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Si vols rebre al teu mòbil avisos, notícies i qüestions d’interès 
per a la ciutadania, subscriu-te al

CANAL DE TELEGRAM DE L’AJUNTAMENT 
DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

•  Si tens Telegram:
Trobaràs el canal a l’enllaç: https://t.me/SMMonjos

• Si no tens Telegram:
1    Descarrega’t l’aplicació al mòbil

2    Busca al cercador el canal ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

3     Prem el botó afegeix-m’hi

       Ja estàs subscrit4
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Per a més informació, consulteu canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Universitats 
i escoles

/  Universitats: la docència teòrica 
ha de ser en format virtual.

/  Batxillerat i cicles formatius: 
reducció de l’activitat presencial.

/  Oberts: escoles i instituts.

/  Obertes: activitats 
extraescolars i esportives 
organitzades pels centres 
educatius realitzades amb els 
grups estables de convivència 
de les activitats lectives.

Hostaleria,
restauració i hotels 

/  Tancats: només 
lliurament a domicili  

o recollida amb cita 
prèvia. 

/  Hotels: restaurants oberts 
només a clients.

/  Tancades: instal·lacions 
esportives a excepció 
d’entrenaments i 
competicions professionals.

/  Esports individuals: permesos 
a l’aire lliure entre municipis 
termeners.

Esports

/  Tancats: centres comercials, 
excepte farmàcies, ortopèdies, 
òptiques, centres veterinaris i 
d’alimentació que es trobin a 

/  Tancats: serveis de bellesa, 
excepte perruqueries.

Comerços i centres 
comercials

30%/  de l’aforament
en comerç de menys de 800 m² 
i mercats no sedentaris.

Bombolles de convivència i 
bombolles ampliades habituals.

màxim

Activitats
socials

/  Tancats: espais infantils lúdics 
interiors, festes majors, bingos, 
casinos i sales de joc. 

/  Tancats: cinemes, 
teatres, auditoris i sales 
de concerts.

Activitats culturals 
i recreatives

/  Oberts: parcs infantils 

/  Oberts: museus i sales 
d’exposició al 33% de 
l’aforament.

/  31 d’octubre i 1 de novembre: 
sense restricció de mobilitat 
als cementiris.

Actes religiosos 
i cerimònies civils

de l’aforament.30%/  
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/  Teletreball excepte 
quan no sigui possible.

/  Suspesos: 
congressos, 

Empreses

Mobilitat

/  Territori de Catalunya: 
restringida l’entrada i sortida 

Consulteu les excepcions 
a canalsalut

/  Municipis: restringida l’entrada 
i sortida des de les 06:00 h del 

dilluns.

nocturn

/  No es pot circular pel carrer de 
les 22:00 h a les 06:00 h
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Qui
ho pot 
demanar?

Què
és objecte
dels ajuts?

Fins
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.

Fins el 30 de novembre de 2020

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 atorga ajuts a les famílies
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Qui
ho pot 
demanar?

Fins
quan es pot
demanar?

Com
s’ha de 
demanar?

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

Fins el 30 de novembre de 2020

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 atorga ajuts a comerç 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 01/09/2020

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 

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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Cal que porteu mascareta.
No accediu al mercat am 
simptomes de la COVID-19.

L’horari del mercat 
és de 9 a 14 h.

Aforament màxim 
del 30%

Respecteu els torns 
i manteniu la distància 
de 2m entre persones.

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

Punts d’accés:
Rambla Penyafel/Cal Salines i avinguda Catalunya (punt d’informació)

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.

Parades instal·lades 
a la zona de l’avinguda Cal 
Salines i pàrquing 
del mercat.

100% de parades 
d’alimentació i 50% de 
la resta de parades.

No es podrà aparcar al 
pàrquing asfaltat.

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

Mesures de seguretat al mercat

Mercat dels diumenges de 
Santa Margarida i els Monjos



FEM DE 
CASA NOSTRA 
UN ESPAI LLIURE 
DE VIOLÈNCIES 
MASCLISTES

EN CAS D’URGÈNCIA TRUCA AL

                   
                       

SI VOLS INFORMACIÓ O ATENCIÓ

900 900 120 
(atenció a la violència masclista)

SERVEIS QUE OFEREIX L’AJUNTAMENT
Servei d’atenció i informació per a dones
93 898 08 10 (dilluns de 10h a 12h)
igualtat.monjos@smmonjos.cat

Atenció Psicològica per a dones.
Cal derivació de Dona al Dia o de Serveis Socials.

Taller de creixement personal per a dones.
Cal derivació de Dona al Dia o de Serveis Socials.

(EMERGÈNCIES)

9
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Telèfons

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    urbanisme@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
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Extremem la 
precaució en els 
pròxims dies

COVID-19

t’informa/Salut

/Salut

Reduïm 
la interacció social

Relacionem-nos només 
amb la bombolla de convivència.

Amb la bombolla ampliada, extremem 
les mesures de protecció.

Grups de 6 persones màxim.

Protegim-nos
Mascareta, mans, distància i 

ventilació dels espais tancats.

Evitem aglomeracions.

És important 
vacunar-se de la grip

Aquest any és especialment necessari.

CONSULTEU LES 
MESURES VIGENTS

Reduïm la mobilitat
Es recomana no sortir de casa 

si no és imprescindible.
Fem teletreball si tenim la possibilitat.
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Av. Catalunya, 74
08730 SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Tel. 93 898 02 11

www.santamargaridaielsmonjos.cat

Apostem per la restauració local

Diversos establiments de restauració de 
Santa Margarida i els Monjos ofereixen 
servei per emportar i a domicili durant la 
crisi de la Covid-19

Consulta’ls a la web de l’Ajuntament 
santamargaridaielsmonjos.cat


