja han passat les eleccions i, sens dubte, uns dies després, la pregunta més escoltada al carrer, a la
feina, als grups d'amics i amigues, a la família, és: i ara, què, si tot segueix igual?

PDeCAT: Bon any nou ciutadans! - Desembre 2017
Comença un nou any en el que ens haurem de seure a parlar i consensuar què és el millor per els
nostres ciutadans i quines prioritats donem als projectes per invertir els diners dels impostos que el
nostre ajuntament recapta de tots nosaltres.

PP: Resumen anual - Desembre 2017
Seguramente, cuando se publiquen estas líneas, ya sabremos los resultados, lo que sí sabemos es que
sea cual sea el resultado será respetado en la misma medida que los cargos electos respeten y acaten
la legislación vigente.

PSC: ¡967 gracias! - Desembre 2017
El 21 de diciembre tuvieron lugar las elecciones al Parlament y queremos destacar varias cosas:

Guanyem Polinyà: article d'opinió per al butlletí - Desembre 2017
Olvidar este 2017 va a ser difícil por todos los hechos graves ocurridos en Catalunya.

Acord i canvi - Novembre 2017
Catalunya ha quedat desorientada. Els embats de la crisi econòmica, el procés independentista i
l’evidència de la corrupció política han deixat el país sacsejat i presa del malestar, davant el risc d’una
gran degradació econòmica, social i política.

Eleccions autonòmiques - Novembre 2017
Com ve sabeu, el 21 de desembre estem cridats a eleccions autonòmiques. L'aplicació de l’article 155
junt amb la decisió que prengué el Sr Mariano Rajoy, president del Govern del Partit Popular, ens ha dut
a una situació insostenible.

Defemsem les nostres institucions, posem en marxa la República Novembre 2017
Acabem l’any amb unes eleccions il·legítimes imposades per l’estat espanyol i hem de seguir defensant
la voluntat expressada pel poble de Catalunya l’1 d’octubre i el 27 d’octubre per fer un front comú.

L'aposta dels Comuns per a Catalunya - Novembre 2017
Aquest proper 21 de desembre, tots i totes les catalanes estem cridats novament a les urnes, en una
jornada electoral excepcional, imposada des del govern central, i que respon al fracàs del diàleg i la
democràcia al nostre país al que ens han portat les decisions unilaterals d'uns i les dictatorials dels altres.

Hasta aquí hemos llegado - Novembre 2017
La situación política actual en Catalunya me atrevería a clasificarla de tragicómica. Preguntados a
algunos políticos del porqué estamos donde estamos responden que se limitaron a cumplir con el
mandato con el cual estaban comprometidos.

La gran mentira - Novembre 2017
Ahora toca votar a los constitucionalistas. Mienten una vez más a los ciudadanos en una campaña
electoral donde parece estar ya todo decidido, donde los medios de comunicación también han tomado
partido descaradamente.

