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Notícies
Consulta el recull d'ajudes econòmiques i socials disponibles per
pal·liar la crisi
Davant la crisi per pandèmia global i els seus efectes socials i econòmics, l'Ajuntament ha
volgut fer un recull dels diferents ajuts públics oferts per diferents organismes per donar suport
als col·lectius més afectats per la COVID-19.
Dimecres, 27 de maig de 2020

Reobre la deixalleria municipal de Sentmenat per als usuaris
domèstics amb horari normal
A partir de dilluns 25 de maig, amb mesures de seguretat per evitar contagis de la Covid19.
Dilluns, 25 de maig de 2020

La Biblioteca de Sentmenat torna a obrir portes amb l’arribada de
la Fase 1
La reobertura es farà de forma escalonada seguint la normativa de les fases sanitàries i
començarà aquesta setmana en horari de 16 a 19 h.
Dilluns, 25 de maig de 2020

Sentmenat entra el dilluns 25 de maig en la fase 1
Sentmenat, juntament amb Barcelona i la seva àrea metropolitana, entren dilluns 25 de
maig en la fase 1 del pla de desconfinament.
Dissabte, 23 de maig de 2020

Ajuts per al pagament del lloguer, de l'habitatge habitual, per a
persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia
de la COVID
Són ajuts directes destinats a pagar quotes de lloguer senceres o parcials o be a cancel·lar els
microcrèdits quan no es pugui fer-hi front. L’ajut pot cobrir un màxim de 6 mesos, d’abril a
setembre de 2020.
Dimecres, 20 de maig de 2020

L'ús de la mascareta, obligatori
El BOE ha publicat en les últimes hores l'obligatorietat d'utilitzar mascareta en espai públics
sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 metres, a partir de demà
dijous, 21 de maig.
Dimecres, 20 de maig de 2020

Fase 0 del desconfinament
Aquesta setmana s’han aprovat les mesures de desconfinament que s'aplicaran a Espanya
per sortir de la crisi del coronavirus. Es tracta d’un pla en quatre fases que culminarà, com a
molt aviat, a finals de juny.
Divendres, 1 de maig de 2020

L'Ajuntament recorda les mesures establertes pel desconfinament
esglaonat dels infants
Amb les noves mesures de confinament del 26 d'abril, l'Ajuntament de Sentmenat ha activat un
pla de contenció per assegurar un desconfinament segur per als infants i els seus
acompanyants.
Dilluns, 27 d'abril de 2020

L’Ajuntament desvincula tota mena de relació amb els cartells que
han aparegut per part d’una formació política
Ahir a la tarda van aparèixer una sèrie de cartells d’una organització política que no forma part
del consistori on es brinda a donar suport als sentmenatencs durant aquesta quarantena i on hi
apareix l’escut de l’Ajuntament. Per part del consistori, s’ha volgut desmentir qualsevol

vinculació amb tal projecte i alertar dels riscos per la salut i la seguretat que pot comportar una
no adequada preparació de les persones que hi participin.
Divendres, 24 d'abril de 2020

Sentmenat cosirà mascaretes per als infants
Davant la falta de mascaretes per al col·lectiu més petit, l'Ajuntament començarà a treballar
amb la col·laboració de les voluntàries de Sentmenat en la confecció de mascaretes de mida
infantil.
Dimarts, 21 d'abril de 2020

Promoció Econòmica publicarà setmanalment un butlletí amb
informació per empreses, comerços i autònoms
Des del departament de Promoció Econòmica i Ocupació de l’Ajuntament de Sentmenat, es
començarà a publicar setmanalment un butlletí amb informació per donar suport al sector
empresarial.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

L'ADF col·labora en les tasques de desinfecció dels carrers i
mobiliaris de la via pública
Des d'ahir a la nit, l'ADF s'ha sumat als esforços de la brigada municipal en la desinfecció de la
via pública (parades de bus, baranes, contenidors, façanes de comerços, etc.) aportant
personal i el camió cuba que se sol utilitzar per a la defensa forestal.
Dimecres, 15 d'abril de 2020

La Policia Local investiga diversos casos de llançament de
residus voluminosos a la via pública que seran sancionats
Es recorda que durant la quarantena per la COVID-19 la deixalleria roman tancada al públic i
en serveis mínims de la brigada. El llançament de residus voluminosos a la via pública està
totalment prohibit sota sanció directa.
Dimarts, 14 d'abril de 2020

L'Ajuntament celebra el Dia Mundial de la Salut defensant un
sistema de salut pública i universal
Ara més que mai, davant la crisi sanitària causada per la COVID-19, l'Ajuntament ha volgut
celebrar dia mundial de la salut defensant la importància d'un sistema de salut pública i
universal per a tothom.
Dimarts, 7 d'abril de 2020

L'Ajuntament de Sentmenat i Sorea acorden un Fons de Solidaritat
davant de la crisi de la Covid-19
Per fer front a l'impacte econòmic que està tenint en les famílies l'Estat d'Alarma i les seves
conseqüències, s'ha acordat amb Sorea la creació d'un Fons de Solidaritat per les famílies en
risc d'exclusió social.
Dilluns, 6 d'abril de 2020

Sentmenat reparteix 10.000 mascaretes fetes a casa pels veïns i
veïnes
En tres setmanes, més d'un centenar de voluntaris i voluntàries i personal de l'Ajuntament, han aconseguit
produir més de 10.000 mascaretes que han ajudat a hospitals, residències, comerços i veïns i veïnes del
municipi a protegir-se contra el coronavirus.

Divendres, 3 d'abril de 2020

L’Ajuntament començarà a repartir mascaretes a domicili a
embarassades i altres persones de risc
Les dones embarassades i les persones en situacions de risc hauran d’enviar un correu a
sentmenat@sentmenat.cat amb el seu nom, la seva situació i l’adreça del domicili.
Divendres, 3 d'abril de 2020

L’Ajuntament de Sentmenat repartirà jocs de mascaretes a les
famílies amb nadons d’entre 0 i 1 any

Després d'abastir tots els majors de 65 anys l'Ajuntament focalitzarà en l'altra població de risc,
els nadons, entregant un joc de dues mascaretes reutilitzables a cada família.
Divendres, 3 d'abril de 2020

L'escola a casa, una proposta per mantenir el víncle amb els
Sentmenuts
L’Escola Bressol Sentmenuts posa en marxa una proposta per mantenir la relació de les
famílies i els infants amb el centre educatiu de manera telemàtica mentre duri el confinament.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

Impacte del Coronavirus al Vallès Occidental
Presentem la situació actual en casos de COVID-19 del Vallès Occidental i de Sentmenat,
segons les dades de l'Observatori del Vallès Occidental.
Dimarts, 31 de març de 2020

L’Ajuntament de Sentmenat comença la distribució de mascaretes
pels domicilis de Sentmenat
Tots els majors de 65 anys del municipi rebran al seu domicili un joc de dues mascaretes per
cada persona entre avui i demà. Si teniu alguna incidència comuniqueu-vos a través de l'email
sentmenat@sentmenat.cat i l'ajuntament canalitzarà la demanda.
Dilluns, 30 de març de 2020

L’Ajuntament habilita un apartat al web amb tota la informació
referent al COVID-19
La regidoria de Comunicació ha habilitat un apartat al web per facilitar la cerca de continguts
relatius al COVID-19, com recomanacions, telèfons de contacte, notícies, etc.
Dilluns, 30 de març de 2020

5.000 mascaretes per paliar la crisi del Covid-19

Des del passat dimecres 18 de març, els veïns i veïnes de Sentmenat han cosit milers de mascaretes
gràcies a la col·laboració d'entitats, empreses i particulars. L'Ajuntament de Sentmenat ha pogut repartir
més de 5.000 mascaretes a hospitals i centres d'atenció primària, residencies de gent gran, altres
ajuntaments, empreses i els comerços locals oberts.

Divendres, 27 de març de 2020

La papereria Kelkom donarà el seu gènere als infants que
compleixin entre 2 i 12 anys
Davant l’Estat d’Alarma i els seus efectes, la papereria Kelkom de Sentmenat repartirà el seu
gènere en bosses d’aniversari que es repartiran als nens i nenes de Sentmenat que compleixin
anys.
Divendres, 27 de març de 2020

Informa't dels telèfons i emails d'urgència durant l'Estat d'Alarma
Davant l'Estat d'Alarma, l'Ajuntament t'ofereix un llistat amb diverses vies telemàtiques de
contacte amb entitats d'interés i necessitat.
Divendres, 27 de març de 2020

L'Ajuntament engega un servei d'atenció psicològica telèfonic
gratuït per afrontar la quarentena
El Covid-19 ens posa a prova i afrontar la quarentena no resulta fàcil per ningú. Per aquest
motiu, l’ajuntament de Sentmenat ha volgut contribuïr aportant el seu granet de sorra amb una
proposta per afrontar de la millor manera possible aquestes setmanes de confinament
domiciliari.
Dimecres, 25 de març de 2020

Augmenta el nivell de conscienciació davant del confinament a
Sentmenat

La Policia Local de Sentmenat va començar la setmana passada els controls a les carreteres
degut a les restriccions de mobilitat decretades arran de l'estat d'alarma pel COVID-19. Aquesta
setmana no s'ha realitzat cap denúncia per mobilitat no justificada, en front de les 20 denúncies
de la setmana passada. Aquestes dades posen de relleu una major conscienciació de la
població referent a les mesures de confinament.
Dimecres, 25 de març de 2020

L’Ajuntament fa una crida a la ciutadania a donar aquells
matalassos en bon estat que no utilitzi
L'Ajuntament posa en marxa un servei de recollida de matalassos per fer-los servir en casos de
necessitat.
Dimecres, 25 de març de 2020

Sentmenat ja ha entregat més de 3.000 mascaretes en només 4
dies
Des de l’anunci de l’estat d’alarma davant el COVID-19, el poble de Sentmenat s’ha mobilitzat
per produir més de 3.000 mascaretes quirúrgiques que ha donat desinteressadament a
hospitals, residències de gent gran i institucions que treballen amb persones i situacions de risc.
Dimarts, 24 de març de 2020

L’Ajuntament desinfectarà els carrers i el mobiliari urbà per
prevenir la transmissió del COVID-19
Utilitzant una solució d’aigua i hipoclorit, l’Ajuntament de Sentmenat començarà a desinfectar la
via pública per prevenir al màxim les possibles infeccions dels vianants.
Dimarts, 24 de març de 2020

Informa’t sobre les ajudes econòmiques i els teus drets laborals
davant la situació causada pel COVID-19

Si ets un empleat en situació d’aïllament, si et trobes afectat/da per un ERTE o si ets autònom
aquí trobaràs una breu guia amb les preguntes més freqüents sobre les mesures adoptades pel
Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions davant la situació d’emergència causada pel
COVID-19.
Dilluns, 23 de març de 2020

Sentmenat es bolca per combatre el coronavirus.
Comprova aquests tres senzills passos per fer una mascareta a casa i reduir al màxim la
transmissió del COVID-19.
Dissabte, 21 de març de 2020

Es modifiquen els terminis de venciment d'impostos, taxes i altres
tràmits
A la vista de les mesures de caràcter tributari contingudes al Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de
març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del
COVID-19, i conforme al ORGT de la Diputació de Barcelona, es modifiquen els terminis de
venciment següents:
Dissabte, 21 de març de 2020

L'Ajuntament gestionarà les persones voluntàries davant el COVID19 mitjançant correu electrònic
Davant l'alta demanda de persones per ser voluntàries per fer front a les necessitats causades
pel Coronavirus, l'Ajuntament gestionarà les peticions via correu electrònic per a
descongestionar les vies telefòniques.
Divendres, 20 de març de 2020

Instruccions sobre la gestió de residus domèstics i el COVID-19.
L’Ajuntament de Sentmenat presenta una sèrie de recomanacions pel tracte de residus
domèstics i les precaucions davant del COVID-19.
Divendres, 20 de març de 2020

L’Ajuntament de Sentmenat amplia els serveis de suport a les
empreses, comerços i autònoms davant els efectes del COVID-19
Davant la greu situació de crisis sanitària ocasionada per el Coronavirus, l’Ajuntament de
Sentmenat ha decidit ampliar els serveis tècnics de Promoció Econòmica per donar suport a
les empreses, als comerços i els autònoms de Sentmenat.
Divendres, 20 de març de 2020

Els animals de companyia i l'Estat d'Alarma
L'Ajuntament de Sentmenat fa un recull de les recomanacions i de les obligacions que s’han de
complir durant l’estat d’alarma en relació a les tinences d’animals.
Dijous, 19 de març de 2020

L'Ajuntament ofereix assessorament laboral
El departament de promoció econòmica de l'Ajuntament posa a disposició dels treballadors i les
treballadores de Sentmenat un servei d'assessorament pels casos d'acomiadament degut als
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que algunes empreses estan realitzant
degut a la pandèmia del Coronavirus.
Dijous, 19 de març de 2020

La Policia Local de Sentmenat realitza tasques de control per fer
complir l’Estat d’Alarma
Durant aquests dies de crisi sanitària Covid-19, tant des de les institucions, com dels mitjans
de comunicació i Policia Local de Sentmenat, s'ha estat informant els ciutadans del municipi de
la normativa a acomplir, que dictamina el decret aprovat pel Consell de Ministres de l'Estat
d'Alarma, incidint en les circumstàncies en què es pot sortir de casa i en quines condicions.
Dijous, 19 de març de 2020

Queden suspesos per Reial Decret tots els terminis tributaris i
administratius.
Seguint el Reial Decret 8/2020 i el 463/2020, tots els terminis administratius i tributaris han

quedat suspesos degut a l’estat d’alarma pel COVID-19.
Dimecres, 18 de març de 2020

Decret de mesures excepcionals pel COVID-19
Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal al servei de
l’Ajuntament de Sentmenat, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament
necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics bàsics o estratègics i restringir la
mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de
la malaltia COVID-19.
Dilluns, 16 de març de 2020

Mesures preventives en el transport públic per l'afectació del
Covid-19
El Departament de Territori ha publicat una resolució sobre les primeres decisions preses en
relació al transport públic i que tenen les següents conseqüències:
Dissabte, 14 de març de 2020

