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Qui
ho pot 
demanar?

Què
és objecte
dels ajuts?

Quan
es pot
demanar?

Com
es pot
demanar?

Persones afectades per les mesures de contenció 
destinades a frenar la propagació del COVID -19.

Lloguer o hipoteca. Aigua, llum, gas i accés a internet. 
Alimentació bàsica i higiene. Avaries greus o substitució 
necessària d’electrodomèstics bàsics. Etc.

Període de sol·licituds obert.

Cal emplenar el formulari del web municipal i adjuntar 
la documentació corresponent. 

Tramitació

Pagament

Més informació

La documentació passarà per l’avaluació d’una comissió tècnica que 
l’estudiarà  i assignarà l’ajuda en funció dels barems de les bases de 
subvencions.

L’abonament es farà en un únic pagament en el termini de 15 dies 
hàbils a partir de l’aprovació de la concessió de la subvenció.

Si teniu dubtes sobre la tramitació podeu trucar al telèfon 
93 898 02 11 - Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

L’Ajuntament destina 50.000€
per atendre situacions d’urgència de les famílies
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Qui
ho pot 
demanar?

Quan
es pot
demanar?

Com
s’ha de 
demanar?

Persones en règim d’autònoms o microempreses 
fins a 10 treballadors/es.

Període de sol·licituds obert.

Cal emplenar el formulari del web municipal i adjuntar 
la documentació corresponent.

Concessió

Pagament

Més informació

Es seguirà l’ordre cronològic de presentació de sol·licituds 
fins a esgotar l’aplicació pressupostària destinada a l’efecte.

L’abonament es farà en un únic pagament en el termini de 15 dies 
hàbils a partir de l’aprovació de la concessió de la subvenció.

Si teniu dubtes sobre la tramitació podeu trucar al telèfon 
93 898 02 11 - Ajuntament, de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

L’Ajuntament destina 40.000€
per donar suport a microempreses i autònoms

La mesura s’ha pres per ajudar de forma especial a aquelles empreses locals que han vist 
reduïts considerablement els seus ingressos i que no disposen dels recursos suficients per 
a fer front a la reactivació de la seva activitat.
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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 rebran 
i contestaran consultes.
- Per telèfon, trucant al número 932 029 802
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Compra a Santa Margarida i els Monjos

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
Servei online amb enviament 
gratuït (mínim 30€). 
Comandes al 671 63 00 77

Pòrtic Gaià 
619238054
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 h a 13.30 h i de 
17 h a 20 h. Ds de 9 h 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

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
632 669 110
De dll a dg, de 8.30 h a 21.30 h. 
Servei a domicili

Spar La Ràpita
679 366 787
De dll a ds, de 9 h a 13.30 h

Peixateria La Ràpita
629 672 469
De dm a ds, de 9 h a 13.30 h

Forn Esplugas
938980280
De dll a dg, de 7 h a 14.30 h

Forn Valls
938980200
De dll a dv, de 7 h a 14.30 h i 
de 16 h a 20 h. Ds i dg de 7 h a 
14.30

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

L’Àpat
937098353
Servir a domicili d’encàrrecs 
fets amb 48 h

Palau del pollastre 
i la patata 
938981204
Ds i dg, de 8 h a 14.30 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 setmana per emportar. 
Comandes abans de les 11 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.

Farmaciola - La Ràpita
938186437
De dll a dv, de 9.30 h a 13 h

Durant l’Estat d’Alarma 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.
Les dades d’aquest document han estat facilitades per l’associació Comerç del Foix i poden variar en funció 
de les actualitzacions setmanals. 
Si algun establiment vol aparèixer en aquest llistat o bé modificar les dades que hi apareixen ho ha de comu-
nicar al correu: promocio@smmonjos.cat

Actualització: 25/05/2020
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Clarel Els Monjos
616609171
De dll a dv, de 9 h a 19 h, 
i ds de 9 h a 14 h

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

Floristeria Ruth
605954592
Servei a domicili cada dia.

Opticalia Els Monjos
938983171
De dll a dv, de 9.30 h a 13.30 h 
i de 17 h a 20.30 h. Ds, de 10 h 
a 13.30 h.
Cita prèvia.

Centre Auditiu Els Monjos
938983945
De dll a dv, de 9.30 h a 13.30 h 
i de 17 h a 20.30 h. Ds, de 10 h 
a 13.30 h.
Cita prèvia.

Clínic Dent-Clínica Els 
Monjos
938980702
De dll a dv, de 10 h a 20 h. 
Cita prèvia.

Clínica Dental 
Dra. Carolina Delgado
659 414 350  
De dll a dv, de 9.30 h a 13 h i de 
15.30 h a 20 h. Ds, de 9.30 h a 
13 h. Urgències al mòbil.

Prodog
on line - prodog.com

Navarrete
938170001
De dll a ds, de 9.30 h a 13.30 h 
i de 17 h a 20 h
on line - navarrete.com

Ferreteria Wam
938980904
De dll a dv, de 9 h a 13 h i de 
15.30 h a 19 h. Ds matí. 
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. Urgèn-
cies 24 H 
626 924 214

Rockery’s Shop
646222116
De dm a dj, de 10 h a 14 h i de 
16 h a 20 h. De dv a dg, de 10 h 
a 14 h. Cita prèvia.

Merceria Eva
938983777
De dll a ds, de 10 h a 14 h. 
Cita prèvia

Emocions musicals 
679694936 
Obert amb cita prèvia.

Perruqueria Fabiola 
938186759
De dm a dv, de 9.30 h a 13.30 
h i de 15 h a 18 h. Ds, de 8 h a 
14 h. 

Perruqueria Puri
938980487
De dm a dv, de 9 h a 13 h i de 15 
h a 19.30 h. Ds, de 8 h a 14 h. 

Estilistes Xelolo’s
938904841
De dm a dj, de 9 h a 13 h i de 15 
h a 20 h. Dv, de 9 h a 20 h. Ds, 
de 9 h a 15 h

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
Comandes de dll a dj. 
Encàrrecs a domicili els 
divendres.

Pajarería B. Martínez
650533302
Servei a domicili. 
Encàrrecs per telèfon
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Persones de més de 14 anys 
Pràctica esportiva individual a peu, 
amb bicicleta o similar i passejos.

Persones de més de 70 anys 
i persones dependents. 

Infants menors de 14 anys.

Fora d’aquestes franges es pot sortir per anar al metge, 
a comprar o per als supòsits que permet la Fase 1 de 
desconfinament. Per a res més. 

Aquesta mesura és d’aplicació a tot el municipi

El BOE ha publicat que s’eliminen les franges horàries de sortida al carrer en 
municipis de menys de 10.000 habitants, sempre que tinguin una densitat 
máxima de 100 hab./km2. 
A Santa Margarida i els Monjos la densitat és de 434 habitants per Km2. 
Per tant: 
 

Les franges horàries de sortida al carrer 
continuen exactament iguals que en la fase 0. 
És a dir.

A Santa Margarida i els Monjos 
es mantenen les franges horàries 

de sortida al carrer

7
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Beques serveis socials curs 2020-2021 

Bases reguladores per a la concessió de beques municipals per llibres escolars (inclòs continguts 
digitals), ordinadors d’ús escolar, colònies escolars, llars d’infants, menjador llar infants i 
activitats extraescolars Curs 2020 – 2021

Les beques van dirigides a l’alumnat que es trobi en una especial situació 
familiar amb necessitats socials i/o econòmiques, que estigui empadronat al 
municipi de Santa Margarida i els Monjos, matriculat en els centres educatius 
del municipi sostinguts amb fons públics i que estiguin fent algun curs des de 
la Llar d’Infants fins a 4t d’ESO durant el curs 2020 -2021.

La documentació de les beques es pot consultar al web 
www.santamargaridaielsmonjos.cat
La tramitació es preveu que comenci la segona setmana del mes de juny, 
segons el període establert per la convocatòria.

La tramitació de les sol·licituds s’haurà de fer per via electrònica. Les persones 
que tinguin dificultats per fer-la podran demanar cita prèvia als Serveis Socials 
municipals a partir de l’1 de juny. Tel. 93 898 08 71
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Preinscripcions

Reobertura de l’atenció presencial a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (OAC)

9

S’està treballant per obrir al públic l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), situada als baixos 
de l’ajuntament. S’espera que l’obertura es dugui a terme a principis del mes de juny, tot i que 
la data no s’ha pogut concretar encara. 
 
L’oficina atendrà única i exclusivament amb cita prèvia i per aquelles qüestions que no puguin 
ser tramitades per via telemàtica. 
 
Per demanar cita prèvia caldrà trucar al 93 898 02 11

2020-2021
Ensenyaments postobligatoris 

Tràmits online a: www.preinscripcio.gencat.cat

Per a més informació podeu contactar amb el Tangram el tel. 629 17 40 07 
o a l’escola d’adults al 93 818 66 84

CALENDARI DE
PREINSCRIPCIONS

BATXILLERAT

CFGS

CFGM

PFI-PTT

Del 27 de maig 
al 3 de juny

Del 10 al 17
de juny Del 9 al 30 de juny

PFI a SMMonjos

Del 25 de maig 
al 5 de juny

Del 2 al 8
de juny

Altres PFI
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Seguiu les indicacions següents:

Cal continuar la distancia mínima 
de seguretat de 2 metres entre 
persones o mesures alternatives 
de protecció física, d’higiene de 
mans i similars.

Continua el teletreball sempre 
que sigui possible.

Es poden fer reunions i trobades 
de fins a 10 persones.

Es permet la lliure circulació 
de persones dins la regió 
sanitària i per a les activitats 
previstes en aquesta fase.

Es poden fer desplaçaments 
fora de la regió sanitària per a 
alguns motius concrets: salut, 
treball, atenció i cura de gent 
gran, dependents o persones amb 
discapacitat.

Poden obrir tots els establiments 
i locals de menys de 400 m2 amb 
un 30% d’aforament màxim i sen-
se cita prèvia. Els establiments 
hauran d’habilitar un horari pre-
ferent per a persones majors de 
65 anys.

Bars i restaurants poden obrir 
terrasses a l’aire lliure. S’ocupa 
amb taules i cadires el 50% de les 
que hi havien i amb les distàncies 
de seguretat entre persones i grups 
de màxim 10 persones.

Es permet l’assistència a espais 
de culte, amb un aforament 
màxim del 30%.

Es poden fer activitats de turisme 
actiu i natura en grups de fins a 10 
persones i cita prèvia.

S’autoritzen les vetlles a persones 
difuntes, amb un límit màxim de 15 
persones en espais a l’aire lliure i 10 
persones en espais tancats.

A SMMonjos

Es reprèn una versió reduïda del mercat dels diumenges amb parades d’alimentació i 
primera necessitat, recinte delimitat i control d’accés. 

La deixalleria obre en horari habitual per a tots els públics.

Per tal de garantir les mesures de seguretat, a Santa Margarida i els Monjos encara 
no obrirà ni la Biblioteca, ni l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (OAC). 
Tampoc es reprendran les visites al Ciarga, el Molí del Foix, la Quadra o el Castell de 
Penyafort.

FASE 1
Mesures vigents des del 18 de maig



L’ús de mascaretes és eficaç per prevenir contagis i protegir els que tenim al nostre entorn.

Com l’he d’usar correctament?

L’ús de mascaretes és obligatori per a infants a partir dels 6 anys i persones adultes. 
Són recomanables de 3 a 5 anys.
L’heu de dur al carrer i en espais públics, sempre que no es pugui garantir un mínim de 2m de 
distanciament.

11

Recomanacions per a l’ús de mascaretes

Col·loca la mascareta minuciosament perquè cobreixi la boca i el nas i 
fixa-la bé perquè no hi hagi espais de separació amb la cara.

No la toquis mentre la tinguis posada.

Treu-te-la sense tocar la part fontal. Deslligant-la o retirant les 
gomes de les orelles.

Després de treure-la o bé si la toques inadvertidament, renta’t les 
mans amb aigua i sabó o amb gel hidroalcohòlic.

Quan la mascareta estigui humida, 
substitueix-la per una de neta i seca.

No reutilitzis les mascaretes d’un sol ús. I recorda que si les has de 
llençar, van al contenidor del rebuig.
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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 petici-
ons d’ajuda que arriben en aquests moments. Podeu trucar al 93 898 08 71 0 o al 93 898 02 11 (matins).

2- Quan surten les beques per ajudes de llibres, material escolar, etc.?
A principis de juny es podrà començar a demanar-les. El tràmit s’ha de fer telemàticament però si necessiteu 
ajuda podeu demanar cita prèvia als Serveis Socials municipals a partir de l’1 de juny ( 93 898 08 71 - matins).

3 - Quan sortiran les beques de menjador escolar?  
Previsiblement durant el mes de juny. Per més informació, consulteu a la web www.ccapenedes.cat  
 
4 - Quan s’obrirà l’atenció al públic a Serveis Socials? 
Per ara es segueix fent atenció telefònica. Si teniu qualsevol consulta relacionada amb aquest servei 
podeu trucar al telèfon 938980871. 
 
5 - Hi ha algun tipus d’ajut en matèria d’habitatge? 
Consultar amb el Departament d’Habitatge del Consell Comarcal al web www.ccapenedes.cat, correu 
habitatge@ccapenedes.cat o whats al 608 757 665.

6 - 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 assis-
tents 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. 

7 - 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.

8 - 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 vos-
tres peticions d’informació. Podeu contactar-hi a través del correu electrònic slomonjos@diba.cat

9 - Tinc una empresa o comerç i no sé a quines ajudes tinc dret.
Contacteu amb el Departament de Promoció Econòmica de l’ajuntament (promocio@smmonjos.cat) i 
us orientaran. L’Ajuntament ha creat una línia específica d’ajuts per a autònoms i microempreses.

10 - Vull que les dades del meu establiment apareguin o es modifiquin del llistat de comerços oberts 
que publica l’Ajuntament durant l’Estat d’Alarma.
Podeu enviar un correu electrònic a info@comercdelfoix.cat o promocio@smmonjos.cat

11 - 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
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12 - Puc empadronar-me?
L’empadronament és un tràmit que cal fer presencialment. En aquests moments les oficines d’atenció 
al públic únicament fan atenció telefònica durant l’Estat d’Alarma. 

13 - 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 a 
la pàgina web de l’ajuntament).

14 – He de portar sempre mascareta?
L’ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones de 6 anys o més i recomanada per a infants 
entre 3 i 5 anys. S’ha de dur sempre que no pugueu mantenir un distanciament de 2 metres. S’ha de dur 
sempre al carrer, en espais a l’aire lliure o en espais tancats d’ús públic o que estiguin oberts al públic. 
Han de tapar el nas i la boca.

15 - Puc anar al cementiri?
El cementiri està obert tots els dissabtes de 10 h a 13 h, amb control d’aforament. 

16 - La deixalleria està oberta?
Sí. 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.

17 – La deixalleria mòbil funciona?
Sí, funciona amb normalitat en les ubicacions i el calendari habituals. El podeu consultar al canal Tele-
gram de l’ajuntament.

18 - Funciona la recollida de voluminosos?
Sí. La recollida funciona com sempre. Cal deixar els voluminosos a la porta de casa o al costat del con-
tenidor 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.

19 - 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.

20 - Quan es reprendrà el mercat setmanal?
El mercat ja s’ha reprès amb un format reduït que s’anirà ampliant a mesura que les pautes de descon-
finament ho permetin. L’àrea de venda es troba encerclada i amb control d’accés.

21 - Hi hauran festes majors aquest estiu als Monjos o a la Ràpita?
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.

22 - Els meus fills menors d’edat podran ballar aquest any per les Festes Majors?
No. Una de les decisions que han pres les entitats organitzadores, juntament amb l’Ajuntament,  és que 
enguany els balls infantils no actuaran a les festes majors.

23 - Es fa 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.
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24 - Puc anar a l’hort
Els desplaçaments a l’hort estan permesos sempre que aquests es facin respectant el distanciament social. 
Recordar que cal fer un ús racional de l’aigua i prevenir la generació de residus, especialment de plàstic.

25 - 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

26 - Com ho puc fer per inscriure’m als ensenyaments post obligatoris ?
Ja han sortit les dates de preinscripció per a Cicles formatius, batxillerat, provés d’accés i PFI. Podeu 
consultar-les al web de l’Ajuntament. 

27 - Puc agafar algun llibre de la Biblioteca?
La Biblioteca reobrirà a partir del mes de juny (data encara a confirmar) i únicament oferirà servei de 
préstec i retorn de llibres.

28 - Quan surto a passejar per la muntanya he detectat que hi ha senglars
Efectivament, i ara és època de cria de molts animals pel que és molt important no interferir amb els 
senglars, doncs les mares es poden mostrar especialment agressives a l’hora de protegir les cries. 

29 – Si surto a passejar...
És important respectar la flora i la fauna, transitar amb discreció pels camins i corriols i no llençar 
deixalles a terra.

30- Si surto a passejar amb el meu gos
Cal dur-lo lligat, recollir-ne sempre els excrements i netejar els orins amb aigua.

31 – Es desinfecta la via pública?
L’ajuntament continua fent desinfecció diària dels punts més concorreguts del municipi i periòdica-
ment es passa per tots els carrers i places del municipi. 

32 – Les pistes a l’aire lliure estan obertes? 
No, de moment les pistes poliesportives a l’aire lliure estan tancades.

33 – Puc anar a practicar petanca als parcs?
No. La petanca es considera un esport i ara no es pot practicar a l’aire lliure. A més les persones que el 
practiquen solen ser una població de risc.

34 - Puc sortir en grup a la fase 1? 
Es pot sortir a passejar en grups de fins a 10 persones, encara que no convisquin juntes i sense límit 
d’un adult per a tres menors. També es podrà sortir en grups de 10 persones quan es tracti de practi-
car esports sense contacte i individuals a l’aire lliure, com anar en bici o córrer. 
 
35 – Quan s’aixeca la suspensió dels tràmits administratius? 
A partir del dia 1 de juny.

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



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

www.santamargaridaielsmonjos.cat

Foto portada: Toni Galitó

Recull els excrements 
i llença aigua on hagi orinat 

per evitar brutícia i males olors al carrer


