
INFORMACIONS D'INTERES CR151 COVID-19 
A continuació, algunes informacions/enhlaços/documents rela-
cionades amb la situació de crisi sanitària que estem vivint, i que 
esperem siguin del vostre interés i utilitat. 

1. TELEFONS I CONTACTES D'INTERES: 
Telètons I aplicacions disponibles de la Generalitat de Catalunya 

• 061: en cas de simptomes 
112: emergencies 

• 012: informació general 

• App (STOP COVI019 CAT): per controlar l'evolució dels simptomes amb indicacions I 
consells personalitzats: https://cutt.ly/EtcemLz  

Canals municipals 
.Whatsapp (per escrit): 683 553 250 
• Correu electronic: ajuntament@molletvalles.cat 

• Canals d'informaciô municipals habituals: 
.Twitter: @ajmollet 
.Facebook: ajuntamentmollet 
.lnstagram: @viumollet 
• Web municipal: www.molletvalles.cat 

Oficina d'Atenció Ciutadana: 93 57195 05, de 9 a 18 h, de dilluns a dijous, I de 9 a 15 h els 
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2. INFO AJUNTAMENT MOLLET 
• Telèfon Serveis Socials: 93 570 09 08 Atenciô de 9 a 14h 
- Servei lnformació I AtenciO a la Dona: de dilluns a dijous, de 9 a 18 h, I divendres, de 9 a 15 h 

ESPAI VOLUNTARIAT 
Heu d'anar aqul: https://www.molletvalles.cat/continguts/actualitat/covidl9  
-a-mollet/voluntariat-covid-19/ 

El voluntariat estarà canalitzat a través de la Creu Raja I de Càritas, i a aquestes persones 
se les telefonarà en funció de les necessitats de cada moment. 

Algunes mesures: 
- Ha individualitzat per ajornaments o fraccionaments de tributs municipals, sense 
recàrrecs. 
- Pels dies tancats en aplicació del Real Decret: 
- Exempció del tribut de residus comercials a comerços o establiments de restauraciO 

tancats al pUblic 
- Devolució de Ia taxa de terrasses 

En relació a les families 
• Ajuntament pagara les beques menjador municipals: Com a complement la decisiO 
adoptada per Ia Generalitat en relació a les beques menjador, !'Ajuntament de Mallet del 
Vallès està treballant per garantir el pagament de la part municipal. 

• Les families no hauran de pagar les Escoles Bressol Municipals: L'Ajuntament eximeix a 
les families del pagament de la quota de les escoles bressol municipals durant el temps 
que aquestes estiguin tancades. 
• Els i les usuàries de Ca n'Arimon no hauran de fer front a les quotes el temps que l'equipa-
ment estigui tancat 

Es demana a Ia ciutadania que prioritzi Ia corn pra de pro ductes I serveis de proximitat, per 
ajudar al maxim a les empreses I comerços locals. 
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3. INFO LABORAL 
• Telèfon consultes I assessorarnent juridic CCOO (afiliats I no at Mats) per consultes 
laborals sobre el #coronavirus 
Telèton: 933 100 000 
Consultes online: https:I/t.coImOxO7Ul2qh 

• Formulari d'inscripcio de demanda d'ocupacio: 
https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio  

I ins cr1 pc ia-corn-a - demand ant-do cup a ci o Ic ovid 19 I?f b cli d = I wAR 3 a q 
vdCnSUNZHnAZdSebKVO_Lvlb2OfOr9NAjk5kd19qZLNO4_sbtcXxug 

• Corn es pot tramitar I'atur si l'oficina està tancada. 
- Demaneu cita prèvia amb el SEPE, com se sha fet sempre. Al Soc us donarem d'alta com 
a demandants d'ocupació I el SEPE us trucarà per tramitar via telefOnica. 

- També es pot tramitar per telèfon o a través de la pàgina web del SEPE. 

Telèfon gratult Ciutadans 900 8124 00 
Telèfon gratult Empreses 900 8124 01 

• Consells per si has de sortir de casa: 
h ttp s : //www.f ace book. corn /aj u n tame nt mallet/videos/241308183580798/ 


