
Banc de Recursos
per entitats
municipals

Ajuntament de Martorelles



Des de la Regidoria de Participació

Ciutadana hem recopilat informació

d’interès perquè pugueu aprofitar el

confinament domiciliari per plantejar nous

reptes o millorar el funcionament de la

vostra organització.



  

CORREU ELECTRÒNIC:

segurahm@martorelles.cat

TELÈFON 935 791 266

o bé al 673 447 680

HORARI D'ATENCIÓ AL

PÚBLIC De dilluns a divendres de 8 a 16 h.

Seguint les indicacions municipals, el Celler està tancat al públic,

des del passat 16 de març. Tot i això, seguim a disposició de les

associacions fent teletreball. Podeu fer-nos arribar les vostres

consultes a través dels següents canals:



Amb motiu de l’estat d’alarma, l’Ajuntament  de Martorelles ha suspès tots els

terminis. Us n’informem què:

Si teniu justificacions pendents: Queda

interromput el termini de presentació de la

justificació per a totes aquelles subvencions

en què aquest termini finalitzi amb data

posterior a aquest 14 de març. El termini es

reprendrà quan quedi sense efecte el Decret

de declaració d'estat d'alarma, i s'allargarà

els dies equivalents a la seva duració. La

justificació es podrà presentar llavors pels

canals habituals. Mentrestant, si es presenta

alguna justificació per la Seu Electrònica de

Martorelles, es considerarà presentada

correctament.

En el cas de la convocatòria de Subvencions

2020 de l’Ajuntament de Martorelles, tant les

ordinàries com les extraordinàries previstes pel 

mes d’abril s’aprovaran un cop  finalitzi

l’esmentat Decret de  declaració d'estat

d'alarma.



Adjuntem un link on trobareu

una recopilació de les mesures

fiscals establertes amb motiu

del COVID19 de l’Agència

Tributària:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet
/ca_es/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_
Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Medi

das_Tributarias_COVID_19.shtml



I per acabar...

Idees per fer una bona tasca associativa durant el confinament
 

 8 propostes per mantenir activa l’entitat
en períodes de confinament

http://xarxanet.org/projectes/noticies/8-
propostes-mantenir-activa-lentitat-en-

periodes-de-confinament

http://tjussana.cat/noticia.php?id=517



Sobre tot recordeu,
Superarem aquesta crisi i amb el vostre esforç aixecarem 

Martorelles i el nostre país una altra vegada.

En nom de l'Ajuntament de Martorelles,
Moltes gràcies!


