Santa Margarida i els Monjos

Agenda
COVID-19
2021

març

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
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L’Ajuntament destina 20.000€ per donar suport
a microempreses i autònoms

Qui

ho pot
demanar?

Autònoms, microempreses i petites empreses titulars
d’establiments de comerç minorista no essencial, restauració,
equipaments esportius, i activitats extraescolars

Fins

Els terminis de sol·licitud són del 13 de febrer al 30 d’abril de 2021

quan es pot
demanar?

Com

s’ha de
demanar?

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

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

Pagament
L’abonament es farà en un únic pagament de 500€

Més informació
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.

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.

3

Calendari fiscal 2021
de l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
CONCEPTE
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS NO DOMICILIATS

DATA FI
VOLUNTÀRIA /
DOMICILIACIÓ

03/05/2021

05/07/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ

01/06/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ

01/07/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ

01/09/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES - 4A FRACCIÓ

02/11/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

01/09/2021

05/11/2021

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

01/09/2021

05/11/2021

IMP SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

05/03/2021

05/05/2021

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

16/09/2021

16/11/2021

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
-NO DOMICILIATS

03/05/2021

05/07/2021

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS
- 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/06/2021

TAXA GESTIÓ DE RESIDUSDOMÈSTICS
- 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/10/2021

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
-NO DOMICILIATS
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DATA INICI
VOLUNTÀRIA

03/05/2021

05/09/2021

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS - 1A FRACCIÓDOMICILIATS

01/09/2021

TAXA GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS
- 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS

01/11/2021

TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM

03/05/2021

05/07/2021

TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL

03/05/2021

05/07/2021

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES-GUALS

03/05/2021

05/07/2021

IMPOST BÉNS IMMOBLES DE
CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS

03/05/2021

05/07/2021

Dates de preinscripció i portes obertes a les escoles
PORTES OBERTES
TELEMÀTIQUES

CENTRE

PREINSCRIPCIÓ

4 de març a les 18h

ESCOLA DOCTOR
SAMARANCH I FINA

Del 15 al 24 de març

https://agora.xtec.cat/
escolasamaranch/

ESCOLA SANT DOMÈNEC

9 de març a les 18h

https://agora.xtec.cat/ceip-sant
-domenec-la-rapita/

Del 15 al 24 de març

ESCOLA ARRELS

11 de març a les 18h

INSTITUT EL FOIX

Informació a
https://agora.xtec.cat/ieselfoix/

Del 17 al 24 de març (ESO)
De l’11 al 17 de maig (Batxillerat i CFGM)

LLAR D’INFANTS

Presencials el 24 d’abril (demanant cita prèvia fins el 20
d’abril) a la llar 93 898 08 27

Del 10 al 21 de maig
(provisional)

http://escolaarrelsmonjos.com/

Del 15 al 24 de març

Camí Fondo

Avinguda de Cal Rubió

Tall de circulació
per obres

N-340a

Av. Catalunya

Carrer de l’estació

Carrer del Montseny
Excepte veïns
c/ Montseny
Costa Daurada

Carrer de la farinera

Camí de les fàbriques

Accés tallat
per obres

Carrer de Montserrat

La Ràpita

Els Monjos

Plaça
de l’església

Estació
d’Els Monjos
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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 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
4 Ja estàs subscrit

• Si tens Telegram:
Trobaràs el canal a l’enllaç: https://t.me/SMMonjos
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SERVEI LOCAL
D’OCUPACIÓ
SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS

Ocupació i emprenedoria
CLUB DE LA FEINA
A la Biblioteca
Dimarts i divendres de 10h a13h
Amb aforament limitat

Cursos i tallers del Servei Local d'Ocupació
Per on circulen les ofertes? De l'1 al 4 de març
Com inscriure'm a les ETT's 10 de març
Les apps en la recerca de feina 11 de març
Posiciona't a les xarxes socials per trobar feina Del 15 al 18 de març
Nous temps, nous talents Del 15 al 25 de març
Vols treballar a les administracions públiques? Inscriu-te al CIDO
22 de març
Com crear una autocandidatura eficaç 24 de març
Potencia el networking en la recerca de feina 25 de març
Passa a l'acció Del 6 al 8 d'abril
Els cursos presencials es faran seguint les normes de contenció
de la pandèmia.
Places limitades.
Adreçats a persones en situació d'atur del municipi.
Inscripcions al Club de la feina o slomonjos@diba.cat

Seguiu les ofertes i informacions a twitter @slomonjos
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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 o
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 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 vostres 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.
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 ajornaments d’impostos. Podeu consultar-ne els detalls als canals d’informació municipals o al telèfon de
l’Ajuntament 93 898 02 11.
8 - Quin és l’horari d’atenció al públic de l’Ajuntament?
L’Ajuntament continua atenent al públic de dilluns a divendres de 9h a 14h de manera presencial.
Per a tràmits cal demanar cita prèvia al 93 898 02 11. També es poden fer consultes en aquest mateix
telèfon o per correu electrònic a les adreces: info@smmonjos.cat i oac@smmonjos.cat
9 - Puc fer o renovar el DNI al municipi?
A partir de l’1 de març es pot demanar hora al telèfon de l’Ajuntament (93 898 02 11) per fer o renovar
el DNI. L’oficina mòbil s’instal·larà en un espai a la Casa de Cultura Mas Catarro el 15 de març.
10 - Com em puc empadronar?
L’empadronament al municipi s’ha de fer demanant cita prèvia a l’Ajuntament trucant al 93 898 02 11
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11 - Quin és l’horari del cementiri municipal?
El cementiri obre divendres, dissabte, diumenge i festius, de 10h a 18h.
12 - Quin és l’horari d’obertura de la deixalleria? Funciona la deixalleria mòbil?
L’horari és de dilluns a divendres de 9h a 14h i de 16h a 18h. Els dissabtes de 9h a 14h i de 16h a 20h. La
deixalleria mòbil funciona amb normalitat en les ubicacions i calendari habituals. Podeu consultar-lo
al canal Telegram de l’Ajuntament.
13 - Funciona la recollida de voluminosos?
Cal deixar els voluminosos a la porta de casa o al costat del contenidor més proper al domicili el
diumenge a la nit i, sobretot, trucar abans a la Policia Local (93 898 00 31) per notificar-ho. El servei de
recollida es fa els dilluns al matí.
14 - Quin és l’horari de la biblioteca?
L’horari de la biblioteca és dilluns, dimarts i dijous, de 15.30h a 19h; dimecres i divendres, de 10h a
13.30h i de 15.30h a 19h. Obert també els dissabtes, 6 de març, 10 d’abril, 8 de maig i 5 de juny, de 10h a
13.30h.
15 - Quines són les dates de preinscripció als Cicles de Formació de Grau Superior?
Les preinscripcions en aquest cicle es faran del 25 al 31 de maig. Les preinscripcions per a la resta
d’estudis es poden consultar a la pàgina 5.
16 - Es fan visites al Castell de Penyafort i al Ciarga?
Sí, les visites al Ciarga són els dissabtes, diumenges i festius, de 10h a 14h. Les visites al Castell de
Penyafort es fan els diumenges a les 11h i a les 12h. En ambdós casos és imprescindible reserva al 669
287 539 o a turisme@smmonjos.cat
17 - Quin és l’horari del servei Dona al Dia?
Els dilluns, de 10h a 12h amb cita prèvia al 93 898 08 10. Carrer Sant Josep, 1. Servei d’atenció psicològica cada dijous a la tarda.

18 - Fins quan es pot sol·licitar la reducció de la taxa d’escombraries per al 2021?
La sol·licitud de la reducció del 30% de la taxa d’escombraries per al 2021 es pot
presentar de l’1 al 19 de març. Els requisits per accedir-hi i documentació a aportar es
poden trobar a la web de l’Ajuntament.
19 - Fins quan es pot sol·licitar l’exempció de la taxa d’escombraries 2021?
La sol·licitud de l’exempció de la taxa d’escombraries es pot sol·licitar de l’1 al 19 de
març. Els requisits per accedir-hi i documentació a aportar es poden trobar a la web de
l’Ajuntament.

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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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 tots els dimecres a través d’aquest enllaç:
https://orgt.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

CAP dels Monjos i consultori de la Ràpita
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

061
CatSalut

Respon
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Per urgències sanitàries:

Per altres informacions:

Trucant al 061 CatSalut Respon

Amb l’app STOP COVID19 CAT
Amb el web app GestioEmocional.cat

Telèfons
SERVEIS MUNICIPALS

TELÈFON

ALTRES SERVEIS

TELÈFON

Ajuntament - Oficines

93 898 02 11

Aigües (Avaries)

93 890 60 10

Biblioteca

93 818 67 05

Ambulàncies

061

902 111 444

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

Consultori Mèdic
(petició d’hores)

ecap.ics.gencat.cat

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

Contacte amb altres serveis municipals
Si voleu contactar-hi ho podeu fer mitjançant els següents correus electrònics.
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				infancia@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

CONTACTES GRUPS MUNICIPALS
PSC – CP 					
smmonjos@socialistes.cat
ERC – AM					gmesquerra@smmonjos.cat
CUP – PA					pobleactiusmm@gmail.com
JUNTSxCAT 				gmjxc@smmonjos.cat
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Recull els excrements

i llença aigua on hagi orinat
per evitar brutícia i males olors al carrer

Foto portada: Toni Galitó

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

www.santamargaridaielsmonjos.cat

