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Notícies
Oberta la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer
La Generalitat ha Obert la convocatòria de subvencions per facilitar l'accés i la permanència en un
habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Les sol·licituds es poden
presentar fins al 3 de juliol.
Divendres, 29 de maig de 2020

Guía de mesures sobre habitatge davant l’emergència sanitària
provocada pe la COVID-19
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha publicat una guia de mesures sobre habitatge davant
l’emergència sanitària provocada pe la COVID-19.
Dimecres, 20 de maig de 2020

La Generalitat ha obert una línia d'ajuts extraordinària per pagar el
lloguer de famílies amb dificultats econòmiques sobrevingudes per la
crisi sanitària
La Generalitat ha obert una línia d'ajuts extraordinària per pagar el lloguer de famílies amb dificultats
econòmiques sobrevingudes per la crisi sanitària. Són ajuts directes per pagar un màxim de 6
mensualitats de lloguer, des d’abril a setembre.
Dimarts, 19 de maig de 2020

Enquesta per analitzar l’afectació de la COVID-19 en l'àmbit de
l’habitatge
L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB) ha llançat una enquesta amb l’objectiu de
conèixer en detall l’afectació de la COVID-19 en el sector de l’habitatge.
Dilluns, 11 de maig de 2020

L'alcaldessa de Santa Coloma demana consensuar i impulsar propostes
a nivell comarcal per sortir de la crisi
L'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez, i el regidor de Promoció Econòmica, Abel
Anguiano, van inaugurar dijous el Cicle de trobades virtuals amb alcaldes i alcaldesses del Baix
Llobregat eFòrum, on van donar a conèixer als empresaris del municipi les principals mesures per fer
front a la crisi de la COVID-19 i van escoltar les necessitats i propostes del col·lectiu empresarial que hi
va participar.
Dissabte, 9 de maig de 2020

L'Ajuntament informa el comerç local sobre les mesures i condicions de
reobertura d'establiments
L'Ajuntament ha fet arribar als comerciants del municipi informació detallada sobre les mesures de
seguretat i les condicions de reobertura d'establiments que ha aprovat l'Estat en aquesta fase inicial de
desconfinament.
Dimecres, 6 de maig de 2020

L’Ajuntament reforça les mesures d’atenció social davant l’emergència
sanitària
L’Ajuntament ha reforçat les mesures d’atenció social i ha intensificat el seguiment telefònic d'aquelles
persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat, per tal de conèixer les seves necessitats
actuals i activar, en cas de ser necessari, els rescursos i serveis adients en cada situació.
Dimecres, 6 de maig de 2020

Avui comença el termini per sol·licitar el subsidi extraordinari per
finalització de contracte temporal i el subsidi per a empleats i empleades
de la llar
Dimarts 5 de maig comença el termini per sol·licitar el subsidi extraordinari per finalització de contracte
temporal i el subsidi per a empleats i empleades de la llar aprovades pel Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE).
Dimarts, 5 de maig de 2020

L’Ajuntament repartirà porta a porta 1.144 mascaretes per als infants

Perquè tots els infants de Santa Coloma puguin sortir al carrer amb protecció, demà l’Ajuntament farà
arribar mascaretes de cotó als nens i nenes de 4 a 13 anys empadronats al municipi. El repartiment el
faran porta a porta un grup de voluntaris, que entregaran una mascareta de cotó per a cada infant. En
total es repartiran de forma gratuïta 1.144 mascaretes que ha adquirit l’Ajuntament.
Dijous, 30 d'abril de 2020

Nova prestació per a subministraments bàsics per a persones afectades
per la crisi ocasionada per la COVID-19
Avui comença el termini per demanar una nova prestació extraordinària de 200 € destinada a cobrir
despeses d’articles de primera necessitat i subministraments bàsics aprovada per la Generalitat de
Catalunya.
Dijous, 30 d'abril de 2020

L'Ajuntament demana a la Ministra d'Hisenda la flexibilització de la regla
de despesa per fer front a la crisi de la COVID-19
L'Ajuntament ha fet arribar una carta a la Ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, on es demana que el
Govern d'Espanya flexibilitzi les regles fiscals, i en concret, la regla de despesa dels Ajuntaments, per tal
que els ens locals, l'administració més propera a la ciutadania, puguin impulsar les polítiques
necessàries per a protegir la població davant les conseqüències socioeconòmiques de la pandèmia.
Dimecres, 29 d'abril de 2020

Consulteu el nou calendari fiscal per a l’any 2020
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i l’Organisme de Gestió Tributària han aprovat el nou
Calendari Fiscal per a l’any 2020. S’ajornen els terminis de pagament d’impostos i taxes municipals
domiciliats, i en el cas dels tributs no domiciliats s’amplia el termini de pagament.
Dimecres, 29 d'abril de 2020

Efectius de la UME desinfecten les instal·lacions de la Residència de
Gent Gran Maria de la Salud.
Efectius de la UME (Unidad Militar de Emergencias) van desinfectar diumenge les instal·lacions de la
Residència de Gent Gran Maria de la Salud.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

L'Agència Catalana del Consum obre un nou canal online per atendre les
consultes per afectacions derivades de la crisi de la COVID-19
L’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya posa en marxa aquesta setmana un
Consultori de Consum online i interactiu, per poder atendre les consultes relacionades amb les
afectacions derivades per les mesures preses per fer front a la COVID-19.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

BAN MUNICIPAL SOBRE LA SORTIDA CONTROLADA D’INFANTS DE
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
En primer lloc, vull reiterar el meu agraïment a tots els infants de Santa Coloma de Cervelló. És difícil
romandre a casa en confinament, però porteu moltes setmanes fent-ho, ajudant a vèncer, amb el vostre
exemple, aquesta pandèmia.
Dissabte, 25 d'abril de 2020

L’Ajuntament proporciona equips de protecció a les residències de gent
gran
Dimarts l’Ajuntament va fer arribar material sanitari a les dues residències de gent gran del municipi, com
ja ve fent des de l’inici de la crisi sanitària. Es tracta d’equips de protecció individual per al personal
sanitari i per a les persones residents.
Dimecres, 22 d'abril de 2020

L'Ajuntament coordina la recollida i distribució del material sanitari que
la ciutadania vulgui cedir a les residències de gent gran
L'Ajuntament i les residències de gent gran del municipi han acordat que sigui l'Ajuntament qui coordini
la recollida i distribució del material sanitari que la ciutadania vulgui cedir als centres.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

L'Ajuntament torna a reclamar a la Generalitat la intervenció urgent en
les residències de gent gran

En referència a la situació de les dues residències de gent gran ubicades a Santa Coloma de Cervelló,
l'Ajuntament vol fer constar i reclamar el següent:
Des de l'inici de l'estat d'alerta i la crisi sanitària pel coronavirus, l'Ajuntament manté contacte directe
permanentment amb les dues residències del municipi, i ha ofert tot el suport i acompanyament
necessari i a l'abast del Consistori.
Divendres, 17 d'abril de 2020

Cinc municipis del Baix Llobregat reclamem mesures urgents per evitar
que els porcs senglars perjudiquin la temporada de cireres
L’Estat d’Alarma ha obligat a prohibir algunes activitats, com la caça, que ajudava a controlar la població
d’aquests animals que provoquen danys en les collites.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

La Direcció General de Joventut reforça el servei d’Assessorament
d’habitatge per a joves i publica una guia per conèixer les mesures
urgents durant la COVID-19
La Direcció General de Joventut (DGJ) ha reforçat l'Assessoria d’habitatge per a joves, un servei en
línia i gratuït per orientar les persones joves que tinguin dificultats o no puguin fer front a les despeses de
l'habitatge -ja sigui en règim de lloguer com de compra- derivades de la pèrdua d'ingressos provocada
per la crisi de la Covid19, i ha publicat juna guia amb les principals mesures.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

L'Ajuntament s'adhereix al decàleg per a la recuperació socioeconòmica
elaborada pel municipalisme català
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló s’ha adherit al Decàleg per a la recuperació socioeconòmica
dels municipis de Catalunya elaborat per l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i per la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC). Aquest decàleg presenta 55 mesures adreçades al conjunt
d’administracions per reactivar socialment i econòmicament els nostres municipis després de la
pandèmia de la COVID-19.
Dimarts, 14 d'abril de 2020

Reforç dels Serveis Socials davant l’emergència sanitària de la COVID-19

Davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19, el Departament de Serveis
Socials de l'Ajuntament ha reforçat l'atenció i ha intensificat el seguiment telefònic d'aquelles persones i
famílies que es troben en situació de vulnerabilitat. També ha establert mecanismes per a detectar nous
casos que es trobin en situació de risc a conseqüència de la crisi actual, posant especial èmfasi en la
gent gran.
Divendres, 10 d'abril de 2020

Reducció del 50% en el cànon de l’aigua durant els mesos d’abril i maig,
i ampliació de la gratuïtat del cànon social per als col·lectius més
vulnerables
Atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, el Govern de la Generalitat ha
decidit, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aplicar una reducció del 50% en el cànon de
l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig. Aquesta
mesura l’ACA també la fa efectiva a les indústries i resta d’activitats econòmiques.
Dijous, 9 d'abril de 2020

El pagament de l’Impost de Vehicles s’endarrereix fins al 2 de juny
L'Ajuntament i l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona han acordat
endarrerir el període de pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica ( IVTM) al 2 de juny.
Aquesta és una de les mesures que s'ha adoptat per a compensar els greuges econòmics que la crisi de
la COVID-19 pot provocar sobre les famílies. Si ja heu rebut la carta de pagament, i us indica com a
termini el 4 de maig, tingueu en compte que aquest termini s'ha allargat fins al 2 de juny.
Dimarts, 7 d'abril de 2020

Primeres mesures econòmiques per pal·liar els efectes del COVID-19
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha aprovat un paquet de mesures econòmiques per tal de
minimitzar l’impacte econòmic que l’actual situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19 pot
tenir sobre les famílies i el sector econòmic local.
Dimecres, 25 de març de 2020

Comencem a repartir les targetes moneder de les beques menjador

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha començat a repartir avui casa per casa les targetes
moneder a les famílies que rebien beques per al menjador escolar, per tal de garantir els àpats dels
infants mentre els centres educatius segueixin tancats per la situació provocada pel coronavirus.
Dimarts, 24 de març de 2020

L’Ajuntament s’adhereix al manifest conjunt dels ens locals davant la
crisi del coronavirus
L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló s’ha adherit al manifest conjunt dels ens locals davant la crisi
del coronavirus que han elaborat l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació de Micropobles de Catalunya amb la voluntat d’unir
esforços per afrontar la crisi del Coronavirus, demanar coresponsabilitat en les decisions que es prenen,
i recursos i eines perquè els ens locals, des de la proximitat i el coneixement local, puguin treballar per
superar els reptes presents i futurs d’aquesta emergència.
Dilluns, 23 de març de 2020

