Notícies
El Ple estableix el full de ruta en les polítiques de joventut
fins al 2025
S’aprova també el primer reglament del teletreball del consistori, acordat amb una
comissió negociadora formada per representants sindicals i de l'Ajuntament.
Dijous, 29 de setembre de 2022

Segueix en directe el Ple ordinari: dimecres 28 de juliol a les
18.30 h
L'ordre del dia del ple, que es podrà seguir en directe aquí, inclou l'aprovació del nou pla
local de joventut.
Dimarts, 27 de setembre de 2022

Ajuts al lloguer jove, del 28 de setembre al 7 d'octubre
S’obre nova línia d'ajuts al lloguer per a les persones joves que no van poder accedir a la
convocatòria estatal.
Dilluns, 26 de setembre de 2022

Avís a tota la població: Z-Infection, l'apocalipsi zombi ja està
aquí!
El mes d’octubre, donem la benvinguda al Halloween amb un joc d’aventura en viu,
exclusiu i únic. Ves pensant si jugaràs per a sobreviure o per a expandir el virus mortal.

Divendres, 23 de setembre de 2022

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona
visita l'Ajuntament de Polinyà
L'alcalde, Javier Silva, s'ha reunit aquest migdia amb el delegat territorial del Govern de
la Generalitat a Barcelona, Antoni Morral, en el marc d'una visita institucional que ha
tingut lloc a l'Ajuntament. La reunió també ha comptat amb l'assistència del 2n tinent
d'alcalde, Miguel Ferré.
Dimarts, 20 de setembre de 2022

Descobreix l’activitat esportiva de Polinyà a la Festa de
l’Esport
La jornada se celebrarà el 25 de setembre a la pista del Turó i al camp municipal de
futbol. L'entrada és gratuïta però cal fer la inscripció prèvia.
Dilluns, 12 de setembre de 2022

1584 estudiants comencen les classes a Polinyà
75 nens i nenes comencen P3 i les escoles bressol acolliran 132 infants

Dimarts, 6 de setembre de 2022

Celebració de la Diada Nacional amb flors, música i poesia
La Germadant participarà amb una lectura de poemes i la Coral de Sant Sebastià amb
un recital.
Dilluns, 5 de setembre de 2022

Polinyà acull l’exposició “Operació Aigua” per conscienciar
sobre els recursos hídrics
La mostra, organitzada per Agbar amb la col·laboració de l'Ajuntament, es pot visitar fins
al 25 de setembre al passeig de l'Avinguda de Sentmenat, 58-70
Dilluns, 5 de setembre de 2022

La matrícula per als cursos del CFA es podrà fer del 19 al 30
de setembre
Les inscripcions s'han de fer a través de la seu electrònica i l'oferta inclou cursos en
competències bàsiques, d'anglès, de fotografia i de comunicació, a més de la preparació
a les proves de nacionalitat.
Dijous, 1 de setembre de 2022

Gossos a l'aigua, la festa a la piscina per als peluts de la
família
El dissabte 10 de setembre els gossos censats a Polinyà podran gaudir d'un dia a la
piscina amb les seves famílies.
Dimecres, 31 d'agost de 2022

Nou espai de cal·listènia al parc de la Riera
El primer parc de cal·listènia de Polinyà, que ha estat una demanda molt repetida
sobretot pel col·lectiu jove, és d’ús lliure i estarà situat al parc de la Riera, al costat de
l’skatepark.
Dimarts, 9 d'agost de 2022

Obertes les inscripcions a la primera Cursa Interempreses

L’Ajuntament de Polinyà, en el marc del projecte AMERC Empresa Saludable, organitza
la primera edició de la Cursa Interempreses Can Gavarra. Serà el dissabte 1 d’octubre i
les inscripcions, que són gratuïtes, ja estan obertes.
Dimarts, 26 de juliol de 2022

Acces gratuït a la piscina del PAS per a majors de 60 anys i
embarassades durant les onades de calor
El casal de la Gent Gran El Roure obrirà durant el cap de setmana del 15 i 16 de juliol i
disposarà d'un punt d'hidratació gratuït per a les persones usuàries. L'objectiu és que la
gent gran disposi d'un refugi climàtic davant l'alerta per les altes temperatures.
Divendres, 15 de juliol de 2022

Primera convocatòria de beques per a esportistes
individuals
Se subvencionaran aquelles despeses generades per la participació en competicions
esportives: viatges, dietes, inscripcions i material fungible.
Dijous, 14 de juliol de 2022

Comunicat sobre la piscina municipal descoberta
Informació sobre les darreres incidències i les mesures preses.
Dimecres, 13 de juliol de 2022

Un pregó emotiu i incisiu obre la Festa Major
Maria Rosa Rosell, pregonera d'enguany, va compartir els seus records de Polinyà i va
oferir algunes claus de cara al futur de la vila.
Dissabte, 9 de juliol de 2022

Llorenç Solà Bernaus, convidat d'honor a la Festa Major de
Polinyà
A la recepció tradicional de la Festa Major també es van homenatjar comerços i entitats
de Polinya amb 50 anys o més d'història a Polinyà.
Divendres, 8 de juliol de 2022

El Ple aprova noves tarifes al PAS per a infants i joves amb
diversitat funcional
En canvi, l'aprovació del Pla Local de Joventut s'ha posposat a la propera sessió del ple.
Dijous, 7 de juliol de 2022

Restriccions al trànsit i l'estacionament durant la Festa
Major
Consulta els carrers afectats per les activitats programades durant la Festa Major 2022
que se celebra del 8 a l'11 de juliol.
Dimecres, 6 de juliol de 2022

Segueix en directe el ple ordinari: dimecres 6 de juliol a les
18.30 h
L'ordre del dia del ple, que es podrà seguir en directe aquí, inclou l'aprovació del nou pla
local de joventut i la inclusió d'una nova tarifa al poliesportiu municipal amb descompte
per a infants i joves amb diversitat funcional.
Dimarts, 5 de juliol de 2022

L’emoció del retrobament impregna la Festa Major 2022

La Festa Major, la de sempre, torna després de tres anys amb un programa sense
restriccions per la pandèmia i amb la recuperació de la majoria d’activitats.
Dimecres, 29 de juny de 2022

Obert el termini perquè els majors de 36 anys sol·licitin un
ajut per al lloguer
Aquests ajuts s’adrecen a arrendataris amb dificultat amb l’objectiu de prevenir l’exclusió
social residencial
Dimarts, 28 de juny de 2022

Polinyà commemora el dia de l'Orgull LGTBIQ+
L'humorista Març Llinàs, autor del podcast "Mòbil, Cartera, Claus" a Ràdio Primavera
Sound, actuarà al Centre Cívic el 30 de juny.
Dijous, 23 de juny de 2022

Revetlla de Sant Joan amb precaució
Les altes temperatures d’aquests dies fan incrementar el risc d’incendi i, per tant, caldrà
estar més atent que mai als consells relacionats amb petards i fogueres.
Dimarts, 21 de juny de 2022

Ajuts als transports per a persones amb discapacitat,
dependència o mobilitat reduïda
S’obre el termini, fins al 15 de juliol, per a tramitar aquesta subvenció que es destina a
compensar les despeses derivades dels desplaçaments a centres d'atenció
especialitzada de dia.
Dijous, 16 de juny de 2022

La Policia Local comença a patrullar amb càmeres
unipersonals
Des del maig, els agents de la Policia Local de Polinyà patrullen amb càmeres
unipersonals incorporades als seus uniformes.
Dilluns, 13 de juny de 2022

Temporada de la piscina d’estiu: del 17 de juny al 4 de
setembre
Els abonaments es podran comprar a partir de l’11 de juny i, com a novetat, la venda es
farà online.
Dilluns, 6 de juny de 2022

Del 8 al 17 de juny es podrà sol·licitar el Bo Lloguer per a
joves
El Bo Lloguer Jove és un ajut de 250 euros mensuals per a les persones joves de fins a
35 anys inclosos, a fi de facilitar-ne l'emancipació.
Divendres, 3 de juny de 2022

Coneix el valor natural de Polinyà durant la Setmana del
Medi Ambient
La implicació ciutadana en la protecció de l'entorn és clau per a la defensa del medi
ambient i, per aquest motiu, l'Ajuntament de Polinyà ha organitzat unes activitats
dirigides a fer créixer el coneixement sobre l'entorn natural de Polinyà.
Dilluns, 30 de maig de 2022

El subdelegat del Govern d'Espanya a Barcelona visita les
instal·lacions de Can Gavarra
Amb l'Alcalde de Polinyà, Javier Silva, també va visitar Magna Mirrors España SA, una
de les empreses del municipi amb més de 450 treballadors i líder en el sector.
Divendres, 27 de maig de 2022

Polinyà avança en la defensa del patrimoni natural i cultural
El Ple municipal aprova declarar la masia de Can Rovira un bé cultural d’interès local i tira endavant el
primer catàleg d’arbres i arbredes.

Dijous, 26 de maig de 2022

52 infants iniciaran el curs vinent a les EBM de Polinyà
El 100% de les preinscripcions han obtingut plaça per al proper curs.
Dijous, 26 de maig de 2022

Barnastock col·labora amb el cicle de xerrades sobre el món
laboral a l'INS Polinyà
Es tracta d'unes jornades d'orientació organitzades pel servei municipal del POL i l'institut
per a donar suport i assessorament a l'alumnat que finalitza l'educació obligatòria.
Dimecres, 25 de maig de 2022

Segueix en directe el ple ordinari: dimecres 25 de maig a les
18.30 h
L'ordre del dia del ple, que es podrà seguir en directe aquí, inclou la declaració com a bé
cultural d'interès local la masia de Can Rovira i l'aprovació del catàleg d’arbres i arbredes
d’interès local de Polinyà.

Dimecres, 25 de maig de 2022

Inscripcions al casal d'estiu de les escoles bressol
municipals
El casal tindrà lloc del 27 de juny al 29 de juliol i la inscripció caldrà fer-la entre el 23 i el
30 de maig a la seu electrònica.
Dijous, 19 de maig de 2022

Resultats dels processos participatius de la plaça Barcelona
i el parc del Romaní
Consulta quins han estat els projectes més votats pels veïns i veïnes de cadascun dels
espais.
Dilluns, 16 de maig de 2022

Obert el termini per a sol·licitar les beques Oportunitats
Fins al 14 d'octubre es podran sol·licitar ajuts per a activitats d'estiu, extraescolars o de
suport escolar.
Dilluns, 16 de maig de 2022

Ajuts per al menjador escolar: del 16 de maig al 3 de juny
El tràmit per a sol·licitar-les s'ha de fer en línia a la seu electrònica de l'Ajuntament de
Polinyà.
Divendres, 13 de maig de 2022

Polinyà recupera les Jornades de la Gent Gran

Després de dos anys sense aquest homenatge al col·lectiu de més edat de Polinyà, el
casal El Roure torna a celebrar una setmana de festa, tallers i activitats.
Dimecres, 11 de maig de 2022

Obert el termini de preinscripcions a les escoles bressol
municipals
La sol·licitud es pot presentar fins al 20 de maig i s'ha de fer a través de la seu electrònica
.
Dijous, 5 de maig de 2022

L’Ajuntament de Polinyà rep el reconeixement
d’Administració Oberta per segon any consecutiu
Els premis reconeixen les administracions catalanes capdavanteres en transformació
digital i govern obert i Polinyà es troba en la novena posició del Top 10 d'ajuntaments
d'entre 5.001 i 20.000.
Dimecres, 4 de maig de 2022

Els indicadors presentats a la Junta Local de Seguretat situa
Polinyà com un dels municipis més segurs de l’entorn
La Junta Local de Seguretat es va reunir el 27 d’abril per a analitzar l’informe
d’indicadors corresponents a l’any 2021. D’aquest informe es desprèn que Polinyà manté
una taxa de delictes inferior a la mitjana tant de la comarca com de Catalunya.
Dijous, 28 d'abril de 2022

Participa al Let’s Clean up Europe!

La campanya Let's Clean Up de 2022 a Polinyà es realitzarà el 22 de maig. Per a
participar-hi cal fer la inscripció omplint aquest formulari abans del 10 de maig.
Dimecres, 27 d'abril de 2022

Casals d'estiu municipals infantil i joves: incripcions i
reunions informatives
Les reunions informatives es faran el 2 de maig i el termini per a les inscripcions serà del 2 al 27 de maig.

Dilluns, 25 d'abril de 2022

El Consorci Residus Vallès i l'Ajuntament de Polinyà
reparteixen 4.000 bosses compostables als comerços del
municipi
Les bosses es lliuraran als clients de les botigues de proximitat amb motiu del Dia de la
Terra que se celebra el 22 d'abril.
Divendres, 22 d'abril de 2022

Obert el termini per a sol·licitar subvencions en l'import de
l'IBI 2021
Aquestes ajudes estan pensades per a persones amb situació econòmica
desafavorida i amb càrregues familiars. El termini de sol·licitud acaba el 13 de maig i
el tràmit de sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica.
Dimarts, 19 d'abril de 2022

La diada de Sant Jordi a Polinyà
La fira de Sant Jordi, inicialment programada a la plaça de la Vila, es traslladarà al
Centre Cívic en cas de ploure tal i com fan preveure les previsions meteorològiques.

Dilluns, 18 d'abril de 2022

Identifica la teva mascota a un preu reduït amb la campanya
‘Posa’m el xip!’
Fins al 15 de maig es podrà sol·licitar un dels xips a preu reduït de la campanya per a gats, gossos i fures.

Divendres, 15 d'abril de 2022

Processos participatius per a decidir el disseny de la plaça
de Barcelona i el parc del Romaní
Els veïns i veïnes dels dos espais podran votar el projecte que considerin més adequat
del 2 al 16 de maig.
Dimecres, 6 d'abril de 2022

Portes obertes i preinscripcions a les escoles bressol
municipals
Les portes obertes es faran del 25 al 28 d'abril i caldrà demanar cita prèvia a les escoles
bressol municipals.
Dilluns, 4 d'abril de 2022

El pressupost municipal augmenta un 4,85%
Es consolida un increment d’ingressos tot i la davallada en les plusvàlues.
Dijous, 31 de març de 2022

L'Ajuntament convoca la licitació del servei de bar de la
zona esportiva del Turó

Les ofertes es podran presentar fins al 22 d'abril.
Dijous, 31 de març de 2022

Segueix el ple en directe: 30 de març a les 18.30h
La sessió tindrà lloc a la sala de plens de l'Ajuntament i serà retransmesa en directe al
web municipal i al canal de Youtube de l'Ajuntament.
Dimarts, 29 de març de 2022

El projecte ‘Patis Oberts’ s’amplia amb l’escola Roser
Capdevila
Els divendres obriran les dues escoles i els caps de setmana s'alternaran entre una
escola i l'altra.
Divendres, 25 de març de 2022

Polinyà decreta tres dies de dol per la mort d’un jove del
municipi
L'Institut de Polinyà, del qual el menor era alumne, suspèn les classes de demà
divendres en senyal de dol.
Dijous, 24 de març de 2022

Activitats dirigides gratuïtes per a celebrar el Dia Mundial de
l'Esport a Polinyà
El 3 d'abril les empreses esportives de Polinyà impartiran classes d'exhibició de diferents
modalitats esportives gratuïtes i obertes a tothom.
Dimecres, 23 de març de 2022

Inscripcions al casal de Setmana Santa de les EBM: del 21 al
25 de març
El casal es farà de l'11 al 14 d'abril a l'escola bressol Ginesta.
Dimecres, 16 de març de 2022

La Policia Local de Polinyà sancionarà el "turisme de
residus"
Cinc persones de municipis veïns sancionades en la darrera setmana per llençar les
escombraries a Polinyà.
Dimarts, 15 de març de 2022

Polinyà se suma al moviment groc pel Dia Mundial de
l’Endometriosi
La plaça de la Vila i el Monument de la bomba s’il·luminaran de groc per donar visibilitat
a la malaltia ginecològica més freqüent.
Dilluns, 14 de març de 2022

Desmantellada una plantació de marihuana a Polinyà
S'hi confisquen 6.189 plantes de cànnabis en diferents fases de creixement i es detenen
els dos màxims responsables de les plantacions en una operació conjunta a Polinyà i
Montcada i Reixac.
Dilluns, 14 de març de 2022

Conflicte bèl·lic a Ucraïna: com hi puc ajudar?
Aquí trobaràs actualitzada tota la informació d'interès per a aquelles persones que

vulguin col·laborar a pal·liar els efectes de la crisi de refugiats provocada pel conflicte
bèl·lic a Ucraïna.
Dijous, 10 de març de 2022

Preinscripcions de les escoles per al curs 2022-2023 fins al
21 de març
La preinscripció a batxillerat és del 20 al 26 d'abril. El tràmit s'ha de realitzar en línia i
amb un certificat digital. Aquest any s'ha incorporat la possibilitat de fer-lo amb
l'idCATMòbil.
Dijous, 10 de març de 2022

Declaració institucional del 8M, Dia internacional de les
dones
A Polinyà s'ha fet la lectura del manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones a
la plaça de la Vila. El text ha estat llegit per la primera tinent d'Alcalde i regidora
d'Igualtat, Tania Bravo. A continuació, la companyia Teatre del Buit ha fet una
representació teatral.
Dimarts, 8 de març de 2022

Polinyà organitza una recollida de material per a Ucraïna
Les aportacions de material es poden fer arribar a les dependències de la Policia Local
de Polinyà — Onze de Setembre, 12 — preferentment durant els matins.
Dijous, 3 de març de 2022

Visita institucional a l’empresa Gabarró Hermanos
L'Alcalde i la regidora de Promoció Econòmica visiten l’empresa líder a nivell nacional en
distribució de fusta.

Dimecres, 2 de març de 2022

Convocatòria de suport a la societat ucraïnesa i en defensa
de la pau
L'Ajuntament de Polinyà fa una crida a tota la ciutadania a concentrar-se aquest dimarts
1 de març a les 18.30 hores a la plaça de la Vila. D'aquesta manera, Polinyà
s'adhereix a les convocatòries organitzades per la Federació de Municipis de Catalunya,
l'Associació Catalana de Municipis, el Fons Català de Cooperació i la Xarxa d'Alcaldes i
Alcaldesses per la Pau, per mostrar la solidaritat amb el poble ucraïnès, i en defensa de
la pau.
Dimarts, 1 de març de 2022

L'Ajuntament de Polinyà s'adhereix a la declaració
promoguda pel Fons Català de Cooperació i la Xarxa
d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el
conflicte a Ucraïna
Davant l'actual escalada bèl·lica a Ucraïna, per part de l'OTAN i Rússia, l'Ajuntament de
Polinyà vol expressar el seu posicionament per la pau i el diàleg. Per aquest motiu,
l’Ajuntament de Polinyà manifesta el suport municipal a la declaració demanant a les
institucions internacionals una sortida dialogada i a favor dels drets humans.
Divendres, 25 de febrer de 2022

Polinyà, amb el Dia Internacional de les Dones
L’Ajuntament de Polinyà ha programat un seguit d’activitats per reivindicar la igualtat de
drets de les dones.
Dijous, 24 de febrer de 2022

Inscripcions obertes per als cursos de català del CPNL
Les proves de col·locació a un curs es faran del 14 de febrer al 15 de març i les

inscripcions del 24 al 29 de març.
Dilluns, 21 de febrer de 2022

Visita institucional a la multinacional danesa Pinturas
Hempel
L’empresa ha estat capaç d’afrontar la crisi de la pandèmia sense haver fet cap ERTO.
Divendres, 18 de febrer de 2022

Portes obertes a les escoles i institut
Per a assistir-hi caldrà demanar hora i en alguns casos es farà una reunió virtual prèvia.
Dijous, 17 de febrer de 2022

S’inicien les obres per a la instal·lació d’un ascensor al
Centre Cívic
Les obres no afectaran a la programació i a les activitats habituals del Centre Cívic.
Dijous, 3 de febrer de 2022

Campanya de controls als autocars de transport escolar
S'han fet proves d'alcoholèmia i estupefaents a 11 conductors, totes elles amb resultat
negatiu.
Dimecres, 2 de febrer de 2022

L’INCASOL anuncia el projecte guanyador per a la futura
promoció de lloguer a Can Rovira

Els 33 habitatges es distribuiran en dues torres connectades per la planta baixa, un
soterrani per a aparcaments i un local comercial de 200 m2
Divendres, 28 de gener de 2022

Polinyà aprova el seu full de ruta cap a la transició
energètica
Es crearà l’Oficina de Transició Energètica que serà la responsable d’impulsar-ne les
accions amb un pressupost de dos milions d’euros.
Dimecres, 26 de gener de 2022

Segueix en directe el ple ordinari: 26 de gener a les 18.30 h
La sessió es retransmet a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.
Dimecres, 26 de gener de 2022

El 26 i 27 de febrer el Carnaval es viurà als carrers de
Polinyà
La rua de comparses serà dissabte mentre que el concurs infantil de disfresses es farà
diumenge acompanyat d’un espectacle matinal.
Dimecres, 26 de gener de 2022

Tendència a la baixa en la recollida selectiva a Polinyà
La taxa de recollida selectiva del 2021 ha resultat lleugerament inferior a la de l'any
anterior i s'allunya de l'objectiu imposat per la UE per al 2025.
Dimarts, 25 de gener de 2022

Cursa de rècords a la Festa Major d’Hivern a Polinyà
La del 2022 és l’edició amb més participants i la més ràpida en els 10km.
Dilluns, 24 de gener de 2022

La Festa Major d’Hivern també torna
La 35ª Cursa Popular de Polinyà recupera el format presencial amb curses per a totes
les edats i passejada per a la gent gran.
Dijous, 13 de gener de 2022

Els Amics de Sant Antoni faran Els Tres Tombs el 16 de
gener
Es Amics de Sant Antoni Abat de Polinyà organitzen un seguit d’activitats per apropar
tothom al món dels cavalls, els carros i la pagesia.
Divendres, 7 de gener de 2022

Els Reis tornaran a recórrer els carrers de Polinyà
És obligatori portar mascareta i es recomana mantenir les distàncies amb altres grups de
convivència.
Dimarts, 28 de desembre de 2021

Toc de queda a Polinyà a partir de la nit del 23 al 24 de
desembre
Polinyà és un dels municipis on queda restringida la mobilitat des de la 1 fins a les 6 de
la matinada, una de les noves mesures per a la prevenció de contagis decretades pel
govern de la Generalitat.

Dijous, 23 de desembre de 2021

El Jardinet de les Fades guanya tres premis com a millor
aparador de Nadal
Ha estat escollit com el millor aparador de Polinyà, tant en la votació popular com pel
jurat de la Cambra de Comerç de Sabadell, i el millor de la comarca.
Dijous, 23 de desembre de 2021

Votació popular per a escollir el millor aparador de Nadal
2021
Fins al 22 de desembre, els veïns i veïnes de Polinyà podran votar a la pàgina de
Facebook de l'Ajuntament.
Divendres, 17 de desembre de 2021

Els veïns i veïnes de Polinyà podran ser atesos d'urgència a
Santa Perpètua
El CAP La Florida, al passeig de La Florida 43, està obert les 24 hores i atendrà els
casos urgents de Polinyà quan el CAP del municipi estigui tancat.
Dijous, 16 de desembre de 2021

No reciclar et surt car, nova campanya municipal per a
fomentar el reciclatge
El cost del tractament del rebuig és cada vegada més car mentre que la recollida
selectiva té un cost 0.
Dijous, 9 de desembre de 2021

Visita institucional a la multinacional UPM Raflatac
L’Alcalde i la regidora de Promoció Econòmica visiten l’empresa líder en etiquetatge
sostenible.
Dimecres, 8 de desembre de 2021

Apunta't al curs de monitoratge d'activitats de dinamització
en l'àmbit esportiu
Es realitzarà durant el període nadalenc i les inscripcions es poden fer fins al 18 de
desembre o fi de places.
Dijous, 2 de desembre de 2021

Engalana el teu comerç per al Concurs d’Aparadors
La 52ª edició del Concurs d’Aparadors se celebrarà del 9 al 20 de desembre i les
inscripcions es poden fer fins el 3 de desembre.
Dimecres, 1 de desembre de 2021

El Concurs de Dibuix de Nadal 2021 ja té guanyadors!
Els guanyadors, juntament amb els vint dibuixos seleccionats pels centres, es
projectaran a la façana de l'Ajuntament l’11 de desembre a partir de les 18 h.
Dimarts, 30 de novembre de 2021

El teu Nadal a Polinyà
Es tornen a programar la majoria de les activitats i actes del Nadal, com la Cavalcada, i
es consoliden d'altres que es van idear per a adaptar la programació a la situació de
pandèmia, com el campament reial.
Dilluns, 29 de novembre de 2021

El model de gestió futur del PAS centren el debat de la
darrera sessió del Ple.
Polinyà s’adhereix al Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia
Dijous, 25 de novembre de 2021

Segueix en directe el ple ordinari: dimecres 24 de novembre
a les 18.30 h
La sessió es retransmet a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.
Dimecres, 24 de novembre de 2021

20N, Dia Internacional de la Memòria Trans
El 20 de novembre se celebra el Dia Internacional de la Memòria Trans, un dia on
recordem i honorem la vida de les persones trans que han estat assassinades víctimes
de la intolerància, la por a la diferència i la transfòbia.
Dissabte, 20 de novembre de 2021

25N: Dia Internacional per l’eliminació de la violència de
gènere
Consulta les activitats de sensibilització programades per l'Ajuntament.
Divendres, 19 de novembre de 2021

Desmantellades dues plantacions de marihuana a Polinyà
5000 plantes decomissades en una setmana amb aquestes dues operacions que s'han
dut a terme al polígon industrial.

Dijous, 18 de novembre de 2021

Sanció de 300 euros a un veí de Sabadell per un abocament
il·legal
La Policia Local ha tramitat la sanció per l'abandonament de nombrosos neumàtics vells
a contenidors del Camí de Can Gavarra, a Polinyà.
Dilluns, 15 de novembre de 2021

El pati de la Pere Calders obrirà els caps de setmana
L’Ajuntament posa en marxa el projecte ‘Patis Oberts’ per a convertir-los en espais d’ús
públic i lliure.
Dijous, 11 de novembre de 2021

Obrim les inscripcions per a la 35a edició de la Cursa
Popular de Polinyà
Des del 8 de novembre al 19 de gener, o fins a assolir el número màxim de participants,
totes aquelles persones que ho desitgin poden inscriure’s a la 35a Cursa Popular de
Polinyà.
Dilluns, 8 de novembre de 2021

Inscripcions al casal de Nadal de les EBM: del 8 al 19 de
novembre
La sol·licitud s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament.
Dijous, 4 de novembre de 2021

Polinyà se suma a la celebració de la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus
La 13a edició tindrà lloc del 20 al 28 de novembre de 2021 i posa el focus en el binomi
comunitat circular, comunitat sostenible, treballem plegats per un planeta residus zero!
Dimecres, 3 de novembre de 2021

El Festival de Microteatre torna a Polinyà
Dissabte 6 de novembre a les 20 h a El Roure es representaran cinc peces teatrals.
Divendres, 29 d'octubre de 2021

Congelació d’impostos, taxes i preus públics per al 2022
El Ple municipal també aprova destinar 1.300.000 euros a la reforma de l’avinguda de
Sentmenat entre Ramoneda i Alps.
Dijous, 28 d'octubre de 2021

Polinyà recupera la Festa de les Mascotes
Les novetats d’enguany són l’espai de trobada i socialització amb servei de bar i una
desfilada de gala.
Dijous, 28 d'octubre de 2021

L'Ajuntament habilita un espai a Can Gavarra per a les
persones afectades per l'avaria telefònica
El trencament d’un cablejat aeri durant les obres de l’avinguda de Sentmenat amb el
carrer de Pedraforca ha afectat a les línies de telèfon i internet.
Dijous, 28 d'octubre de 2021

Polinyà ja disposa del Mapa del Patrimoni Cultural
La Diputació de Barcelona ha fet entrega del Mapa del patrimoni cultural de Polinyà a
l’Ajuntament en un acte públic al Centre Cívic amb l’assistència d’una trentena de
persones
Dimarts, 26 d'octubre de 2021

Identifica la teva mascota a un preu reduït amb la campanya
‘Posa’m el xip!’
Fins al 25 de novembre es podrà sol·licitar un dels xips a preu reduït de la campanya per
a gats, gossos i fures.
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Nou servei d’orientació i assessorament informàtic a El
Roure
L'horari és els dimarts de 15:30 a 17:30 i per a sol·licitar el servei cal demanar cita prèvia
a l'apartat "ESCOLA PERSONES ADULTES (El Roure)".
Dijous, 14 d'octubre de 2021

Comunicat de l'Ajuntament - Medi Ambient
S’ha detectat un conill mort a la Riera de Polinyà amb senyals d’estar infectat per
mixomatosis, una malaltia vírica que afecta únicament al conill i a la llebre. Ja s’ha
donat avís als agents rurals perquè facin les inspeccions oportunes a la zona.
Dilluns, 11 d'octubre de 2021

Gurruchaga i Corbacho visitaran Polinyà en el segon cap de
setmana de la Festa Major

També s'hi instal·larà la fira per a la qual no cal reserva d'entrada però sí es tancarà
el recinte per tal de fer un control d'aforament a l'entrada i sortida de l'espai.
Dijous, 7 d'octubre de 2021

Visita institucional a l'empresa Oxicorte Goded SL
L'Alcalde i la regidora de Promoció Econòmica visiten una empresa referent en el sector
de la metal·lúrgia.
Dijous, 7 d'octubre de 2021

El Casal de la Gent Gran reobre i estrena canal de Whatsapp
S'ha creat una llista de difusíó a través de la qual el casal enviarà informació d'especial
interès per al col·lectiu.
Dilluns, 4 d'octubre de 2021

La Festa de la Mobilitat s'ajorna fins a nova data
La Festa de la Mobilitat, prevista inicialment per al 16 de setembre, s'ajorna fins a nova
data a causa de la previsió de pluges. Per raons logístiques tampoc és possible celebrarla diumenge 17 tal i com hem anunciat a primera hora d'avui.
Divendres, 15 de setembre de 2017

Polinyà celebra l'acte institucional de la Diada
Aquest matí ha tingut lloc l'acte institucional que organitza l'Ajuntament amb motiu de la
Diada Nacional de Catalunya.
Dilluns, 11 de setembre de 2017

Ofrena floral amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya
Un any més, Polinyà celebrarà la Diada Nacional de Catalunya amb una ofrena flora. Per
sengon any, aquesta ofrena es realitzarà als peus del monument en homenatge a Rafael
Casanova, a la rambla que també porta el seu nom.
Dijous, 7 de setembre de 2017

