
Santa Margarida i els Monjos

24 d’agost 2020

Agenda 
COVID-19
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1,5 m/ Mantingueu  
la distància 
de seguretat

Mesures de prevenció

/ Renteu-vos 
sovint les mans

En cas que tingueu símptomes 
contacteu amb

Tallem els rebrots!
El virus encara és viu. 
No ens podem relaxar. 

/ Quan comparteixis amb altres persones 
espais d’ús comú, com menjadors, vestuaris 
o vehicles si els ocupants no són 
convivents, continua mantenint 
les mesures de prevenció.

Per a més informació, consulta canalsalut.gencat.cat/coronavirus

/ Poseu-vos 
la mascareta
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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 01/09/2020

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 01/09/2020

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 01/09/2020

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 01/09/2020

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

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

IMPOST BÉNS IMMOBLES ESPECIALS 04/05/2020 01/09/2020 01/09/2020
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Organisme de Gestió Tributària

Contacte de les oficines d’atenció al contribuent:

                TELEMÀTIC A la pàgina web orgt.diba.cat, on podreu fer tots els tràmits així com  
                presentar escrits a través del Registre Telemàtic. 

Per correu electrònic a  les adreces orgt.altpenedes@diba.cat, orgt.vilafranca@diba.cat i a 
l’adreça orgt.atenciociutadana@diba.cat des d’on us ajudarem a fer tots els tràmits.

                 PRESENCIAL 

La previsió de l’obertura de l’oficina al municipi és a partir del 15 de setembre. L’atenció 
serà amb cita prèvia a través d’aquest enllaç: 
https://orgtn.diba.cat/ca/TramitsPagaments/CitaPrevia

                 TELEFÒNIC Trucant directament a l’oficina de Vilafranca als telèfons:

934 729 210  /  934 729 215  /  674 79 71 98  /  674 79 76 52
Trucant als telèfons de Call Center: 932 029 802  /  932 029 805

Com contactar-hi:

                  Enviant un missatge a través del web ics.gencat.cat

                  Trucant al 93 326 89 01
                    Trucant al CAP dels Monjos 93 818 67 48 o consultori de la Ràpita 93 898 37 69

                   Recordeu que des de l’espai digital de La Meva Salut pots fer eConsulta 
                   amb el teu professional sanitari

Per urgències sanitàries:
Trucant al 061 CatSalut Respon

061
CatSalut
Respon

Per altres informacions:
Amb l’app STOP COVID19 CAT
Amb el web app GestioEmocional.cat

CAP dels Monjos i consultori de la Ràpita
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INSCRIPCIONS CURS 2020-2021

DONA AL DIA
Inscripcions als tallers de: 
Manualitats amb punt
Dibuix i pintura 
Multitallers 
A partir del dia 1 de setembre a la 
web de l’Ajuntament o presencial-
ment a l’Ajuntament.

ESCOLA D’ADULTS
Inscripcions als cursos de:
Competències bàsiques
Iniciació a la llengua catalana i 
castellana
Perfeccionament de català
Anglès
Alemany
Competències informàtiques 
Cursos de preparació als cicles 
formatius de grau mitjà i superior

Inscripcions a partir del 
3 de setembre  a la web de 
l’Ajuntament i presencialment a 
la Masia Mas Catarro. De dimarts 
a divendres de 10 a 13h i dilluns i 
dimecres de 16 a 18h.

INFÀNCIA
Ludoteca:
Inscripcions a la LUDOTECA
(c/ Anselm Clavé, 9) Del 21 al 24 de 
setembre, de 16.30 a 18.30h

Extraescolars:
Anglès infantil i primària
Petit xef
Ioga
Zumdance
Teatre
Escacs
Tarda de somnis
Robotix 0, I, II

Inscripcions extraescolars AFA 
ESCOLA ARRELS. Fins el 20 de 
setembre

Extraescolars:
Taekwondo
Ceràmica
Ball modern
Anglès

Inscripcions extraescolars AMPA 
ESCOLA DR. SAMARANCH I FINA. 
Del 21 al 25 de setembre

Inscripcions extraescolars AMPA 
ESCOLA SANT DOMÈNEC. Infor-
mació a https://agora.xtec.cat/
ceip-sant-domenec-la-rapita/

Inscripcions extraescolars AMPA 
IES EL FOIX. Informació a 
ampaieselfoix@gmail.com

CURSOS I 
ACTIVITATS

esports

Inscripcions a partir del 14 de 
setembre 

ACTIVITATS PER A 
ADULTS:  
Pilates
Ioga
Gimnàstica de manteniment
Sala de musculació

ACTIVITATS PER A
MAJORS DE 60 ANYS:
Gimnàstica de manteniment

ACTIVITATS PER A 
MENORS:
Infantils/Cadets: 
Bàdminton   
Let’s dance   
Tennis taula

Alevins: 
Mini voleibol
Mini bàsquet
Karate
Bàdminton
Tennis taula
Let’s dance

Benjamins: 
Bàdminton
Mini voleibol
Mini Bàsquet
Karate
Tennis taula
Let’s dance

Pre Benjamins: 
Hoquei patins
Mini voleibol
Mini bàsquet
Karate
Patinatge artístic
Iniciació esportiva
Judo
Gimnàstica rítmica

Activitats P-4 i P-5: 
Hoquei patins   
Psicomotricitat   
Karate   
Patinatge artístic   
Judo

El detall d’activitats i els fulls 
d’inscripció es podran consultar i 
descarregar a la pàgina
 www.esports.smmonjos.cat i a la 
web de l’Ajuntament.
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D I A D A N A C I O N A L D E  C ATA L U N YA

Divendres 11 de setembre, a les 19.30h, a la Masia Mas Catarro
Parlament institucional de l’alcaldessa, Imma Ferret.
Record a les víctimes del covid19 i agraïment als serveis i voluntariat

Tot seguit,
Concert de Neus Mar, 
que presenta “Amb vestit nou”, amb Nito Figueras i Enric Canadà

Acte amb aforament controlat i limitat. Les inscripcions per assistir-hi es faran 20 minuts abans 
de l’inici de l’acte. Caldrà facilitar les dades personals, DNI i telèfon. Obligatori l’ús de la mascareta

1,5m

(1,5m)
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Cal que porteu 
mascareta.

L’horari del mercat 
és de 9 a 14 h.

Respecteu una distància 
de seguretat de 
2 metres entre persones.

Respecteu els 
torns i manteniu la 
distància entre persones 
a les files d’espera. 

Renteu-vos les mans 
amb gel hidroalcohòlic 
a l’entrada del mercat.

MERCAT D’ARTESANIA I BROCANTERS. 
6 de setembre, de 9 a 14h, a continuació del mercat setmanal, 
al raval de Sant Martí i plaça de Pau Casals

Recordeu que les persones 
majors de 65 anys tenen 
accés prioritari al mercat.

No està permès tocar els 
productes. Espereu que 
us serveixin.

Pagueu amb 
targeta, sempre 
que sigui possible.

Respecteu les indicacions 
de: paradistes, personal 
de seguretat i 
autoritats presents.

No accediu al mercat 
en cas de simptomatologia 
compatible amb la 
COVID-19.

Mesures de seguretat al mercat

Gràcies per la vostra col·laboració

Mercat dels diumenges de 
Santa Margarida i els Monjos
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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 
peticions d’ajuda que arriben en aquests moments. Podeu trucar als matins als telèfons 93 898 08 71 
0 al 93 898 02 11.

2 – Puc anar a Serveis Socials?
Sí. Sempre demanant primer cita prèvia al telèfon 938980871.

3 - 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.

4 - 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.

5 - 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

6 - 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 
empresa@smmonjos.cat i us orientaran. L’Ajuntament convocarà pròximament una nova línia especí-
fica d’ajuts per a autònoms i microempreses.

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?
Sí. Pots adreçar-te a l’ajuntament però has de demanar cita prèvia al 93 898 02 11.

9 - Com puc 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).

10 – 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 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.
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11 – Quin és l’horari d’obertura del cementiri?
El cementiri està obert tots els divendres, dissabtes i diumenges de 10 a 20 h.

12 – Quin és l’horari d’obertura de la deixalleria? Funciona la deixalleria mòbil?
El seu horari és de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 16 h a 18 h. Els dissabtes de 9 a 14h i de 16 a 
20h. La deixalleria mòbil funciona amb normalitat en les ubicacions i el calendari habituals. El podeu 
consultar al canal Telegram de l’Ajuntament.

13 - 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.

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

15 – Quin és l’horari d’obertura de la Biblioteca?
La Biblioteca obre de dilluns a dijous de 16 a 19h i divendres, de 10 a 14h

16 – Estan oberts els espais canins?
Si. Es pot accedir a aquests espais respectant-los i mantenint-los nets. L’horari d’obertura és de les 5 
a les 23h

17- Fins quan funcionarà la piscina municipal?
La piscina municipal estarà oberta fins el dia 6 de setembre. Enguany, l’últim dia no serà gratuït per 
evitar aglomeracions.

18- Hi haurà inscripcions a les activitats esportives, de Dona al Dia, Escola d’Adults i servei d’Infàn-
cia per al curs 2020-2021?
Si. Consulteu el calendari d’inscripcions a les pàgines  6 i 7 d’aquesta agenda

19- Les escoles i l’institut començaran amb classes presencials?
Si. Les classes comencen el 14 de setembre.

20- Es farà la Fira d’Extraescolars?
No. Tota l’oferta d’activitats la trobareu a l’agenda i a la web de l’Ajuntament.

21- Es cobrarà la totalitat dels rebuts de les activitats dels serveis municipals?
No. S’estan fent els càrrecs del primer trimestre de les inscripcions a les activitats dels serveis muni-
cipals i de la part proporcional de gener a març.

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

Contacte amb altres serveis municipals

SERVEIS MUNICIPALS TELÈFON

Ajuntament - Oficines 93 898 02 11

Biblioteca 93 818 67 05

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

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    enginyer@smmonjos.cat
Turisme     turisme@smmonjos.cat

PSC – CP      smmonjos@socialistes.cat
ERC – AM     gmesquerra@smmonjos.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

Ets tu qui fas

IN-CIVISME?
Llenço la brossa 
a les hores 
convingudes

Respecto
el descans
de les persones

Respecto
els espais
i el mobiliari 
urbà

Recullo
els excrements
del meu gos


