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Notícies
Missatge de l'alcalde Jordi Xena davant la situació provocada per la
COVID-19
Missatge de l'alcalde Jordi Xena davant la situació provocada per la COVID-19 i la nova entrada en vigor
de l'estat d'alarma i el toc de queda nocturn.
Dimarts, 27 d'octubre de 2020

Per una Festa Major lliure de masclismes
La festa major d’enguany serà molt diferent a causa de la situació generada per la covid-19. No obstant,
des de l’Àrea d’igualtat no ens aturem i hem volgut reinventar-nos.
Dimecres, 7 d'octubre de 2020

Punt de recarrega elèctric
El punt de recàrrega elèctrica situat al C/ Jaume I ja està en marxa.
Per utilitzar el punt de recàrrega us heu d’instal·lar l’aplicació EV charge, omplir un formulari de registre i
ja podreu carregar els vostres vehicles elèctrics.
En el mateix punt de recarrega elèctric trobareu els codis QR per a instal·lar-vos l'aplicació EV charge
tant per Android com Apple.

Dijous, 1 d'octubre 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

Campanya rasca i guanya "Compra a Palau - Tots hi guanyem!"
El dissabte 9 de gener es va celebrar el sorteig final de la campanya de dinamització comercial “Compra
a Palau – Tots hi guanyem!”. Aquest es va retransmetre en directe a través del compte d’Instagram de
l’Ajuntament, on encara el podeu trobar.
D’entre totes les butlletes (premiades i no premiades) dipositades a les urnes de l’Ajuntament es van
sortejar i repartir els tres premis finals:
3.000 € - LA PALAUENCA DE NADAL per a Mariona Cabezudo Perxachs
2.000 € - EL PALAUENC GRAN per a Sara Muñozo Guerra
1.000 € - EL PALAUENC PETIT per a Nani Lluch Calomarde
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

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

El mes de setembre tornen els cursos i tallers a Can Rahull

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.
Dilluns, 3 d'agost de 2020

Línia 597 del transport públic urbà de Santa Maria de Palautordera
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.
Divendres, 31 de juliol de 2020

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

Mulla't 2020: A Palau ens mullem!
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.
Dimecres, 8 de juliol de 2020

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

Divendres, 3 de juliol de 2020

Elaboració d'un cens d'artistes locals
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.
Dijous, 11 de juny de 2020

Reobertura de Can Rahull, l'espai cultural i juvenil
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.
Dilluns, 8 de juny de 2020

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

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

Dimarts, 2 de juny de 2020

Continua oberta la convocatòria de l'Ajuntament per concedir
subvencions a establiments comercials i empresarials afectats pel Covid
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.
Dilluns, 1 de juny de 2020

Oberta la convocatòria de l'Ajuntament per concedir subvencions a
establiments comercials i empresarials afectats pel Covid

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.
Dijous, 21 de maig de 2020

Santa Maria de Palautordera entra en fase 0 avançada
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.
Dilluns, 18 de maig de 2020

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

Atorgament d'ajuts econòmics a famílies en situació vulnerable pels
efectes de la Covid-19
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
Dissabte, 9 de maig de 2020

Atorgament de subvencions al sector empresarial de Santa Maria de
Palautordera afectats econòmicament per la crisi sanitària COVID-19.
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
Dissabte, 9 de maig de 2020

La preinscripció escolar per l'educació infantil, primària i ESO serà entre
el 13 i el 22 de maig
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.
Divendres, 8 de maig de 2020

El Govern allarga al maig la moratòria en el pagament del lloguer
d'habitatges gestionats per la Generalitat
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.
Dijous, 7 de maig de 2020

El Govern aprova la represa gradual de les obres i contractes de serveis
suspesos per la Covid-19
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.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Modificacions de la normativa d'habitatge en la Llei 5/2020
d'acompanyament als pressupostos
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.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Reobertura d'establiments, locals i comerços

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

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics
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.
Dijous, 30 d'abril de 2020

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

Juga al Trivial Palauenc per combatre el confinament
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!
Divendres, 24 d'abril de 2020

Recomanacions per als usuaris del transport públic durant la situació
d'emergència causat per la Covid-19
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.
Dissabte, 18 d'abril de 2020

Marketplace empresarial Covid-19
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.

Dijous, 9 d'abril de 2020

La Diputació de Barcelona posa en marxa un Servei telefònic d’atenció
psicològica adreçat al personal municipal
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.
Divendres, 3 d'abril de 2020

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

S'ha iniciat el repartiment de targetes moneder per a substituir el servei
de menjador
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.

Dijous, 26 de març de 2020

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

La Generalitat obre una finestreta única digital sobre les mesures
econòmiques adoptades pel Coronavirus

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.
Dilluns, 23 de març de 2020

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

El Govern aprova reduir a la meitat el cànon de l'aigua per a usuaris
domèstics i activitats econòmiques
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.
Divendres, 20 de març de 2020

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

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
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.
Dimarts, 17 de març de 2020

Treball, Afers Socials i Famílies destinarà 7,5 M€ a un ajut per al
treballadors autònoms afectats econòmicament pel coronavirus
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.
Dimarts, 17 de març de 2020

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

L'Agència Catalana de Consum imposa prop de 6,5 milions d'euros en
sancions el 2019
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.
Dimarts, 10 de març de 2020

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

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).
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€
Dimarts, 25 de febrer de 2020

Palau disposa, des d'avui, de Pla d'Igualtat de Gènere
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.
Divendres, 21 de febrer de 2020

