Notícies
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

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

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

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

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 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

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

El Ple aprova la cessió d'un solar a Can Rovira a l'INCASOL
També s'ha aprovat una modificació de crèdit per a destinar 284.000€ de l'exercici del
2020 al projecte d'ampliació del cementiri.
Dijous, 30 de setembre de 2021

Segueix en directe el ple ordinari: dimecres 29 de setembre
a les 18.30h
La sessió es retransmet a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.
Dimecres, 29 de setembre de 2021

El Ple aprova iniciar la transició al model de recollida de
residus porta a porta
També s’aprova el Reglament per a determinar la condició d’habitatges buits que hauran
de pagar un recàrrec del 50% en l’IBI.
Dijous, 8 de juliol de 2021

