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Notícies
Festa Major Aplec del Remei 2020
Un any més us fem arribar el programa d'activitats de la Festa Major Aplec del Remei 2020 .
Aquest any podreu trobar el programa en versió digital tant a la pàgina web de l'Ajuntament com
escanejant els codis QR que trobareu als cartells de Festa Major.
Amb l'objectiu d'oferir una Festa Major segura s'han près totes les mesures i recomanacions establertes
per la Generalitat: Entrades esglaonades, venda online d'entrades, distància i mascareta per seguir fent
#culturasegura
Dilluns, 28 de setembre de 2020

8é Webinar: La gestió del temps al municipi. La reforma horària com a
oportunitat per afrontar la COVID
La Comunitat de Municipis del Baix Montseny - entre els quals participa l´Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera –seguim amb el cicle de webinars empresarials, sota el lema Reactivem el Baix
Montseny.
El cicle té per objectiu la programació d'un seguit de webinars adreçats a les empreses, d'acord amb les
necessitats que ens va expressant el teixit socioeconòmic.
Aquestes accions s'emmarquen dins el Pla estratègic del Baix Montseny i donen continuïtat a l'
Àgora empresarial, inaugurada el passat novembre de 2019 i que va suposar l'inici d'un treball conjunt
amb l'empresariat del territori.
Dilluns, 28 de setembre de 2020

Avís als establiments que realitzen microblanding
Vist que la realització de microblanding, genera riscos sanitaris similars a les pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing, als establiments on es realitzi microblanding els és d'aplicació el Decret
90/2008, de 22 d´abril , el qual estableix la obligació de disposar de l'autorització municipal per realitzar
microblanding, que caldrà sol.licitar a l'Ajuntament, i s'atorgarà prèvia inspecció sanitària.

Diumenge, 27 de setembre de 2020

Consulta les teves entrades a deixalleria
Pots consultar el nombre de visites realitzades a la deixalleria!
Dimarts, 22 de setembre de 2020

Inscripcions cursos i tallers de Can Rahull
Aquesta setmana s’han obert les inscripcions als cursos i tallers de Can Rahull. Els cursos van destinats
a totes les edats i hi ha una oferta pels joves i adolescents.
Dilluns, 21 de setembre de 2020

Convocatòria d’ajuts municipals per a l'activitat esportiva temporada 2021
Oberta la convocatòria dels ajuts municipals per a l'activitat esportiva, temporada 20-21, per a menors
empadronats en el municipi de Santa Maria de Palautordera.
Presentació de sol·licituds del 21 de setembre al 9 d'octubre de 2020.
La tramitació dels ajuts es farà preferentment, a través de mitjans electrònics.
Per tramitar els ajuts de forma presencial, cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 93.847.96.25 (de 9
a 14 hores).
Trobareu adjunts els següents documents:
- Bases reguladores.
- Formulari de sol·licitud.
Dilluns, 21 de setembre de 2020

Aprovada inicialment la nova Ordenança municipal de gestió de residus
municipals i neteja viària

Com a eina de suport per aconseguir donar compliment a la obligació que tenen els municipis d’arribar al
60% de reciclatge aquest 2020, l’Ajuntament ha aprovat inicialment i per unanimitat, en el Ple municipal
del mes de juliol, la nova Ordenança municipal de recollida de residus i neteja viària. El text es troba en
període d’exposició pública. Posteriorment, en cas que es presentin al·legacions, aquestes es resoldran i
es procedirà a l’aprovació definitiva. Està previst que la nova ordenança entri en vigor aquesta tardor.
Dissabte, 19 de setembre de 2020

Com està evolucionant la generació de residus amb la pandèmia?
Les dades de recollida del primer semestre del 2020 no han estat bones. La pandèmia del coronavirus
ha modificat els hàbits d’una part de la població i s’ha trencat la bona tendència de 10 anys consecutius
de reducció de la fracció resta (residus barrejats no dipositats als contenidors corresponents).
Divendres, 18 de setembre de 2020

La Generalitat obre una línia d'ajuts de 16 milions per a l'adquisició de
vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega
Els ciutadans i empreses podran sol·licitar els ajuts a partir de demà.
Dijous, 17 de setembre de 2020

Preguntes freqüents sobre la tornada a l'escola
Amb la finalitat de resoldre els dubtes que sorgeixen entre les famílies, el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya ha elaborat un document amb les preguntes més freqüents entre la ciutadania.
Dijous, 17 de setembre de 2020

Campanya rasca i guanya "Compra a Palau - Tots hi guanyem!"
L’Ajuntament en col·laboració amb la Unió de Botiguers i Comerciants de Santa Maria de Palautordera
(UBIC Palau) impulsen la campanya “Compra a Palau – Tots hi guanyem!” amb la finalitat de
dinamitzar les vendes dels establiments locals, incentivar el consum, fidelitzar i captar nous clients, així
com sensibilitzar als consumidors de la importància de mantenir el comerç local de Santa Maria de
Palautordera.
Dimarts, 15 de setembre de 2020

Usuaris del parc caní del parc del Reguissol
Donada la importància d'aconseguir una bona convivència entre els diferents usuaris del Parc del
Reguissol, al ser aquest un espai de passeig i gaudi per a famílies, infants i grups escolats, així com de
camí de pas per anar al Parc Canï, es recorda als propietaris dels gossos de la obligatorietat de:
Dimarts, 15 de setembre de 2020

Obertes les inscripcions al curs de monitor d’educació ambiental
Si tens entre 16 i 29 anys i estàs a l’atur aquest trimestre pots realitzar gratuïtament el curs
Diumenge, 13 de setembre de 2020

Escola segura
En aquest espai les famílies hi podran trobar tota la informació sobre les actuacions que es portin a
terme en l'àmbit educatiu i la situació de la comunitat en el context actual de pandèmia, així com les
mesures i decisions que es prenguin i afectin el desenvolupament de les activitats escolars.
Dissabte, 12 de setembre de 2020

L’Ajuntament expressa el seu condol per la mort del pare Manel
Avui és un dia de dol per la mort del pare Manel (Manel Pousa Engronyat), a l’edat de 75 anys.
Creador de la fundació que porta el mateix nom a través de la qual treballava per a la reinserció de les
persones preses, vivia actualment a la parròquia de Trinitat Vella, d'on era capellà.
Dijous, 10 de setembre de 2020

Ja has demanat el descompte de la taxa d'escombraries per fer
compostatge?
Dimecres, 9 de setembre de 2020

Actes institucionals de l'11S Diada Nacional de Catalunya a Santa Maria
de Palautordera
Dimecres, 9 de setembre de 2020

Aquest divendres 11S, Diada Nacional de Catalunya a Santa Maria de Palautordera s'han organitzat
diversos actes institucionals.
A partir de 2/4 de 12 del matí a la plaça de la Vila -amb aforament limitat i amb registre d'entrada-:
- Presentació de l'acte a càrrec de Merlí Garcia, regidor de Cultura.
- Lectura del manifest per part de l'ANC Palautordera
- Parlament a càrrec de Jordi Xena, alcalde
Els actes institucionalos es clouran amb el Ball de l'Homenatge que farà la Colla de Gitanes Cancell del
Montseny i un breu recital de cançó catalana per part del Cor de Cambra Palautordera.
Cal recordar l'ús de la mascareta, el rentat de mans i la distància.
Organitza: ANC Palautordera i Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

La Veu de Palau 70
Dimarts, 8 de setembre de 2020
Edició de La Veu de Palau n. 70 corresponent al trimestre dels mesos de setembre, octubre i novembre.
Com a conseqüència de la crisi sanitària de la Covid-19 aquesta edició només és en versió digital.

Curs on line "Seguretat alimentària i Covid-19"
Divendres, 4 de setembre de 2020
CONVOCATÒRIES:
dimarts 15 de setembre de 9 a 11 hores
dijous 17 de setembre de 15 a 17 hores
dimarts 22 de setembre de 9 a 11 hores

Ampliació del servei de recollida de poda porta a porta
Divendres, 4 de setembre de 2020
Durant aquests últims mesos, hi ha hagut una demanda molt superior a l'habitual del servei de recollida
de poda porta a porta dels dissabtes. Alhora de poder donar un bon servei, s'ha decidit ampliar a dos
dies per setmana la recollida de poda. I a partir d'ara les recollides de poda seran els dimarts i els
dissabtes.

Mapa interactiu del covid per municipi
Dimarts, 4 d'agost de 2020
L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), organisme de la Generalitat,
disposa d’una pàgina web amb tota la informació numèrica, descriptiva i actualitzada sobre l'estat i
l'evolució de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

El mes de setembre tornen els cursos i tallers a Can Rahull
Dilluns, 3 d'agost de 2020
Des de l'Àrea de Cultura i Joventut es posen en marxa els tastets i les inscripcions als cursos i
tallers amb més de 20 propostes diferents.

Línia 597 del transport públic urbà de Santa Maria de Palautordera
Divendres, 31 de juliol de 2020
Els horaris de bus de la línia 597 es mantenen aquest mes d'Agost sense cap modificació i se seguirà
donant el 100% del servei.
Podeu consultar els horaris en el document adjunt.

Afectacions en el servei de recollida de voluminosos
Divendres, 31 de juliol de 2020
Per problemes tècnics a l’empresa de recollida de voluminosos, la recollida d’aquests no s’ha pogut
realitzar el dia indicat.
S’està treballant per resoldre la situació actual al més aviat possible.

El Departament de Territori i Sostenibilitat impulsarà un projecte per
afavorir la seguretat viària en l’accés a la urbanització de Can Pagà
Dijous, 30 de juliol de 2020
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín, ha anunciat que el Departament de Territori i

Sostenibilitat impulsarà pròximament la redacció d’un projecte per a millorar l’accés a la urbanització de
Can Pagà des de la BV-5301.
L’obra, que es licitarà durant l’any que ve, consistirà en la formació d’un tercer carril central per als girs a
l’esquerra, amb un pressupost d’uns 150.000 euros.

FGC i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera acorden col·laborar
per posar en servei un centre de dinamització del turisme sostenible a
l’estació
Dijous, 16 de juliol de 2020
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
col·laboraran per posar en funcionament un centre de dinamització del turisme sostenible a l’actual
edifici de l’estació.

Funcionament i requisits del servei de recollida de poda porta a porta
Dimarts, 14 de juliol de 2020
El funcionament de la recollida de poda porta a porta és el següent:

La piscina de can Bosc s'obrirà l'11 de juliol amb cita prèvia
Dijous, 9 de juliol de 2020
Com cada any a l'estiu s'obren les piscines municipals.

Mulla't 2020: A Palau ens mullem!
Dimecres, 8 de juliol de 2020
A Santa Maria de Palautordera ens mullem i serem presents amb la campanya del MULLA’T els
dissabtes 4 i 11 de juliol al matí a la Plaça de la vila i el diumenge 12 de juliol tot el dia a la piscina
Fontmartina. Aquest dia l’entrada es destinarà a la campanya i per tant els abonaments no seran
admesos.

La pandèmia del Covid-19 i el confinament han afectat la generacio de
residus a Palau
Dimarts, 7 de juliol de 2020

Préstecs a Comunitats de propietaris per a la rehabilitació d'edificis
d'habitatges
Dimarts, 7 de juliol de 2020

Convocatòria d’ajuts menjador escolar curs 20-21 del Consell Comarcal
del Vallès Oriental
Dilluns, 6 de juliol de 2020
El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha publicat la convocatòria d'ajuts de menjador escolar pel
curs 20-21. Presentació de sol·licituds del 6 al 24 de juliol de 2020.

Convocatòria d’ajuts escolars municipals curs 20-21.
Dilluns, 6 de juliol de 2020
L'ajuntament ha publicat la convocatòria dels ajuts escolars municipals pel curs 20-21.
Presentació de sol·licituds del 6 al 24 de juliol de 2020.

Inscripcions obertes curs on line seguretat alimentària i Covid-19
Divendres, 3 de juliol de 2020
Diputació de Barcelona, conjuntament amb l'ajuntament, ofereix dos convocatòries d'un curs on line de
seguretat alimentària i Covid-19.

Els particulars i les empreses ofegades pels deutes rebran
assessorament gratuït per evitar el concurs de creditors
Divendres, 19 de juny de 2020
La Generalitat crearà un servei d’acompanyament als deutors. L’objectiu del Govern és reduir els
concursos de creditors i resoldre els casos d’insolvència abans que arribin als jutjats, a través dels
mecanismes de segona oportunitat previstos per la Llei.

Elaboració d'un cens d'artistes locals
Dijous, 11 de juny de 2020
La crisi de la COVID-19 està provocant un gran impacte en totes les dimensions de les nostres vides,
incloent la vida cultural de totes les ciutats i municipis.
Els professionals de la cultura i especialment aquells que es dediquen a les formes d’art que s’ofereixen
en directe, són un dels col·lectius que han patit i estan patint amb més força les conseqüències de la
crisi sanitària.

Reobertura de l'ajuntament
Dilluns, 8 de juny de 2020
A partir d'aquest dilluns 8 de juny l'Ajuntament reprèn l'atenció presencial seguint aquestes mesures:

Reobertura de Can Rahull, l'espai cultural i juvenil
Dilluns, 8 de juny de 2020
La situació provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha capgirat la nostra quotidianitat i ens ha situat
en un nou paradigma on els procediments i maneres de fer habituals de tots nosaltres, com a societat,
s’han reestructurat i sovint modificat substancialment.

Obertura de centres educatius fase 2
Divendres, 5 de juny de 2020
CENTRES EDUCATIUS D'EDUCACIÓ INFANTIL 2n grau, DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE SANTA
MARIA DE PALAUTORDERA

Preinscripció oberta curs 20/21 !
Dijous, 4 de juny de 2020
Escola Municipal de Música de Palau

A partir del 15 de juny es pot sol·licitar l'Ingrés Mínim Vital (IMV)

Dimarts, 2 de juny de 2020
El Govern de l’Estat ha posat en marxa l'Ingrés Mínim Vital, una renda mínima que busca ajudar a les
famílies amb menys ingressos.

Mosquits: creences certes i falses
Dilluns, 1 de juny de 2020
La temporada de mosquits ja està aquí i comença a parlar-se a tota hora d'aquests artròpodes: a mi els
mosquits em piquen més que a la resta de gent, els mosquits viuen preferentment en zones amb
vegetació humida, hi ha plantes molt eficaces per repel·lir els mosquits, totes les espècies de mosquits
piquen als humans,... però què és cert de tot això?

Continua oberta la convocatòria de l'Ajuntament per concedir
subvencions a establiments comercials i empresarials afectats pel Covid
Dilluns, 1 de juny de 2020
Els establiments comercial i activitats empresarials del nostre municipi que s’han vist afectats per la crisi
sanitària del Covid-19, encara són a temps de demanar la subvenció de l’Ajuntament.

On acudir si el meu gos s'escapa?
Dilluns, 1 de juny de 2020
Les Dependències de la Policia Local és el lloc on m'he de dirigir per comunicar que el meu gos s'ha
escapat.

Reactivació de les zones blaves de la zona centre
Divendres, 29 de maig de 2020
Reactivació de les zones blaves de la zona centre del municipi a partir de dilluns 1 de juny de 2020.

Què podrem fer a partir de dilluns 25 de maig en fase 1 de
desconfinament?

Divendres, 22 de maig de 2020
La fase 1 de la desescalada per la covid-19 arribarà a Santa Maria de Palautordera a partir de dilluns 25
de maig segons ha anunciat el Ministeri de Sanitat. Repassem què es pot fer a la fase 1:

Oberta la convocatòria de l'Ajuntament per concedir subvencions a
establiments comercials i empresarials afectats pel Covid
Dijous, 21 de maig de 2020
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera celebrada el passat dijous 7
de maig va aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a establiments comercials i
empresarials del municipi per efectes de la Covid-19.

Nou repartiment de mascaretes gratuïtes el dimecres 27 de maig
Dijous, 21 de maig de 2020
Gràcies a l'esforç del voluntariat de Santa Maria de Palautordera el pròxim dimecres 27 de maig es farà
un nou repartiment gratuït de mascaretes. En el cartell adjunt t'expliquem la manera per demanar-les

Preguntes i respostes sobre l'obertura dels centres educatius aquest
final de curs
Dijous, 21 de maig de 2020
? Quan obriran les escoles i els instituts de Catalunya?
En la fase 2 de la desescalada, a cadascuna de les regions sanitàries.
?* Quan obriran els centres que entrin a la fase 2 a finals de maig?*
A partir de l'1 de juny.
? I la resta?
A partir de la data d'entrada en vigor de la fase 2.

Santa Maria de Palautordera entra en fase 0 avançada
Dilluns, 18 de maig de 2020
Santa Maria de Palautordera des d'aquest dilluns 18 de maig és en fase 0 avançada el que es coneix
per fase 0,5. Això vol dir que tot i continuar estant en la fase de confinament el govern espanyol permet
una mica menys de restriccions. En el document adjunt s'expliquen els canvis.

Adhesió al Manifest pel Reconeixement del Baix Montseny
Dilluns, 18 de maig de 2020
Alcaldes, alcaldesses i personalitats de la societat civil de Santa Maria de Palautordera han fet públic el
Manifest pel Reconeixement del Baix Montseny.

Salut reobre el Centre d'Assistència Primària de Santa Maria de
Palautordera
Dijous, 14 de maig de 2020
A partir de dilluns de la setmana vinent, 18 de maig, Salut reobre als usuaris el Centre d'Assistència
Primària (CAP) de Sant Maria de Palautordera, tancat temporalment des del passat 13 de març.

El mosquit tigre
Dimecres, 13 de maig de 2020
Ja ha començat a criar i a picar el mosquit tigre. Està a les nostres mans frenar-ne la proliferació evitant
donar-li punts on criar.

Si surts al carrer posa't la mascareta: «Palautordera responsable»
Dimecres, 13 de maig de 2020
Tal com ha anunciat el Govern de la Generalitat el desconfinament de Catalunya de la crisi del
coronavirus Covid-19 es farà per regions sanitàries.

A quina regió sanitària i en quina fase de desconfinament està el meu
municipi?
Dimarts, 12 de maig de 2020
Per fer efectiu el desconfinament hi ha previstes quatre fases.

Atorgament d'ajuts econòmics a famílies en situació vulnerable pels
efectes de la Covid-19

Dissabte, 9 de maig de 2020
La Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera celebrada el passat
dijous 7 de maig va aprovar les bases reguladores i convocatòria per a l'atorgament d’ajuts econòmics
extraordinaris per a persones empadronades al municipi de Santa Maria de Palautordera afectats per la
crisis sanitària ocasionada per la COVID-19

Atorgament de subvencions al sector empresarial de Santa Maria de
Palautordera afectats econòmicament per la crisi sanitària COVID-19.
Dissabte, 9 de maig de 2020
La Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera celebrada el passat
dijous 7 de maig va aprovar les bases reguladores per concedir subvencions a establiments comercials i
empresarials del municipi per efectes de la Covid-19

La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre
el 13 i el 22 de maig
Divendres, 8 de maig de 2020
A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als
ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària
obligatòria.

El Govern allarga al maig la moratòria en el pagament del lloguer
d'habitatges gestionats per la Generalitat
Dijous, 7 de maig de 2020
El Govern ha estès al mes de maig, a través d’una resolució signada pel conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, la moratòria en el pagament del lloguer per a les persones físiques
arrendatàries d’habitatges i per a les persones físiques o jurídiques arrendatàries de locals comercials
del parc administrat per la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, mitjançant l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.

El Govern aprova la represa gradual de les obres i contractes de serveis
suspesos per la Covid-19
Dimecres, 6 de maig de 2020
El Govern ha aprovat avui aixecar la suspensió de l’execució de les obres de l’Administració de la

Generalitat i del seu sector públic decretada el 27 de març per pal·liar els efectes de la pandèmia de la
Covid-19.

Modificacions de la normativa d'habitatge en la Llei 5/2020
d'acompanyament als pressupostos
Dimecres, 6 de maig de 2020
S'ha publicat al DOGC de 30 d'abril de 2020 la Llei d'acompanyament als Pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, que entra en
vigor l'1 de maig de 2020.

Reobertura d'establiments, locals i comerços
Dilluns, 4 de maig de 2020
A partir d'avui 4 de maig, es permet la reobertura d'establiments, locals i comerços

Mesures enfront Covi-19 addicionals pels establiments alimentaris
Dilluns, 4 de maig de 2020
A part de les mesures generals a tenir en compte per l'obertura dels establiments minoristes, els
establimenta alimentaris han d'adoptar les seguents mesures de forma addicional.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
Dijous, 30 d'abril de 2020
Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes famílies arran de la crisi
sanitària de la COVID-19, es destinen 20 milions d’euros a un ajut extraordinari per a les despeses de
primera necessitat.

Convocatòria ajuts casal d'estiu 2020
Dimecres, 29 d'abril de 2020
Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts pel Casal d'Estiu 2020.

Les escoles inicien el 3r. trimestres del curs en un format diferent
Dimecres, 29 d'abril de 2020
Des del Departament d’Educació s’ha enviat a les escoles noves directrius que han comportat també
iniciar un procés de repartiment a tot el territori de 22.000 dispositius amb connectivitat a alumnes que
no en disposen per seguir el curs des de casa.

Juga al Trivial Palauenc per combatre el confinament
Divendres, 24 d'abril de 2020
Coneixes tots els secrets i històries del poble? Ets el veí que més ha llegit sobre Palautordera?
Ara és el moment de demostrar si ets un bon palauenc!

Recomanacions per als usuaris del transport públic durant la situació
d'emergència causat per la Covid-19
Dissabte, 18 d'abril de 2020
L'Associació de Municipis per a la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) fa un seguit de recomanacions
per a l'ús del transport públic durant la situació d'emergència causat per la Covid-19.

Marketplace empresarial Covid-19
Dijous, 9 d'abril de 2020
Us informem que ja fa uns dies des d'ACCIÓ (Agència per la Competitivitat de l'Empresa) s'ha desplegat
un servei d’oferta i demanda per fer front a l’emergència sociosanitària provocada pel coronavirus: el
Marketplace empresarial COVID-19.

Mesures adoptades per àrees a l'Ajuntament
Dimecres, 8 d'abril de 2020
Per fer front a les conseqüències del COVID-19, l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera ha
adoptat una sèrie de mesures per àrees.
S'adjunta pdf on trobareu tota la informació.

El SOC ha habilitat un telèfon gratuït per a tràmits i consultes
Dilluns, 6 d'abril de 2020
A través d'aquesta línia es poden fer totes aquelles consultes que s'atenien a l'Oficina de Treball.
900 800 046

La Diputació de Barcelona posa en marxa un Servei telefònic d’atenció
psicològica adreçat al personal municipal
Divendres, 3 d'abril de 2020
La situació d’excepcionalitat generada per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 comença a tenir
un cost emocional elevat tant en determinats sectors de la població com entre el personal municipal que
dona serveis directes a la ciutadania com són: policies locals, serveis d’atenció domiciliària, agents
cívics, brigada municipal, serveis de neteja i recollida de residus, transports públics, serveis funeraris o
personal voluntari, entre d’altres.

Mesures preses pel SOC davant el SARS-CoV-2
Dijous, 2 d'abril de 2020
El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) dona nova informació sobre com donar-se d’alta com a
demandant d’ocupació.

Les escoles de Santa Maria de Palautordera segueixen actives
Dijous, 2 d'abril de 2020
Les escoles mantenen les activitats educatives a través de les xarxes socials, del whatsapp, per correu o
telefònicament amb els seus alumnes i amb les seves famílies, buscant recursos i permetent l’activitat
educativa i afectiva en altres formats.

Vols compartir un moment?
Dimecres, 1 d'abril de 2020
Des de l'Ajuntament es vol elaborar un vídeo en el qual totes les palauenques i palauencs en siguin els
protagonistes.

S'ha iniciat el repartiment de targetes moneder per a substituir el servei
de menjador
Dijous, 26 de març de 2020
Dimecres 25 de març, des dels Serveis Socials municipals, es va iniciar el repartiment a domicili de les
targetes moneder a infants del municipi que tenen adjudicat un ajut de menjador escolar.

Canvis en la sol.liciud de crema degut a l'actual situació excepcional
Dimecres, 25 de març de 2020
Es recorda que el passat 14 de març va finalitzar la temporada en què és permesa la crema controlada
de restes vegetals. A partir d'aquesta data i fins al 15 d'octubre és necessari un permís dels Agents
Rurals de la Generalitat.

Com donar-se d'alta com a demandant d'ocupació al SOC
Dimecres, 25 de març de 2020
El Servei d'Ocupació de Catalunya explica com podeu donar-vos d'alta com a demandant d'ocupació,
mentre les oficines estiguin tancades.

Recomanacions per a establiments del sector comercial amb servei
directe al públic
Dimarts, 24 de març de 2020
En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, la recomanació per a
establiments dels sectors comercials oberts al públics és seguir les normes generals de seguretat
alimentaria i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la
propagació del virus.

Confirmat el primer cas positiu de COVID-19
Dimarts, 24 de març de 2020
El dilluns 23 de març es va confirmar el primer cas positiu de COVID-19 a Santa Maria de Palautordera.
A hores d'ara aquesta persona ja es troba hospitalitzada i se li realitzarà un seguiment. No hi ha més

informació respecte al primer cas de COVID-19, però cal recordar a tothom que estem en confinament i
s'ha de respectar.

La Generalitat obre una finestreta única digital sobre les mesures
econòmiques adoptades pel Coronavirus
Dilluns, 23 de març de 2020
El servei especial del ‘Canal Empresa’ del Departament d’Empresa i Coneixement va dirigit tant a les
empreses com a les persones treballadores i autònomes afectades per l’emergència sanitària. Alguns
dels tràmits que ja estan en marxa registraven a mig matí més de 11.000 sol·licituds. El corresponent a
autònoms estarà disponible a partir de l'1 d'abril.

Comunicat de l'alcalde Jordi Xena
Dissabte, 21 de març de 2020
Paraules del nostre alcalde Jordi Xena a totes les palauenques i palauencs.
Siguem responsables, quedem-nos a casa!
#joactuo #joemquedoacasa

El Govern aprova reduir a la meitat el cànon de l'aigua per a usuaris
domèstics i activitats econòmiques
Divendres, 20 de març de 2020
La mesura suposarà un cost de 50 milions d’euros, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost
de l’Agència Catalana de l’Aigua. Les famílies vulnerables, o les que entrin en aquesta situació com a
conseqüència del coronavirus, podran demanar acollir-se a cànon social i no pagar res per aquest
concepte.

La Policia Local ha tramitat diverses sancions
Divendres, 20 de març de 2020
S'han tramitat diverses propostes de sanció per part de la Policia Local. Recordem que incomplir l'Estat
d'Alarma pot comportar una sanció de 600 € o més.
Siguem responsables, quedem-nos a casa!

#joemquedoacasa #joactuo

Paquet de primeres mesures econòmiques de l'ajuntament
Divendres, 20 de març de 2020
L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera anuncia un seguit de mesures que s'aniran aprovant al
llarg de les properes setmanes per a fer front a la crisi del COVID-19.
Aquesta crisi afecta sobretot al comerç local, als autònoms i les empreses. En aquest sentit, l'Ajuntament
proposa un paquet de primeres mesures dirigides a impulsar l'activitat dels sectors més afectats de la
població.

Educació ajorna la preinscripció i matriculació de tots els ensenyaments
Dijous, 19 de març de 2020
S’ajornen tots els tràmits relacionats amb la preinscripció i matrícula de l’alumnat dels diferents
ensenyaments, en totes les etapes.

Fes les teves gestions amb l’ajuntament sense desplaçar-te !
Dimecres, 18 de març de 2020
Guia de suport a la tramitació electrònica.

5 Consells per a un confinament saludable
Dimecres, 18 de març de 2020
El fet de romandre a casa durant un llarg període de temps pot alterar els hàbits de vida i crear cert
malestar psicològic.
Seguir alguns consells us pot ajudar a fer l'estada més agradable.
#JoActuo #JoEmQuedoACasa

Educació i Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de
menjador i a menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa

amb servei d'àpat
Dimarts, 17 de març de 2020
S’habilitaran targetes moneder per a les famílies dels menors beneficiaris de les beques menjador
i per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, a través d’un
acord amb La Caixa.
Seran un total de 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als
menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat
Per a cada família es carregarà la targeta amb l'import de la prestació diària pel total de dies que
duri el tancament.

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per al
treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
Dimarts, 17 de març de 2020
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica,
de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una
reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en
la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les que les autoritats sanitàries
han decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos.

Ajornada la 1ª Assemblea Jove dels Pressupostos Participatius 2020
Dilluns, 16 de març de 2020
A causa de la situació que ens trobem, produïda pel coronavirus, ens veiem obligats a prendre una
decisió el màxim de responsable i ajornar la 1a Assemblea Jove dels Pressupostos Participatius.

L'Ajuntament suspèn el ple municipal del 26 de març
Dilluns, 16 de març de 2020

Crida al voluntariat
Dilluns, 16 de març de 2020
En aquets dies de confinament, l'Ajuntament de Palau fa una crida a totes aquelles persones disposades
a ajudar.
Comptem amb tu!

Truca al 617 146 678 o envia'ns un mail a pousaee@smpalautordera.cat

Necessites ajuda? L'Ajuntament es posa a la teva disposició.
Dilluns, 16 de març de 2020
L'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera es posa a disposició de totes aquelles persones grans o
vulnerables que, en aquets dies de confinament, necessiten ajuda.

Nota informativa sobre el tancament de l'ambulatori
Divendres, 13 de març de 2020
Tancament temporal de l'ambulatori de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera.

Tancament dels equipaments i dependències municipals
Divendres, 13 de març de 2020
El tancament afecta tots els equipaments i dependències municipals.

Mesures de prevenció pel coronavirus adoptades en l'activació en Alerta
del Pla Municipal de Protecció Civil
Dijous, 12 de març de 2020
Ban de mesures preventives del coronavirus

Se suspèn l'activitat grupal amb gent gran al Centre de Suport Social de
Santa Maria de Palautordera
Dijous, 12 de març de 2020
Atenent a les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat, i d’acord amb les indicacions de
Creu Roja a Catalunya, se suspenen totes les activitats grupals que es realitzen amb les persones grans.

L'Esplai de la Gent Gran atura les seves activitats per prevenir el

coronavirus
Dijous, 12 de març de 2020
La junta directiva de l'Esplai de la Gent Gran de Santa Maria de Palautordera ha comunicat que des
d'aquest dijous 12 de març se suspenen totes les activitats programades.

Comunicats d'interès per a entitats i associacions esportives municipals
Dijous, 12 de març de 2020
D'acord amb les mesures preventives previstes pel Comité Tècnic del Pla de Protecció Civil de
Catalunya per frenar la propagació del coronavirus i reforçar la implementació de mesures amb l'objectiu
de contenir el nombre d'afectacions, des de l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera ha emès dos comunicats -els quals adjuntem- adreçat a entitats i associacions esportives
municipals.

L'Agència Catalana de Consum imposa prop de 6,5 milions d'euros en
sancions el 2019
Dimarts, 10 de març de 2020
L’ACC ha imposat 492 multes de les quals els imports més alts corresponen a les operadores de
telefonia Vodafone, Telefónica i Orange, i a la companyia aèria Vueling.

Recomanacions per a la ciutadania sobre el coronavirus
Dilluns, 9 de març de 2020
Donada l’activació d’emergència de salut pública internacional pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que va
iniciar-se a la Xina, des del Sistema de Salut de Catalunya i arran dels casos importats d’altres països
s’ha extremat el sistema de vigilància epidemiològica per a aquesta fase de contenció, detecció,
confirmació, aïllament, tractament i estudi de contactes.

Fi de la temporada de crema
Dilluns, 9 de març de 2020
El dia 14 de març finalitza la temporada en què és permesa la crema controlada de restes vegetals.

Dia mundial de l'aigua 2020
Dimecres, 4 de març de 2020
L'Ajuntament de Palau s'ha adherit al Dia Mundial de l'Aigua, que se celebra anualment el 22 de març.

Primer any de Pressupostos Participatius de Joventut a Palautordera
Dimarts, 3 de març de 2020
L’Àrea de Joventut posa en marxa la campanya #FuckingMoneyMan. El jovent del municipi decidirà
el destí de 15.000€ de la partida del pressupost municipal que es destinarà a activitats i projectes per els
joves.

Què cal saber del coronavirus SARS-CoV-2?
Dilluns, 2 de març de 2020
En el seguent enllaç podràs visualitzar un vídeo on s'explica que és el coronavirus SARS-CoV-2 i com
prevenir el contagi.

El Ple de l'ajuntament sol·licita la declaració del terme municipal i la
conca de la Tordera com zona afectada per una emergència de protecció
civil (zona catastròfica).
Dimarts, 25 de febrer de 2020
La sessió plenària extraordinària convocada el passat dia 19 de febrer va acordar, per unanimitat,
sol·licitar a l’Administració General de l’Estat i, en el seu cas, a la Generalitat de Catalunya, la declaració
del terme municipal de Santa Maria de Palautordera i la conca de la Tordera com zona afectada per una
emergència de protecció civil (zona catastròfica), atesa la valoració dels desperfectes en els béns
públics i privats quantificada en 2.525.010€

Què cal saber de la vespa velutina?
Divendres, 21 de febrer de 2020
Amb l'arribada de la primavera, la vespa velutina iniciarà de nou la seva activitat.

Palau disposa, des d'avui, de Pla d'Igualtat de Gènere
Divendres, 21 de febrer de 2020
Avui ha entrat en vigor el Pla d'Igualtat de Gènere 2018-2022, redactat per l'ajuntament amb el suport de
la Diputació de Barcelona.

Detecció de punts cria de coloms
Divendres, 21 de febrer de 2020
Tot i les actuacions de captura de coloms realitzades per l'Ajuntament, no s'acosegueix reduir de forma
imporant el nobmre de coloms presents a la via pública.

Recollida selectiva: deures a mig fer
Dijous, 13 de febrer de 2020
Aquest 2019, Palau ha arribat a la xifra rècord de recollida selectiva del 46%. No obstant, encara estem
lluny del 60% al que cal arribar aquest 2020.

Resultats del quadern de debat familiar #PALAU60_20
Divendres, 12 d'abril de 2019
A principis d’aquest any, l’Ajuntament va començar un procés de participació ciutadana per tal de
conèixer la percepció de les palauenques i palauencs, sobre la generació i gestió dels residus que
genarem, a través d'un quadern distribuït a les escoles, destinat a les famílies amb infants en edat
escolar.

