Notícies
Mes de juny ple de concerts i activitats
Recull d'imatges dels esdeveniments
Dimecres, 29 de juny de 2022

Sortida: Plantes Remeieres
Dissabte 2 de juliol, a les 9h del matí, sortida de la Plaça Joan Matons
Dimarts, 28 de juny de 2022

Revetlla de Sant Pere
Espai habilitat pels petards i fonts de baixa perillositat però prohibició de coets o similars
Dilluns, 27 de juny de 2022

Informació de servei: Horari deixalleria
Horari d'estiu
Dilluns, 20 de juny de 2022

Avís important: Prohibició de focs d'artifici
Risc alt d'incendi
Dilluns, 20 de juny de 2022

Avís molt important: Situació de risc extrem
Extremem les precaucions
Dimecres, 15 de juny de 2022

La bellesa i els secrets dels bolets
Diumenge 19 de juny a les 10h
Dimarts, 14 de juny de 2022

Revetlla de Sant Joan
Dijous dia 23 de juny
Dissabte, 11 de juny de 2022

Festival NIT NIT NIT 2022 - Tercer concert
Tercer concert el dia 18 de juny a les 22h a la plaça de l'Església.
Dissabte, 11 de juny de 2022

La Gurrinada
Obert el periode d'inscripcions
Dissabte, 11 de juny de 2022

Festa de l'esport 2022

Aquest dissabte, 11 de juny durant el matí.
Inscripcions a la caminada popular: INSCRIPCIÓ
Dilluns, 6 de juny de 2022

Festival NIT NIT NIT 2022 - Segon concert
Segon concert el dia 11 de juny a les 22h a la plaça de l'Església.
Dissabte, 4 de juny de 2022

Revetlles amb precaució
Recomanacions per les properes setmanes
Dimecres, 1 de juny de 2022

Declaració de la Rectoria com a BCIL
Figurarà al Catàleg del Patrimoni Cultural Català
Dimecres, 1 de juny de 2022

Festival NIT NIT NIT 2022 - Primer concert
Primer concert el dia 4 de juny a les 22h a la plaça de l'Església.
Dilluns, 30 de maig de 2022

Informació de servei: Nou CUAP 24h/365d
Nou Centre d'Urgències d'Atenció Primària a Granollers per a tota la ciutadania del
Vallès Oriental

Divendres, 27 de maig de 2022

Festival NIT NIT NIT 2022
Dissabte 4 de juny comencem el Festival NIT NIT NIT del 2022
Diumenge, 22 de maig de 2022

Onada de calor
Recomanacions pels propers dies amb forta onada de calor
Divendres, 20 de maig de 2022

Beques Menjador
S'obre el període d'inscripció per sol·licitar les beques menjador
Dimarts, 17 de maig de 2022

Seguiment de papallones
Dissabte 21 de maig a les 11h
Dilluns, 16 de maig de 2022

Activitats del darrer cap de setmana
Enotast de Primavera i Teatre al Carrer
Dilluns, 16 de maig de 2022

Nova aula de llar d'infants - Reunió informativa

Reunió informativa el dijous 12 de maig a les 16,30h

Dimarts, 10 de maig de 2022

Nova aula de llar d'infants a l'Escola Les Mimoses
Oberta la preinscripció per P1 i P2 fins el 20 de maig
Dilluns, 9 de maig de 2022

Teatre al carrer
Cada dia és el dia de la dona a Santa Maria de Martorelles
Dimarts, 3 de maig de 2022

Enotast de primavera
El proper diumenge 15 de maig a les 11h
Dilluns, 2 de maig de 2022

Cuidem-nos amb els beneficis naturals
Taller de plantes remeieres al Casal d'Avis
Diumenge, 1 de maig de 2022

Descobrim les plantes que envolten Santa Maria de
Martorelles
Passejada pels voltants de Santa Maria
Diumenge, 1 de maig de 2022

Menhir de Castellruf
Trasllat del menhir per a la seva restauració
Dijous, 28 d'abril de 2022

Hora del conte
El proper dimarts, 3 de maig, a les 17,15h a l'Espai Lledoner
Dijous, 28 d'abril de 2022

Espai Lledoner - Inauguració
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi s'ha inaugurat el nou Espai Lledoner
Dilluns, 25 d'abril de 2022

L'hora del conte
Divendres, 29 d'abril a les 17,00h al Parc de la Torrentera
Diumenge, 24 d'abril de 2022

Diada de Sant Jordi
Activitats del dia de Sant Jordi
Dilluns, 18 d'abril de 2022

Campanya Deixallibres
A la deixalleria de Martorelles del 19 al 24 d'abril del 2022
Dijous, 14 d'abril de 2022

Exposició: La Bruixa de la Pinta d'Or
Exposició els dissabtes 9, 16 i 23 d'abril de 10 a 13h al Casal d'Avis
Dilluns, 4 d'abril de 2022

Sortida guiada: Ocells al vol
Activitat familiar gratuïta
Dilluns, 28 de març de 2022

Avís molt important- Batuda de caça
Batuda de porc senglar dissabte 26 de març de 9h a 14h - Prohibició de pas
Dijous, 24 de març de 2022

Avís molt important - Batuda de caça
Batuda de porc senglar dissabte 26 de març de 9h a 14h
Dimarts, 22 de març de 2022

Taller de compostatge
Els propers dies 23 de març i 4 d'abril es faran les dues primeres sessions d'un taller de
compostatge
Dissabte, 19 de març de 2022

8M - Dia internacional de les dones: Taller: Dona, vine i
desperta el teu swing

Dissabte, 19 de març a les 10,00h a l'Espai Lledoner
Dimarts, 15 de març de 2022

8M - Dia internacional de les dones. Taller memòria històrica
Dijous, 17 de març a les 18,30h a l'Espai Lledoner
Dilluns, 14 de març de 2022

8M - Dia internacional de les dones: Projecció pel·lícula
Dissabte, 12 de març a les 17h a l'Espai Lledoner
Dijous, 10 de març de 2022

PREMIS LITERARIS SANT JORDI
S'obre la convocatòria per participar als PREMIS LITERARIS SANT JORDI DE SANTA
MARIA DE MARTORELLES fins el 8 d'abril
Dimecres, 9 de març de 2022

8-M DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
Durant tot el mes de març es realitzaran diverses activitats que s'aniran anunciant
prèviament
Dilluns, 7 de març de 2022

SIGNATURA DELS LÍMITS DE TERME MUNICIPAL
Signatura dels límits de terme entre Santa Maria de Martorelles i Tiana

Dijous, 3 de març de 2022

NO A LA GUERRA !
Concentració davant l'Ajuntament i adhesió a la campanya d'ajuda humanitària
Dimecres, 2 de març de 2022

AVÍS MOLT IMPORTANT - BATUDA DE CAÇA
BATUDA DE PORC SENGLAR DISSABTE 26 DE FEBRER DE 9H A 13H
Dimecres, 23 de febrer de 2022

AVIS TANCAMENT OAC ELS DIES 22 i 24 DE FEBRER DEL
2022
Us informem que per tasques de manteniment informàtic, el dimarts 22 i el dijous 24 de
febrer de la propera setmana, l'oficina d'atenció ciutadana de l'Ajuntament romandrà
tancada pels matins i obrirà només per la tarda de 16,00 a 18,30h.
Dijous, 17 de febrer de 2022

Programa SINGULARS - Recordatori
Adreçat als joves de 16 a 29 anys
Termini d'inscripcions: 24 de febrer del 2022
Dijous, 10 de febrer de 2022

OFERTA DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA AL
PROGRAMA SINGULARS

Adreçada a tota la població, independentment de la seva edat
Dijous, 10 de febrer de 2022

Avís de servei - Tall del suministrament d'aigua al Barri
Colomer
Avui dia 9 de febrer fins les 18,00h aproximadament
Dimecres, 9 de febrer de 2022

AVIS TANCAMENT OAC EL DIA 9-02-2022
Us informem que per tasques de manteniment informàtic, el dimecres 9 de febrer de la
propera setmana, l'oficina d'assistència ciutadana de l'Ajuntament romandrà tancada.
Divendres, 4 de febrer de 2022

PORTES OBERTES A L'ESCOLA LES MIMOSES
Dissabte dia 19 de febrer a les 11h del matí
Dimecres, 2 de febrer de 2022

L'hora del conte
Canvi d'ubicació provisional
Dimarts, 1 de febrer de 2022

Desbrossada a la zona de la Pedrera
Protecció de la Lavatera Olbia

Dilluns, 31 de gener de 2022

Batuda de Senglars a Alella el dia 22
Extremeu les precaucions si aneu a passejar pel Parc
Divendres, 21 de gener de 2022

En marxa el programa Singulars per donar formació i feina a
joves del territori
Adreçat a joves entre 16 i 29 anys, susceptibles d’estar inscrits o d’inscriure’s al fitxer de
Garantia Juvenil
Divendres, 21 de gener de 2022

Conveni amb l'AIBV
Signatura del conveni a l'espai "La Serradora"
Dijous, 20 de gener de 2022

VACUNACIÓ COVID-19 - 3ª DOSI PELS MAJORS DE 30
ANYS
S'obre el periode per rebre la 3ª dosi als majors de 30 anys
Dissabte, 15 de gener de 2022

ELS REIS MAGS A SANTA MARIA DE MARTORELLES
Recull d'imatges de l'esdeveniment
Divendres, 7 de gener de 2022

ARRIBADA DELS REIS MAGS - Informació de servei
Recollida de les cartes dels infants confinats
Dilluns, 3 de gener de 2022

ARRIBEN ELS REIS MAGS D'ORIENT
Arribaran al Pavelló Poliesportiu el 5 de gener a les 18h
Dilluns, 27 de desembre de 2021

TOC DE QUEDA NOCTURN
L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles fa front comú amb altres 11 alcaldies
per reclamar tenir toc de queda nocturn igual que les ciutats veïnes
Dilluns, 27 de desembre de 2021

RECOLLIDA DE RESIDUS
Informació d'horaris
Dijous, 23 de desembre de 2021

Felicitació de Nadal de la Coral la Flò
La Coral la Flò us desitja Bones Festes

Dijous, 23 de desembre de 2021

MESURES COVID-19

Noves mesures a partit de la nit del 23 de desembre
Dimarts, 21 de desembre de 2021

CAGA TIÓ
Imatges de la festa
Dilluns, 20 de desembre de 2021

CONCERT DE NADAL
Imatges del Concert
Dilluns, 20 de desembre de 2021

INFORMACIÓ DE SERVEI
Serveis mínims a l'Ajuntament
Dijous, 16 de desembre de 2021

CAGA TIÓ
Seguim les tradicions!
Dimecres, 15 de desembre de 2021

Concert de Nadal
A l'Església del poble
Dimecres, 15 de desembre de 2021

PROGRAMA SINGULARS
Formació per joves
Dimarts, 14 de desembre de 2021

Taller de consum per a gent gran
Taller que es farà el proper divendres 17 de desembre de 2021
Dilluns, 13 de desembre de 2021

FIRA DE NADAL 2021
Petit resum amb imatges de la XII edició de la Fira de Nadal
Dilluns, 13 de desembre de 2021

LA NEORURAL 2021
Petit resum amb imatges de la IX edició de la Neorural
Dilluns, 13 de desembre de 2021

FIRA DE NADAL 2021
XII edició de la Fira de Nadal
Dimarts, 7 de desembre de 2021

LA NEORURAL 2021

IX edició de la Neorural
Dimarts, 7 de desembre de 2021

ENOTAST
Diumenge, dia 5 de desembre a la plaça de l'Església
Dimarts, 30 de novembre de 2021

Assemblea dels ADF
Dissabte passat, 27 de novembre, es va cel·lebrar l'Assemblea Anual de l'ADF de la
Conreria
Dilluns, 29 de novembre de 2021

25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones
Activitats amb motiu del 25N
Dilluns, 29 de novembre de 2021

25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones
Programa d'activitats pel 25N
Dimecres, 24 de novembre de 2021

Avís per fort vent i pluja a les properes hores

Recomanacions del Procicat

Dimarts, 23 de novembre de 2021

Bibliobús La Mola. Avís urgent!
Canvi d'emplaçament de l'espectacle A PAS DE PALLASSA.
Es farà al Casal Cultural a les 17h
Divendres, 12 de novembre de 2021

Estafa a persones grans
Estafa amb l'excusa de canvi de Servei de Teleassistència
Dilluns, 8 de novembre de 2021

Bibliobús La Mola. Mes de novembre
Horaris i activitat
Divendres, 5 de novembre de 2021

Pressupostos participatius
Ja tenim el projecte guanyador !!!
Dimarts, 2 de novembre de 2021

Horaris Cementiri per Tots Sants

El Cementiri de Santa Maria de Martorelles estarà obert els tres dies de cap de
setmana, dissabte 30, diumenge 31 i dilluns 1 de novembre de 9h a 17h.
Divendres, 29 d'octubre de 2021

Campanya de vacunació de la grip - Recordatori
Comença la campanya !!!
Divendres, 29 d'octubre de 2021

Consulta popular dels Pressupostos participatius - Últimes
hores
A punt de finalitzar el periode de votació dels projectes seleccionats entre les propostes
fetes per la ciutadania.
Dijous, 28 d'octubre de 2021

Castanyada 2021
Arriba la CASTANYADA!!! i no sembla que arribi el fred...
Dilluns, 25 d'octubre de 2021

Ordenança reguladora premi Sant Jordi
Comença el procés per aprovar l’Ordenança reguladora de les bases de la convocatòria
dels premis del concurs cultural literari de Sant Jordi
Divendres, 22 d'octubre de 2021

Ordenances fiscals pel 2022

En marxa la modificació de les ordenances fiscals del 2022, seguint la normativa
publicada per la ORGT
Dimecres, 20 d'octubre de 2021

Consulta popular dels Pressupostos participatius
S'obre el periode de votació dels projectes seleccionats entre les propostes fetes per la
ciutadania.
Dimarts, 19 d'octubre de 2021

Obertura Pavelló Poliesportiu
A partir del 16 d'octubre de 2021 s'obre el Pavelló poliesportiu als conciutadans de Santa
Maria de Martorelles
Dissabte, 16 d'octubre de 2021

Actualització mesures per fer front a la Covid-19
Adjuntem les mesures actualitzades que s'apliquen a partir del 15 d'octubre del 2021 i
seran vàlides fins el 22 d'octubre.
Divendres, 15 d'octubre de 2021

Campanya de vacunació de la grip
Divendres, 8 d'octubre de 2021

Bibliobús La Mola. Avís urgent
Divendres, 8 d'octubre de 2021
Cancel·lació del servei d'avui, dia 8 d''octubre del 2021

Bibliobús La Mola. Mes d'octubre
Dijous, 7 d'octubre de 2021

Taller de Sabó Casolà
Dilluns, 4 d'octubre de 2021
Activitat familiar i gratuïta

Biblioteca infantil
Divendres, 1 d'octubre de 2021
Servei de préstec de llibres per la infància

Actualització mesures per fer front a la Covid-19
Dijous, 30 de setembre de 2021
Adjuntem les mesures actualitzades que s'apliquen a partir del 30 de Setembre del 2021
i seran vàlides fins el 8 d'Octubre.

Visita del Delegat del Govern
Dijous, 30 de setembre de 2021

Noves Ordenances de Civisme
Dijous, 29 de juliol de 2021
Aprovades les primeres Ordenances de Civisme a Santa Maria de Martorelles.

Convocatòria d’Ajuts de material escolar curs 2021-2022
Dimecres, 28 de juliol de 2021

Festival Guspira
Divendres, 23 de juliol de 2021

Sortida espectacle Mago Pop
Dimarts, 20 de juliol de 2021

Festa Major 2021
Dilluns, 5 de juliol de 2021

Convocatòria d’Ajuts de Menjador curs 2021-2022
Dilluns, 5 de juliol de 2021

Arranjaments de camins forestals 2021
Dijous, 1 de juliol de 2021
Es consoliden els arranjaments de camins forestals per la campanya d’estiu.

Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+
Dilluns, 28 de juny de 2021
La bandera irisada penja del balcó de l'ajuntament.

BAN Mesures de Prevenció per a la Revetlla
Dimecres, 23 de juny de 2021

Avaria a la xarxa d'aigua
Dilluns, 21 de juny de 2021
Diumenge 20 de juny a les 20:00 hores aproximadament, s'ha produït una avaria a la
xarxa de distribució d'aigua.

Relleu a l'Alcaldia
Dijous, 17 de juny de 2021
Al Ple celebrat aquest dimecres 16 de juny a la seu consistorial, s'ha produït el canvi
d'alcaldia segons estava previst a l'acord de govern municipal.

Reunió amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
Divendres, 11 de juny de 2021
Nova reunió de seguiment amb responsables del Departament d'Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Dijous, 3 de juny de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'apliquen a partir de divendres 4 de juny i que estaran
vigents fins el dia 6 de juny per la seva revisió.

Convocatòria d'una plaça d'oficial de 2ona
Dimecres, 2 de juny de 2021
L'ajuntament ha obert un nou procès per cobrir una plaça d'oficial de 2ona al servei de
Brigada Municipal.

Dia Internacional del Medi Ambient
Dimarts, 1 de juny de 2021
Dissabte 5 de juny es commemora el Dia Internacional del Medi Ambient.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Dilluns, 24 de maig de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 24 de maig i que estaran
vigents fins el dia 6 de juny per la seva revisió.

Declaració de municipi Feminista i de Llibertat LGTBIQ+
Dijous, 20 de maig de 2021
Al Ple Ordinari de 19 de maig de 2021 ha estat aprovat per unanimitat de tots els grups
municipals, declarar Santa Maria de Martorelles Municipi Feminista i Municipi de Llibertat
LGTBIQ+.

Dia Internacional Contra l'Homofòbia: gaifòbia, lesbofòbia,
transfòbia i bifòbia
Dilluns, 17 de maig de 2021
Amb motiu del dia internacional contra l'homofòbia, 17 de maig.

Fi de l'Estat d'Alarma i mesures per fer front a la Covid-19
Diumenge, 9 de maig de 2021
Amb el fi de l'Estat d'Alarma, el Procicat ha aprovat les noves mesures que estan vigents
des de diumenge 9 de maig fins al dia 23 de maig per la seva revisió.

Dia Europeu del Medi Ambient
Dimecres, 5 de maig de 2021
Aquest dissabte l'ajuntament organitza la plantada d'un arbre i la neteja de la riera del
carrer Ponent amb la participació de l'ADF la Conreria.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Diumenge, 25 d'abril de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 26 d'abril i que estaran
vigents fins el dia 3 de maig per la seva revisió.

Sant Jordi a Santa Maria de Martorelles
Dilluns, 19 d'abril de 2021
Durant tota la setmana s’han organitzat diferents activitats per celebrar la Diada de Sant
Jordi.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Diumenge, 18 d'abril de 2021
Adjuntem les mesures que han estat prorrogades fins el dia 26 d'abril per la seva revisió.

Campanya de vacunació Covid
Dimarts, 13 d'abril de 2021
La campanya de vacunació a la població per la Covid-19 s'accelera al nostre territori a
mesura que van arribant més dosis per a la població.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Divendres, 9 d'abril de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de divendres 9 d'abril que estaran
vigents inicialment fins el dia 19 d'abril per la seva revisió.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Dissabte, 27 de març de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 15 de març que estaran
vigents inicialment fins el dia 28 de març per la seva revisió.

Pressupost municipal 2021
Divendres, 26 de març de 2021

Suport a treballadors i treballadores de la planta Bosch de
Lliçà d'Amunt
Divendres, 19 de març de 2021
Mociò en suport als treballadors i en contra del tancament de Bosch a Lliçà d'Amunt.

Prohibició de fer foc al bosc
Dilluns, 15 de març de 2021
Del 15 de març al 15 d’octubre, no es pot fer foc als terrenys forestals sense autorització.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Diumenge, 14 de març de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 15 de març que estaran

vigents inicialment fins el dia 28 de març per la seva revisió.

Accés regulat amb pilones hidràuliques
Dimarts, 9 de març de 2021
S'obre termini de consulta pública per regular l'accés amb pilones hidràuliques al casc
urbà del municipi.

Manifest Institucional del Dia Internacional de la Dona
Dilluns, 8 de març de 2021

Dia Internacional de la Dona Treballadora
Dissabte, 6 de març de 2021
Enguany seguim commemorant el 8M, dins el context de pandèmia, amb la
responsabilitat de seguir treballant per assolir una societat amb polítiques que proposin
oportunitats socials dirigides cap a la igualtat efectiva de dones i homes.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Dissabte, 27 de febrer de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 1 de març que estaran
vigents inicialment fins el dia 8 de març per la seva revisió.

Manifest sobre la cacera al municipi
Dijous, 25 de febrer de 2021
El Grup Naturista La Bassassa presenta un manifest per obrir un debat sobre la cacera al
municipi.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Dissabte, 20 de febrer de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 22 de febrer que estaran
vigents inicialment fins el dia 1 de març per la seva revisió.

Bibliobús La Mola. Mes de febrer
Dimecres, 17 de febrer de 2021
Aquest divendres 19 de febrer rebem la visita del Bibliobús La Mola. Hi seran al Parc de
la Torrentera en horari de 11:00h a 13:00h.

Portes obertes Escolars
Dilluns, 15 de febrer de 2021
Ja podeu consultar els horaris i formats de les jornades de portes obertes dels centres
escolars referents del nostre municipi.

Resultats Electorals al Parlament de Catalunya 2021
Diumenge, 14 de febrer de 2021
Amb un cens de 692 persones amb dret a vot, 423 n'han exercit el seu dret representant
un 61'13% de participació al municipi. L'any 2017 la participació en els comicis al
Parlament de Catalunya es va situar al 87'46% amb 579 votants.
Amb tots els vots escrutats, els resultats definitius a Santa Maria de Martorelles és el
següent.

Eleccions al Parlament de Catalunya 14F
Dilluns, 8 de febrer de 2021

Amb la finalitat de garantir les mesures de seguretat que cal acomplir per garantir el dret
a vot davant la situació derivada per la Covid-19, s'ha decidit traslladar la ubicació del
col·legi electoral a l'Escola Les Mimoses.

Noves mesures per fer front a la Covid-19
Dilluns, 8 de febrer de 2021
Adjuntem les noves mesures que s'aplicaran a partir de dilluns 8 de febrer que estaran
vigents inicialment durant 14 dies per la seva revisió.

Resolució del Departament d'Interior que limita la caça
major
Dissabte, 6 de febrer de 2021
Avui ha sortit la resolució del Departament d'Interior que prohibeix la caça major en cap
de setmana als parcs naturals de l'àrea de Barcelona mentre duri la pandèmia.

Bibliobús La Mola. Mes de febrer
Dijous, 4 de febrer de 2021
Aquest divendres 5 de febrer rebem la visita del Bibliobús La Mola. Hi seran al Parc de
la Torrentera en horari de 11:00h a 13:00h.

Comunicat conjunt dels Ajuntaments de Sant Fost de
Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles
Dimecres, 3 de febrer de 2021

Comunicat de l'Ajuntament per la mort d'una persona al
bosc pel tret d'un caçador

Dissabte, 30 de gener de 2021

25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència
envers les dones
Dimarts, 24 de novembre de 2020
25N, Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones.

