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Notícies
Torneig de Fulbito
Inscripcions per equips
Dimarts, 13 d'agost de 2019

Pluja d'estels: Les llàgrimes de Sant Llorenç
Dissabte, 10 d'agost de 2019

Nova Campanya de Vacunació i Xipatge d'animals de companyia 2019
Dijous, 1 d'agost de 2019
És obligatori que els animals estiguin registrats al municipi on es troben.
Cal que portin el xip identificatiu corresponent.

Festes d'Estiu 2019
Dilluns, 29 de juliol de 2019
L'Ajuntament no és responsable dels canvis en la programació de les entitats organitzadores.

Tons i Sons
Dissabte, 13 de juliol de 2019
A la plaça de Ca l'Anton

Espectacle Teatral: Tribut a Rubianes
Diumenge, 7 de juliol de 2019

Les tribulacions d'un galaico-català

Ple Extraordinari organització Consistori 03/07/2019
Dimecres, 3 de juliol de 2019
El primer Ple Extraordinari de la nova legislatura, ha aprovat tots els punts de l'ordre del dia per
unanimitat dels membres assistents.

PVI Pla de Vigilància i Informació contra Incendis
Dilluns, 1 de juliol de 2019
A Rellinars la U-79 està operativa tots els dies de la setmana fins el 30 d'agost

Onada de calor
Dimarts, 25 de juny de 2019
La onada de calor que afecta tot el país aquesta setmana comporta un alt risc d'incendis

Pla Alfa 23/06/2019
Diumenge, 23 de juny de 2019

Músiques amb ànima
Dissabte, 15 de juny de 2019

llega 800
Divendres, 14 de juny de 2019

Darrer Ple de la legislatura 2015-2019
Dijous, 13 de juny de 2019

Dimecres 12 de juny, s'han celebrat els darrers Plens d'aquest legislatura.

Taller d'Estampació : Viu el Parc
Dijous, 6 de juny de 2019
Amb productes naturals, podreu crear les vostres pròpies estampacions

Taller d'Eneagrama
Dilluns, 3 de juny de 2019

Projecte antic Camp de Tir La Casa Nova
Diumenge, 2 de juny de 2019
Recollida de llenya

Benvinguts a Pagès
Dijous, 23 de maig de 2019

Oberta al trànsit la carretera BV-1212
Divendres, 3 de maig de 2019
A partir del dia 6 de maig i fins a finals de juny, la carretera BV-1212 estarà tallada al trànsit en direcció a
Vacarisses.

Taller de Reanimació cardiopulmonar i ús del DEA
Dilluns, 29 d'abril de 2019

FELIÇ DIADA DE SANT JORDI
Diumenge, 21 d'abril de 2019

Parades de llibres i roses i animació infantil al davant de l'Escola de Rellinars i a la Plaça 11 de Setembre

Caramelles 2019
Dijous, 18 d'abril de 2019

Fem la marca del Parc Rural del Montserrat
Dijous, 18 d'abril de 2019
En el marc de les accions del Parc Rural del Montserrat, s’hi inclou la de definir un distintiu de qualitat o
segell que caracteritzi els productes del Parc Rural i que ajudi a millorar la diferenciació i presència en
el mercat.
Per a què aquesta acció funcioni, és necessària la implicació de la gent del territori i d’empreses
públiques i privades. És per aquest motiu que convidem a totes les empreses i productors a participar en
els tallers del que hauria de ser la marca.
Podeu confirmar assistència a parcruralmontserrat@diba.cat

Model Territorial de Comerç
Divendres, 12 d'abril de 2019
Aprovats els acords de la Taula de Model Territorial del Vallès Occidental

Conveni pel Dret Animal
Dilluns, 8 d'abril de 2019
Acte de signatura al Col·legi d'Advocats de Terrassa

Volem un poble segur i tranquil
Divendres, 5 d'abril de 2019
Els darrers dies s'han realitzat diverses operacions de seguretat i control.

Agraïm la col·laboració de tots els ciutadans i ciudatanes i la tasca de tots els agents implicats.

Acaba la campanya ExcusesOSepares
Divendres, 29 de març de 2019
Podeu veure el vídeo resum de la campanya

Excuses o Separes
Dilluns, 25 de març de 2019
Segueix la campanya per a la prevenció de Residus #ExcusesoSepares
Recordeu que podeu consultar tots els vostres dubtes per Whatsapp al 653 893 709
Us oferim una visita virtual al CTR a la portada.del web però si esteu interessats en anar-hi, truqueu-nos
a l'Ajuntament.

Calçotada de Rellinars
Dimarts, 5 de març de 2019
Diumenge 24 de Març ens veiem a la Calçotada de Rellinars

Programa Singulars
Dilluns, 4 de març de 2019
Programa dirigit a joves d'entre 16 i 29 anys

L'Administració Oberta de Catalunya ens atorga un Segell de
Reconeixement
Divendres, 1 de març de 2019
Aquests reconeixements, que distingeixen set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la
seva naturalesa, s’atorguen en base a uns indicadors objectius, l’anàlisi dels webs dels ens i l’ús de
determinats serveis de l’AOC.

Carnestoltes 2019
Dimecres, 27 de febrer de 2019

