AJUNTAMENT DE MARGANELL

9 ABRIL DE 2020

INFORMACIÓ
general
L’o b j e c t i u d ’a q u e s t d o c u m e n t é s
proporcionar a la població de Marganell
informació útil per aquests dies de
confinament.
Aquest document us facilita part de la informació
que com a Ajuntament ens fan arribar les
diferents fonts d’informació i institucions de
Catalunya. D’altra banda també us proporciona
informació d’interès municipal.
Per tal que la informació donada sigui sempre tan
actualitzada com sigui possible, aquest document
està dotat dels enllaços necessaris per poder
accedir a ella, ja siguin de la Generalitat de
Catalunya, la Diputació de Barcelona, com del Consell Comarcal del Bages.
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1. Mesures des de l’Ajuntament.
Des de l’ajuntament de Marganell estem treballant per reduir la possibilitat de contagi. Per
aquest motiu s’han hagut de prendre diferents mesures:
- Tancament de les fonts públiques i parcs del municipi.
- Desinfecció periòdica de les bústies i contenidors. ATENCIÓ: Igualment es recomana l’ús de

guants pel seu ús per extremar precaucions i el rentat de mans posterior.
- Suspensió de la festa del Panellet.
- Atenció per telèfon i telemàtica a l’Ajuntament de Marganell, no presencial.

2. Ampliació del termini de pagament d’impostos.
Arran de totes les afectacions per la COVID-19 des de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona s’ha ampliat el termini per al
pagament dels impostos i les domiciliacions.
Per més informació clica l’enllaç:

Cànon de l’aigua (clica per a més informació)
S’aplicarà una reducció del 50% de l’import cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a
tots els usuaris domèstics, les empreses i ramaders. Aquesta reducció serà efectiva en la
factura de l’aigua corresponent als mesos d’abril i maig.
La taula que segueix mostra de forma esquemàtica els impostos afectats.
Impost

Termini de pagament
i domiciliació

Termini de
pagament ampliat

Domicialització
ampliat

Impost de vehicles

4/05/2020

fins el 2 de juny del
2020

1 juny 2020

1ra fracció del Impost sobre
Bens Immobles urbans

4/05/2020

del 21/04/20202
fins el 6/07/2020

1 juliol 2020

1ra fracció del Impost de
Residus Domèstics

4/05/2020

del 21/04/20202
fins el 6/07/2020

1 juliol 2020

1ra fracció del Impost de
Residus Comercials

4/05/2020

del 4/05/2020
fins el 1/09/2020

1/09/2020

2na fracció del Impost de
Residus Comercials

1/10/2020

4/12/2020

1/12/2020

Taxa de Gestió Residus
Comercials

1/07/2020

del 4/05/2020
fins el 1/09/2020

1/09/2020
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3. Recull d’informació sobre el comerç.

Informació sobre mercats setmanals i la Xarxa de productes de la terra. (clica
per a més informació)
A continuació, teniu algunes iniciatives que us poden anar bé, tingueu en compte que han
sorgit recentment i estan en constant actualització.

Rebost del Bages (clica per a més informació)
Han iniciat una campanya per promoure el consum local durant el confinament. Fent conèixer
productors locals que fan repartiment a domicili.

Pagesia a Casa (clica per a més informació)
Unió de Pagesos de Catalunya en el context de lluita contra la pandèmia i amb la mirada
també posada en l’endemà, posa en marxa un projecte de
compra directa entre consumidor i productor
agroalimentari al conjunt de Catalunya.

Productors del Parc Rural (clica per a més
informació)
Des del Parc Rural del Montserrat han elaborat un mapa
amb els productors de proximitat a domicili.

Altres comerços a domicili de Marganell i rodalies
empresa

telèfon

correu electrònic

El Florí
Ca la Pruvi

626412820 (Roger)
630801521 (Alexandra - Ca la Pruvi)

Cal Pujolet

938357067 calpujolet@calpujolet.cat

www.calpujolet.cat
Làctics i derivats

Marganell

Xarcuteria Cal
Riera

938340013 whatsapp:606979752

Carn i altres consumibles
alimentaris

Castellbell i
el Vilar

Queviures i embotits

Castellbell i
el Vilar

Queviures Valentí 625545537
Torras, Cal Tófol
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4. Empreses i autònoms

Des de Bages Turisme i el Rebost del Bages han preparat un recull d’ajudes
econòmiques i formacions online.
El següent document que recull ajuts econòmics i formacions online disponibles per al sector
amb l’objectiu de fer front als possibles problemes de tresoreria i pensar en noves estratègies
per ser més competititus a l’hora de superar aquesta situació. Des de Bages Turisme i el Rebost
del Bages ens destaquen dues línies d’ajut:
- Línea d’ajuts directes a microempreses i professionals del sector turístic per la COVID-19 de

la Generalitat de Catalunya (text enllaçat)
- Ajuts per a PIMES del comerç, artesania i moda i la seva reactivació (text enllaçat)
- Ajut per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament

pel coronavirus (text enllaçat)
Informació actualitzada al Canal Empresa de la Generalitat (text enllaçat)

Feina
- Es necessitaran 25.000 persones per treballar en la recollida de fruita dolça. A través del
Servei d’Ocupació de Catalunya.

5. Telèfons d’interès.
Sistema d’Emergències Mèdiques (clica per a més informació)
Telèfon per emergències 112
Telèfon per a consultes mèdiques 061
Telèfon CAP de Sant Vicenç de Castellet 938335224

Lluita contra la violència masclista (clica per a més informació)
Per a víctimes de violència masclista - telèfon 900 900 120 (gratuït i confidencial 24h.)

Altres telèfons d’interès (clica per a més informació)
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