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Telèfons actius durant l’Estat d’Alarma

Contacte amb altres serveis municipals

SERVEIS MUNICIPALS TELÈFON

Ajuntament - Oficines 93 898 02 11

Consultori Mèdic 
(petició d’hores)

902 111 444

Consultori Mèdic Monjos 93 818 67 48 

Consultori Mèdic Ràpita 93 898 37 69

Deixalleria 635 430 412

Policia Local 93 898 00 31

Serveis Socials 93 898 08 71

Aigües (Avaries) 93 890 60 10

Ambulàncies 061

Bombers (de Vilafranca) 93 892 20 80

Correus 93 818 69 92

Emergències 112

FECSA (Avaries) 900 770 077

Mossos d’esquadra 93 657 00 10

Parròquia 93 898 00 51

Taxis 93 890 36 27

ALTRES SERVEIS TELÈFON

Els Serveis municipals continuen actius teletreballant durant l’Estat d’Alarma. 
Si voleu contactar-hi ho podeu fer mitjançant els següents correus electrònics.

CONTACTES GRUPS MUNICIPALS

Biblioteca municipal   b.st.m.monjos@diba.cat
Promoció econòmica    promocio@smmonjos.cat
Servei de Comunicació   comunicacio@smmonjos.cat
Servei d’Ensenyament i Escola d’Adults  masiaescola@gmail.com
Servei d’Esports     esports@smmonjos.cat
Servei d’Infància    infància@smmonjos.cat
Servei d’Igualtat     igualtat.monjos@smmonjos.cat
Servei de Joventut     joventut@smmonjos.cat
Servei de Medi Ambient    mediambient@smmonjos.cat
Serveis Econòmics Ajuntament  facturacio@smmonjos.cat
Servei Local d’Ocupació    slomonjos@diba.cat
Serveis Tècnics municipals    arquitecte@smmonjos.cat
Turisme     turisme@smmonjos.cat

PSC – CP      smmonjos@socialistes.cat
ERC – AM     santamargaridamonjos@esquerra.cat
CUP – PA     pobleactiusmm@gmail.com
JUNTSxCAT     gmjxc@smmonjos.cat

ecap.ics.gencat.cat
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L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i tots els seus grups municipals, 

vers la crisi generada per la pandèmia del COVID-19, volem dirigir la següent 

declaració institucional a la ciutadania de Santa Margarida i els Monjos.

En aquests moments difícils i durs volem enviar un missatge de condol a 

aquelles famílies que han perdut éssers estimats en aquests dies, així com 

encoratjar, animar i mostrar tot el suport a aquells i aquelles que segueixen 

lluitant contra la malaltia.

Com a Ajuntament volem mostrar d’aquesta manera la preocupació enfront la 

situació actual i manifestar que tots grups municipals tenim el compromís de 
fer i prendre totes les mesures sanitàries, socials i econòmiques que siguin 
necessàries per pal·liar els efectes negatius que el COVID-19 està generant. 

Volem traslladar també tot el nostre suport als treballadors i treballadores que 

segueixen assistint al seu lloc de treball cada dia per tal de satisfer els serveis 

mínims que la nostra societat necessita per continuar endavant.

A tot el personal sanitari, cossos de seguretat, personal del comerç, professio-

nals que segueixen teletreballant, voluntariat i d’altres membres de la societat 

civil que ajuden de manera totalment desinteressada i altruista... el vostre es-

forç en aquests moments és encomiable i d’agrair, i en aquest sentit ens sumem 

a l’agraïment ciutadà que cada dia a les vuit del vespre us ofereixen des dels 

diferents balcons del municipi.

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos està i estarà al costat de la 

ciutadania per sortir junts el més aviat possible d’aquesta situació.

Declaració institucional conjunta dels grups municipals 
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos amb motiu 
de la crisi generada per la pandèmia del coronavirus
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Calendari fiscal 2020
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

CONCEPTE DATA INICI 
VOLUNTÀRIA

DATA FI 
VOLUNTÀRIA / 
DOMICILIACIÓ

CÀRREC 
DOMICILIACIÓ

IMPOST BÉNS IMMOBLES
URBANS NO DOMICILIATS 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ 01/07/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ 01/09/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ 02/11/2020

IMP BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ 01/12/2020

IMP BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 04/09/2020 05/11/2020 02/11/2020

IMP VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 02/03/2020 02/06/2020 01/06/2020

IMP ACTIVITATS ECONÒMIQUES 18/09/2020 18/11/2020 02/11/2020

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS
NO DOMICILIATS 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.1 01/07/2020

TAXA RESIDUS DOMÈSTICS-FRAC.2 01/10/2020

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS
NO DOMICILIATS 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.1 01/09/2020

TAXA RESIDUS COMERCIALS-FRAC.2  02/11/2020

TAXA PER CLAVEGUERAM 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS 04/05/2020 01/09/2020 01/07/2020

Atenció al contribuent de l’Organisme de Gestió Tributària
- Telemàtica (orgt.diba.cat). També podreu presentar escrits a través del registre telemàtic.
- Correu electrònic, a l’adreça: orgt.atenciociutadana@diba.cat, a través de la qual es re-
bran i contestaran consultes.
- Per telèfon, trucant al número 932 029 802
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Mesures econòmiques
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

No es cobraran 
els rebuts de les llars 
d’infants ni de l’escola 
de formació de persones 
adultes.

No es cobraran els rebuts 
de les activitats esportives, 
tallers i cursos organitzats 
per l’Ajuntament.

Es redueix proporcionalment 
la taxa de residus comercials 
i industrials per impossibilitat 
d’obertura al públic.

No es cobrarà la taxa d’ocu-
pació de la via pública per 
terrasses de bars, restaurants 
i mercat mentre no es pugui 
reprendre l’activitat.

Queda suspesa
la tramitació de multes, 
embargaments, etc.

S’aplica una reducció del 
rebut de l’aigua entre el 50% i 
el 100% pel que fa al consum 
segons el cas.

S’amplien tots els períodes 
vigents de recaptació en 
voluntària dels tributs 
municipals.

Es promociona el comerç 
local i de proximitat.

Es continua facilitant la 
petició d’ajornaments o 
fraccionaments d’impostos.

Es reforça el suport i segui-
ment en l’atenció telefònica i 
telemàtica a empreses i per-
sones en atur des del Servei 
Local d’Ocupació.

No es realitzarà cap tall de 
subministrament 
d’aigua en casos 
d’impagament de rebuts.

Es reforçar la dinamització 
del teixit social i el comerç 
local amb plans i campanyes 
concretes.

Es posposa el pagament de 
l’Impost sobre vehicles, l’IBI i 
la Taxa de residus.

Es reactiven els contractes 
d’obra pública i serveis que 
van quedar aturats.

Amb la finalitat d’evitar o minimitzar el perjudici econòmic a les persones contribuents o 
empreses, i facilitant el compliment de les seves obligacions tributàries, mentre no pugui 
reprendre l’activitat normal:

Actualització: 27/04/2020
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Mesures a les persones
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

S’amplia el seguiment a les 
persones en situació de risc 
o vulnerabilitat.

Es crea la xarxa d’ajuda 
local pel suport a persones 
en risc de vulnerabilitat.

Es reparteixen les targetes 
moneder de la Generalitat 
als infants que reben be-
ques de menjador escolar.

Serveis Socials efectua 
seguiment de casos d’atenció 
domiciliaria, noves necessitats 
d’atenció durant la fase de 
confinament i seguiment de 
la residència Les Espitlles per 
atendre necessitats i facilitar 
material necessari.

S’incrementen els controls 
policials a la via pública per 
evitar incompliments del 
confinament durant l’estat 
d’alarma.

Es crea el projecte Per molts 
anys, per desitjar feliç aniver-
sari a través d’Instagram als 
infants que fan anys aquests 
dies de confinament. 

S’amplia l’aportació de 
productes del banc dels 
aliments a les famílies amb 
infants.

S’han ampliat les línies 
telefòniques del CAP per 
l’atenció dels metges i 
personal sanitari.

Es demana la col·laboració 
pública i s’incrementa l’aten-
ció municipal per evitar cassos 
de violència masclista en el 
temps de confinament.

Es crea un servei diari de 
desinfecció de carrers i places, 
amb especial atenció als 
punts de més concurrència de 
persones.

S’amplien els canals 
de comunicació amb la 
ciutadania.

Es signa un BAN d’alcaldia 
que permet accedir al municipi 
al Ratolí de les Dents.

Es crea una línia específica de 
consells per als infants sobre 
mesures higièniques i de 
seguretat per evitar el contagi.
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Els infants ja poden sortir al carrer
però han de seguir aquestes normes

a partir del dia 26 d’abril

Menors entre 14 i 17 anys

Podeu fer un únic passeig 
diari amb 3 nens i nenes 
com a màxim, acompanyats 
d’una persona adulta que hi 
convisqui.

Els menors entre 14 i 17 anys, poden desplaçar-se sense acompanyament 
i, per tant, per fer les compres autoritzades per l’estat d’alarma als 
establiments més propers al seu domicili. Igualment estan obligats a 
justificar-ho en cas de requeriment de les autoritats policials.

Podeu passejar una hora 
com a màxim entre les 9 h i 
les 21 h

No es pot fer ús 
de parcs infantils 
ni instal·lacions o 
elements esportius.

Cal respectar una 
distància mínima de dos 
metres amb 
terceres persones.

No sortiu al carrer si 
presenteu símptomes 
compatibles amb 
la Covid-19 o si us 
trobeu en quarantena.

I recordeu! En tornar 
a casa extremeu les 
mesures d’higiene.

Podeu portar joguines pròpies 
però no es pot jugar amb les 
joguines d’altres infants.

El passeig es farà com a 
màxim a 1 km a la rodona 
de casa. Si voleu podeu 
consultar el vostre radi al web 
1km.geomatico.es

7
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ESTABLIMENTS Telèfon Horari COVID19

Mel del Castell 
de Penyafort

659733583 Comandes durant la setmana 
i repartiment a domicili dilluns tarda

Fruites i verdures 
SMMonjos

674450851 De dll a dg. Comandes per whatsapp. 
Encàrrecs a domicili de 9 h a 20 h (mínim 15€)

Aceitunas Solis 682084820 De dll a dj. Comandes de 9 a 20h. 
Encàrrecs a domicili els divendres.

Parades de mercat setmanal

ESTABLIMENTS Telèfon Horari COVID19

Bon Àrea 938983998 De dll a ds, de 9 h a 20 h i dg de 10 h a 14 h
Super Monjos Caprabo 938982419 De dll a dj, de 9 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 

Dv i ds, de 9 h a 20 h. 
Casa Ametller 938980842 De dll a ds, de 9 h a 14 h. Dg tancat
Clarel Els Monjos 616609171 De dll a dv, de 9 h a 19 h, i ds de 9 h a 14 h
Pòrtic Gaià 938983197 De dm a ds, de 9.30 h a 13.30 h. 

Comandes per whatsapp

Supermercat Mas Catarro 938980926 De dll a dv, de 9 a 13.30 h i de 17 a 20 h. 
Ds de 9 a 13.30 h

Xarcuteria Antón 938981154 De dll a dv, de 8.30 h a 19 h. 
Ds i dg, de 8.30 h a 14.30 h. Servei a domicili

L’Apat 937098353 Només encàrrecs fets amb 48 h. 
Es poden servir a domicili

Palau del pollastre 
i la patata 938981204 (Només Av. de Catalunya) Ds i dg, de 8 h a 14.30 h

Peixateria ca La Silvia 938981071 De dm a dg, de 9 h a 14 h. Servei a domicili
Carnisseria J. Codorniu 938980254 De dm a ds, de 8.30 h a 13.30 h
Super Els Monjos 632669110 De dll a dg, de 8.30 h a 21.30 h. Servei a domicili
Spar La Ràpita 679366787 De dll a ds, de 9 h a 13.30 h
Peixateria La Ràpita 629672469 De dm a ds, de 9 h a 13.30 h
Restaurant El Racó de 
la Cigonya

938981101 De dc a dg, de 19 h a 22 h, pizzes a domicili. 
Menú diari i cap de sermana per emportar. 
Comandes abans de les 11 h.

Alimentació

Compra a Santa Margarida i els Monjos
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ESTABLIMENTS Telèfon Horari COVID19

Forn Esplugas 938980280 De dll a dg, de 7 h a 14.30 h
Forn Valls 938980200 De dll a ds, de 7 h a 14.30 h i de 16 h a 20 h. 

Ds tarda tancat i dg de 7.30 h a 14.30 h

Forn Carbonell 938980004 De dll a dg, de 7 h a 14 h
Forn 4 Barres 938980104 De dll a dg, de 7 h a 14 h. Servei a domicili

ESTABLIMENTS Telèfon Horari COVID19

Centre informàtic Penedès 938980151 De dll a dv, de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h. 
Ds, de 10 h a 13 h

Assessoria Oliva 936884256 Atenció telefònica
Servimonjos 931739301 Hores convingudes
Farmaciola- La Ràpita 938186437 De dll a dv, de 9.30 h a 13 h
Farmàcia Ràfols 938980002 De dll a dv, de 9 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h. 

Ds de 9 h a 13.30 h. Dg tancat.

Farmàcia Martínez 938983611 De dll a dv, de 9 h a 13.30 h i de 16.30 h a 20 h. 
Ds matí i dg tancat.

Floristeria Ruth 605954592 Servei a domicili a partir de l’1 de maig. Reserves dia 
de la mare fins al 2 de maig (existències limitades). 

Opticalia Els Monjos 938983171 Cita prèvia per urgències
Centre Auditiu Els Monjos 938983945 Cita prèvia per urgències
Prodog on line - prodog.com
Navarrete on line - navarrete.com
Ferreteria Wam 938980904 on line - ferreteriawam.com
Tabacs Colomer 938980143 De dll a ds, de 8 h a 13.30 h i dg de 8 h a 14 h
Estació de Servei Pins Oil 938980776 De dll a dg, de 6 h a 20 h
Centre veterinari 938186021 De dll a dv, de 9 h a 14 h i ds i dg de 10 h a 13 h. 

Urgències 24 H 626 924 214 

Fleques

Serveis

Durant l’estat d’alerta eviteu desplaçaments i sortiu a comprar únicament allò que és imprescindible. Els 
establiments de Santa Margarida i els Monjos us ofereixen els seus productes en horaris especials durant la 
crisi del coronavirus. La informació d’aquest document ha estat facilitada per l’associació Comerç del Foix i 
pot anar variant en funció de les actualitzacions que es facin.

I recordeu que el confinament és la millor mesura per evitar l’expansió de la pandèmia  #joemquedoacasa
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FAQ’S SMMONJOS

Preguntes i respostes a les qüestions més habituals que ens arriben a l’Ajuntament per 
part dels veïns i veïnes de Santa Margarida i els Monjos.

1 - Necessito ajuda econòmica i no sé on acudir.
El Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament està al vostre servei per atendre i valorar les peti-
cions d’ajuda que arriben en aquests moments. Podeu trucar als matins als telèfons 93 898 08 71 o al 
93 898 02 11.

2 - No puc sortir de casa i necessito ajuda per anar a comprar o llençar la brossa, etc.
Truca als Serveis Socials municipals ( 93 898 08 71 - matins) i coordinarem la teva ajuda amb les 
assistents del servei o amb la col·laboració de les persones voluntàries que s’han inscrit a la Xarxa 
d’Ajuda Local, impulsada per l’Ajuntament. 

3 - Busco feina però no sé si em puc inscriure al Servei Local d’ocupació.
Sí que pots. Posa’t en contacte amb el servei a l’adreça slomonjos@diba.cat i t’indicaran com fer-ho.

4 - Estic a l’atur o en un ERTO i necessito informació sobre tràmits, ajudes, etc.
El Servei de promoció Econòmica de l’Ajuntament ha augmentat el seus recursos per atendre les 
vostres peticions d’informació. Podeu contactar-hi a través del correu electrònic slomonjos@diba.cat

5 - Tinc una empresa o comerç i no sé a quines ajudes tinc dret.
Podeu contactar amb el Departament de Promoció Econòmica de l’ajuntament a través del correu 
promocio@smmonjos.cat i us orientaran. 

6 - Vull que les dades del meu establiment apareguin o es modifiquin del llistat de comer-
ços oberts que publica l’Ajuntament durant l’Estat d’Alarma.
Podeu enviar un correu electrònic amb la nova informació als correus info@comercdelfoix.cat o 
promocio@smmonjos.cat

7 - Puc ajornar el pagament dels meus impostos municipals?
Sí. L’Ajuntament ha establert un seguit de mesures econòmiques entre les que es troben els ajorna-
ments d’impostos. Podeu consultar-ne els detalls als canals d’informació municipals o al telèfon de 
l’Ajuntament 93 898 02 11

8 - Puc empadronar-me?
No. L’empadronament és un tràmit que cal fer presencialment i les oficines d’atenció al públic única-
ment fan atenció telefònica durant l’Estat d’Alarma. 

9 - Com puc com sol·licitar telemàticament el certificat històric col·lectiu dels últims 
sis mesos? 
Per fer-ho cal presentar una instància a través de la pàgina web municipal adjuntant còpia DNI i una 
autorització signada per totes les persones majors d’edat de l’habitatge (podeu trobar el document i 
més informació a la pàgina web de l’ajuntament).
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10 - Puc anar al cementiri?
El cementiri està tancat perquè el desplaçament al cementiri no està contemplat dins els supòsits de 
les normes de l’Estat d’Alerta. Únicament s’obre per a cerimònies d’enterrament amb les restriccions 
d’assistents marcades per la normativa. 

11 - La deixalleria està oberta?
La deixalleria està oberta però únicament per a l’ús de professionals o autònoms i petites empreses. 
No per a particulars. El seu horari és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h. Els dissabtes 
allarga el seu horari fins a les 20h.

12 - Funciona la recollida de voluminosos?
Sí. La recollida funciona com sempre. Cal deixar els voluminosos a la porta de casa o al costat del 
contenidor més proper el diumenge a la nit i, sobretot, trucar abans a la Policia Local per notificar-ho 
(93 898 00 31). El servei de recollida es fa cada dilluns al matí.

13 - He de canviar el cotxe de vorera cada quinzena malgrat el confinament? 
Sí. Cal canviar-lo per evitar que hi hagi problemes de circulació al carrer.

14 - Quan es reprendrà el mercat setmanal?
No s’ha establert una data de represa per a l’activitat comercial del mercat. Aquesta es durà a terme 
quan les disposicions per a la prevenció del coronavirus ho permetin i sempre que es puguin garantir les 
màximes mesures de seguretat per a paradistes i persones usuàries.

15 - Hi hauran festes majors aquest estiu als Monjos o a la Ràpita?
Encara no s’ha pres cap decisió al respecte. L’Ajuntament ha creat una taula de treball amb entitats del 
municipi per prendre les decisions que calgui a mesura que es vagin coneixent les diferents mesures de 
desconfinament.

16 - Es farà el Remeiart?
No. No es faran els actes del Remeiart 2020 i les partides econòmiques destinades a la seva celebració 
es destinaran a ajudes per a la promoció del sectors socials, econòmics i culturals.

17 - Puc anar a l’hort
Els desplaçaments a l’hort estan permesos sempre que aquests es facin de forma individual, durant 
el temps estrictament necessari i únicament per dur a terme les tasques essencials de manteniment, 
plantació o recol·lecció de fruites i verdures. Recordar que cal fer un ús racional de l’aigua i prevenir la 
generació de residus, especialment de plàstic.

18 - Puc fer un trasllat?
Un trasllat, si és inevitable, es considera una necessitat justificada però cal que es dugui a sobre la 
documentació que l’acrediti

19 - Com ho puc fer per inscriure el meu fill/a la llar o a les escoles ?
El Departament d’ensenyament va ajornar el calendari de preinscripcions i encara no han sortit les 
noves dates. 

20 - Puc agafar algun llibre de la Biblioteca?
La Biblioteca està tancada i el seu personal treballa des de casa, però podeu descarregar-vos llibres 
digitals al web https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index

Si no trobes la resposta al teu dubte, pregunta-ho per correu a 
oac@smmonjos.cat o truca al 93 898 02 11 (matins).



Av. Catalunya, 74
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Tel. 93 898 02 11

www.santamargaridaielsmonjos.cat

Foto portada: Toni Galitó


