CORONAVIRUS - COVID-19

FAQS
PREGUNTES FREQÜENTS

Tens dubtes?
Aquí trobaràs respostes
Sobre horaris i tràmit amb l´Ajuntament
L’Ajuntament de Gavà està obert?

L’Ajuntament continua treballant de forma telemàtica i telefònica. Des del dia 16 de març
ja no es fa atenció presencial o física, però sí que pot contactar per telèfon i per Internet.
L’atenció telefònica continua essent en l’horari de dilluns a divendres, de 9 h a 14. 30 h.
Per contactar amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, cal trucar al 93 263 91 00 o al telèfon
gratuït 900 66 33 88. També es pot contactar amb l’Ajuntament a través de correu electrònic
a ajuntament@gava.cat o mitjançant Internet a la seu electrònica https://eseu.gava.cat.

Com puc consultar els serveis que ofereix l’Ajuntament de
Gavà?
El telèfon gratuït d’informació és el 900 66 33 88 i també s’atén des del 93 263 91 00, els
dos estan plenament operatius per a resoldre qualsevol dubte.

Necessito un certificat i/o volant d’empadronament, com els puc
obtenir ara?
Aquests i molts altres tràmits municipals es poden fer sense haver de desplaçar-se a
l’Ajuntament: de manera telemàtica, per Internet, a la seu electrònica de l’Ajuntament
https://eseu.gava.cat/. Per a qualsevol dubte es pot trucar als telèfons d’atenció o correu
electrònic.

Em demanen una certificació digital per a documents, què és i
com ho puc fer?
Un certificat digital, emès per una autoritat de certificació i admès pel Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya per a la identificació davant les administracions
públiques catalanes, permet realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques.
A més d’identificar-vos, podeu signar els documents electrònics amb la mateixa validesa
legal que la signatura manuscrita. Hi ha informació sobre diferents maneres d’obtenir la
certificació digital a la seu electrònica de l’Ajuntament https://eseu.gava.cat/ i per qualsevol
dubte es pot trucar als telèfons d’atenció de l’Ajuntament o a través del correu electrònic municipal.
Ara mateix l’únic que es pot emetre a l’Ajuntament és l’idcatmòbil i només permet la
identificació, no la signatura.
Aquesta identificació digital es pot obtenir telemàticament amb el DNI o TIE i la targeta
sanitària. Amb l’idCAT Mòbil podeu fer la majoria dels tràmits de l’Ajuntament i de la resta
d’administracions catalanes. Més informació al web http://idcatmobil.cat.

Sóc proveïdor de l’Ajuntament i vull presentar factura, com ho
puc fer?
Les vies de presentació de factures són les habituals si bé aquells proveïdors que
normalment les presenten en paper (només persones físiques no col·legiades) hauran de
fer-ho enviant en format pdf la factura per e-mail a l’adreça comptabilitat@gava.cat. En la
resta de casos les factures seran electròniques.
Trobareu tota la informació sobre forma de presentació de factures al següent enllaç:
https://cutt.ly/OtNUrV6

Es manté la tramitació de factures a l´Ajuntament?
En quin termini cobraré?
La tramitació de factures es manté de la mateixa manera que abans de l’estat d’alarma,
si bé no són facturables els serveis que no es puguin prestar a partir del 14 de març a
conseqüència d’aquest estat (Decret Llei 8/2020), en aquest supòsit haurà de contactar
amb el servei que gestiona el seu contracte.
El termini de pagament es manté en 30 dies des de l’aprovació de la factura.
En cas que necessiti consultar l’estat d’una factura en concret pot contactar amb el Servei
de Comptabilitat per e-mail a l’adreça comptabilitat@gava.cat.

Com afecta aquesta situació als processos selectius de
l’Ajuntament que ja estaven iniciats?
En estar suspesos els terminis de tramitació dels procediments de les entitats de sector
públic, els terminis dels processos selectius de l’Ajuntament de Gavà que en data 14 de
març de 2020 tinguessin obert el període de presentació d’instàncies, queden interromputs
fins a l’aixecament de la suspensió de l’estat d’alarma.
Totes les instàncies que es presentin durant aquest període es tindran com a presentades
dins del termini establert a cada procés selectiu.
En cas de restar pendents de resultats les proves selectives realitzades amb anterioritat a la
situació d’alarma, queden pendents de publicació fins que la tramitació dels procediments
es restableixi.

Sobre sortir de casa
Tinc dificultats o crec prudent no sortir de casa per comprar o
anar a la farmàcia, per exemple. Hi ha algun servei públic que
m’ajudi?
“Gavà t’ajuda”, és un servei municipal gratuït per a persones grans o amb dificultats
S’habilita un únic telèfon, 93 263 91 33, tant per sol·licitar ajuda com per oferir-se com a
persona voluntària. Està operatiu de 9 a 20 hores en aquest telèfon.
Les persones que necessitin medicació i no puguin sortir de casa tenen l’opció de rebrela al seu domicili gràcies a l’esforç del voluntariat de Creu Roja i les farmàcies de Gavà.
La persona interessada ha d’adreçar-se a la seva farmàcia, amb antelació, trucant al seu
telèfon, enviant un e-mail a la seva adreça electrònica o físicament a través d´una persona
cuidadora o familiar.

Puc anar a parcs infantils i jardins, o poliesportius, casals de la
gent gran o espais culturals?
No, estan tancats. Tampoc es pot sortir a córrer ni amb bicicleta, ni fer cap mena d’esport
en espais públics mentre duri l’estat d’alarma.

Puc treure a passejar la meva mascota?
Es poden fer passejos curts, només per necessitats fisiològiques, sense contacte amb altres
persones i/o animals. S’ha de dur ampolla d’aigua amb sabó per a rentar l’orina i bosses per
als excrements.

S’estan fent tasques de control per part de la Policia Municipal?
Sí, i també per part dels Mossos d´Esquadra i el conjunt de cossos de seguretat, amb
l’objectiu que tothom compleixi amb les restriccions de l’estat d’alarma. Cal recordar que
només es pot sortir de casa per anar a comprar aliments, anar a la farmàcia, treure diners,
entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència
habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment
vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat
o altra causa justificada.
El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat
als serveis essencials, tal com ho ha estat entre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es
mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals. S’ha
elaborat un certificat autoresponsable de desplaçament per demostrar que el desplaçament
s’ajusta a les restriccions d’estat d’alarma. Va entrar en vigor dilluns, 23 de març.
Més informació sobre el certificat a: https://cutt.ly/ptNRb2t

Menors i sortides de casa per passejar
En quines circumstàncies poden sortir les persones menors
d´edat?
Els nens i les nenes fins a 13 anys poden sortir al carrer per passejar, ara bé, de manera
puntual i acompanyats per una persona adulta. Poden sortir una hora al dia entre les 9 i les
21 hores i podran passejar, córrer, jugar, fer exercici però mai més lluny d´un quilòmetre de
casa. A més, cada persona adulta podrà sortir amb fins a tres infants.

Qui pot sortir a passejar?
Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats d’un adult. Sempre ha de sortir
acompanyat d’un únic adult (la mare, el pare, un altre familiar que visqui a casa seva o bé la
persona que el cuida). Com a màxim poden anar l’adult i fins a 3 germans/germanes.

Què es pot fer?
Caminar, córrer i jugar, mantenint sempre la distància de seguretat de 2 metres amb altres
persones. També pot aprofitar per treure el gos a passejar.

Poden anar a les zones de jocs infantils?
No es poden fer servir les zones de jocs infantils públics (gronxadors, tobogans, etc i
mobiliari d´aquestes zones) ubicats als parcs i espais públics..

Poden anar amb cotxe o transport públic?
No, perquè la sortida és per passejar a peu.

Poden anar al bosc o a la platja?
Sí, sempre que no s’allunyi més d’1 km de casa seva.

I poden sortir amb el seu germà o germana que ja té 18 anys?
Sí, pot acompanyar-lo perquè ja és adult, però sempre que visqui a la mateixa casa o estigui
a càrrec seu.

I poden sortir amb el pare i la mare?
No, només està permès sortir amb el pare o amb la mare. Un dels dos i no els dos.

I si són més de 3 germans?
Hauran de fer més d’un torn de sortida.

Cal que portin alguna documentació?
Si l’adult que l’acompanya no és el seu pare, mare o tutor, cal que porti una autorització
expressa del pare, mare o tutor. Recordeu que cal portar la documentació personal. També
és recomanable portar el certificat de declaració autoresponsable que va publicar la
Generalitat de Catalunya.

Pot sortir si no es troba bé?
No pots sortir si té símptomes o la malaltia pel coronavirus (COVID-19) o està en aïllament a
casa.

Es pot anar amb la bicicleta o el patinet?
La normativa no diu si es pot agafar la bicicleta o el patinet. Si s’agafa, cal recordar que és
per passejar, no per córrer.

Es pot abraçar o fer un petó als meus amics i amigues, o
familiars amb qui es trobi?
No, cal mantenir la distància amb les persones que no visquin al seu domicili.

Si el noi o la noia té algun diagnòstic com TEA o TDAH o alguna
discapacitat, els passejos s’han de limitar a 1 hora?
No, amb el certificat i la prescripció corresponent, podrà sortir el temps que necessiti.

Tinc més de 14 anys, puc sortir a passejar?
Els noies i noies de 14 anys o més tenen els mateixos permisos i restriccions que les
persones adultes en el confinament general, perquè es considera que tenen autonomia per
poder sortir a l’espai públic sense un adult. Per tant, poden anar a comprar o a passejar el
gos sense un adult, amb els condicionants de la normativa vigent. No poden acompanyar un
adult, excepte causes justificades de necessitat.

Sobre impostos, taxes i preus de l´Ajuntament
En aquestes dates m’acabava el termini per a tramitar o pagar a
l’Ajuntament...
Estan suspesos els terminis que han de complir amb l’Ajuntament, inscripcions en activitats,
al·legacions, pagament d’impostos i taxes, oposicions, tràmits de contractació. Els terminis
es reprendran quan s’aixequi l’estat d’alarma.

Actualment... hi ha els mateixos terminis per pagar els impostos
i taxes municipals?
El termini per pagar l’IBI per a persones que no el tinguin domiciliat es prorroga i es podrà
fer fins al 31 de juliol. També la taxa d´escombraries domiciliàries, la taxa de sanejament i
d’entrada de vehicles (guals) en el cas de persones que els tinguin domiciliats.
El termini per pagar rebuts ja siguin no domiciliats o domiciliats de l’Impost sobre vehicles
de tracció mecànica (IVTM) passa al 2 de juny.
Informació a Internet, a
https://gavaimpulsa.info/2020/03/31/ajuts-municipals-per-a-leconomia-local/

Per estacionar el vehicle, haig de pagar a la zona blava de Gavà?
No, mentre duri el període d’excepcionalitat.

Sóc abonat/da a les instal·lacions municipals esportives, com
ara la piscina. Haig de pagar?
No es cobren ni les quotes mensuals ni trimestrals mentre les instal·lacions esportives
romanguin tancades. Aquesta mesura s’aplicarà de manera automàtica sense necessitat que
l’usuari o usuària faci cap tramitació addicional. Es reprendrà el cobrament en el moment en
què la instal·lació esportiva torni a donar servei amb normalitat. En qualsevol cas, si ja s’ha
efectuat el pagament, es retornaran els diners o es descomptarà del següent abonament.

I en la resta de cursos o activitats amb un preu de l’Ajuntament?
Tampoc es cobren els preus públics de les activitats municipals (tallers, cursos o similars)
suspeses amb motiu de la crisi sanitària. I es retornaran els diners si s’han fet pagaments i
no es fan les activitats.

Mentre duri l’estat d’alarma... haig de pagar una multa de
trànsit de la Policia Municipal i resta d’impostos i taxes de
l’Ajuntament?
Estan suspesos els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos
municipals. Aquesta mesura inclou la tramitació dels expedients de multes de trànsit,
terminis de pagament d’autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes, entre d’altres.
En cas que l’estat d’alarma s’allargui més enllà de les dates establertes, l’Ajuntament de
Gavà revisarà el calendari i les mesures aprovades.

Sobre les obres
Poden continuar les obres?
No es permeten les obres en béns immobles quan hi resideixin persones no relacionades
amb l’obra i hi pugui haver interferència amb les persones treballadores. Per tant, als edificis
habitats o amb activitat laboral (residents o treballadors en almenys un dels habitatges o
espais) no hi poden haver obres als espais comuns, i als immobles particulars (habitatges,
locals, oficines o similars).
Les obres només es permeten si no s’hi resideix o no s’hi desenvolupa una activitat
laboral. També estan permeses les obres si l’immoble està sectoritzat i permet evitar la
interferència amb les persones treballadores o si les obres són per fer reparacions urgents
d’instal·lacions i avaries i tasques de vigilància.

Mentre duri l’estat d’alarma... puc iniciar la tramitació d´una
llicència d´obres? I com queda la tramitació d´una llicència en
tràmit?
Es podrà formular sol·licitud de llicència, tot i que la seva tramitació restarà suspesa fins que
s’aixequi l’estat d’alarma. Respecte els terminis de tramitació de llicències actualment en
tràmit resta suspesa mentre duri l´estat d´alarma.

Sobre comerç, empresa, treball i mercats
L’Ajuntament ha aprovat algun tipus d’ajuda per als comerços i
petites i mitjanes empreses de Gavà?
Sí. Inicialment, es destinaran 300.000 euros a donar suport a aquells comerços que durant
aquesta fase d’emergència no estiguin autoritzats a obrir els seus negocis.
Més informació al web
https://gavaimpulsa.info/2020/03/31/ajuts-municipals-per-a-leconomia-local/

I els impostos que paguen els comerços i restaurants de Gavà?
L’Ajuntament ha posposat el cobrament d’impostos al comerç que gestiona directament
(com la taxa per a les terrasses dels bars i restaurants), i també aplicarà exempcions i
bonificacions per a altres impostos que es gestionen des de la Diputació de Barcelona.
Més informació a https://gavaimpulsa.info/2020/03/31/ajuts-municipals-per-a-leconomia-local/

La meva empresa o comerç ha hagut de baixar la persiana i tinc
problemes per fer front al lloguer del local. Hi ha algun servei
que m´ajudi a arribar a un acord amb la propietat?
Sí, des de l´Ajuntament de Gavà s´ha creat el servei de mediació per als lloguers de locals
comercials i oficines. És un recurs per propietaris i arrendataris de locals que han hagut
de suspendre la seva activitat a Gavà per la declaració d´estat d´alarma, amb la intenció
d´arribar a un consens mutu per part de les dues parts. Més informació al telèfon 93 633 34 50
o al web https://gavaimpulsa.info/serveis/mediaciolocals/

Voldria fer suport al comerç local de Gavà . Hi ha alguna manera
de fer-ho des de casa?
Diversos comerços de Gavà que han hagut de tancar per l´estat d´alarma estan oferint
productes i serveis a domicili i es publiciten des de les xarxes socials i/o el seu web. A més,
l´Ajuntament de Gavà ha creat una plataforma digital (web: www.mesquemaigava.cat), de
suport al comerç local.
Mitjançant aquest servei (accessible des de tots els dispositius) els clients podran comprar
vals per un determinat import, associats a alguna promoció i que podrà bescanviar per
productes o serveis als establiments participants un cop acabat el període de confinament.
També podrà incloure ofertes vigents en comerços locals actualment oberts.

Si necessito contactar amb els serveis municipals de suport a
l’empresa, el comerç, els autònoms o l’ocupació, com ho faig?
• Per temes d´ocupació o treball podeu contactar per telèfon al 93 263 91 20 o a
través de correu electrònic a cso@gava.cat.
• Si la consulta està relacionada amb temes d’empresa, emprenedoria, autònoms o
similar, es pot contactar al telèfon 93 633 34 50 i mitjançant email a cse@gava.cat.
• I si és sobre qüestions relacionades amb comerç, al telèfon 646 665 357 i al correu
electrònic comercifires@gava.cat.
Es pot trobar més informació al web: https://gavaimpulsa.info/

Els mercats municipals estan oberts? I el Mercat de Pagès?
I el “mercadillo”?
Els mercats municipals amb mesures de control de l’aforament, es mantenen. També el
Mercat de Pagès, al parc de la Torre Lluc, els dimarts al matí. El “mercadillo” dels dimarts,
resta tancat, segons la normativa.
Els horaris nous dels mercats són:
• MercaGavà: de dilluns a dissabte de 9 a 19 h
• Mercat del Centre: de dimarts a dissabte de 9 a 14 h

Sobre neteja i residus a l´espai públic
Hi ha servei de neteja de la ciutat?
Sí, tots els serveis de neteja i de recollida de residus estan a ple funcionament.

A Gavà es fan tasques de desinfecció?
Sí, en els llocs de la nostra ciutat on es pot produir un major trànsit de persones. Totes les
desinfeccions són innòcues, tant per a les persones com per als animals.

Ha canviat el servei de neteja i de residus de PRESEC i de
l’Ajuntament de Gavà?
Els serveis de neteja viària s’han reorganitzat per mantenir la neteja habitual de l’espai
públic, prioritzant les zones més concorregudes com àrees de contenidors, entorns de
centres sanitaris i subministrament d’alimentació.
Els serveis de recollida de residus domiciliaris i comercials a través dels contenidors del
carrer i del Porta a Porta es mantenen amb la mateixa freqüència i horaris habituals. Els
serveis de recollida de mobles, de restes vegetals i de residus especials a la porta dels
habitatges queden aturats fins a nou avís. Els serveis de deixalleria fixa, mòbil i Punt Verd de
plaça Catalunya no estaran actius durant l’estat d’alarma.

Estan obertes les deixalleries?
Estan tancades per a ús particular seguint indicacions de l’Agència Catalana de Residus,
però estan obertes per a activitats comercials, i d’autònoms amb cita prèvia, i també per al
funcionament intern.

Sobre serveis de salut
Els CAP (ambulatoris) de Gavà estan oberts?
Des de dimecres, 25 de març, l’atenció d’assistència primària a Gavà es concentra al CAP
Gavà-1. Respon a la necessitat de garantir les condicions de seguretat en la prestació
sanitària, la disponibilitat de professionals i la prioritat del suport a l’atenció a domicili i a
residències. Totes les visites no urgents han quedat posposades fins a nou avís.

I si tinc una urgència?
S’ha reforçat el telèfon 061 per a consultes sobre simptomatologia lleu i en cas d’urgència,
cal trucar al telèfon 112 com fins ara.
L’Hospital de Viladecans s’està transformant durant aquests darrers dies per poder
fer front a l’epidèmia de Covid-19. Amb l’esforç de tots els professionals, en un temps
rècord, s’estan duent a terme canvis estructurals i organitzatius que permeten augmentar
la capacitat assistencial i l’especialització en l’atenció de la malaltia. En aquest sentit, la
dotació de llits al centre ha augmentat un 30 % i s’està treballant per incrementar un 10 %
més sobre la capacitat actual, si fos necessari.

Tinc molta ansietat, no puc dormir, però no vull molestar al CAP
(ambulatori).
Des del telèfon Gavà t’Ajuda un equip de psicòlogues et poden ajudar.
El telèfon és el 93 263 91 33, de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores.

Transports
A Gavà, els autobusos i trens continuen amb el mateix horari?
Tenen afectacions del servei: reducció de l’oferta i ocupació limitada, amb l’objectiu d’evitar
aglomeracions i mantenir la distància de seguretat establerta per les autoritats. Cal recordar
que només es permet viatjar en cas de necessitat i sempre segons la normativa vigent.
Més informació sobre el transport públic a l´àrea de Barcelona al web https://www.atm.cat

I el servei de taxi funciona?
Funciona però amb l’oferta reduïda. A banda, només s’admet un passatger per trajecte,
llevat que s’acompanyin persones amb discapacitats, menors o gent gran. I cal prioritzar el
pagament telemàtic.

Sobre ajudes a les persones, escolarització
serveis socials i gent gran
Haig de contactar amb un o una treballadora social o amb els
Serveis Socials de l´Ajuntament de Gavà. Com ho faig?
A través del telèfon 93 263 91 00.

Les famílies de Gavà que compten amb una beca menjador,
com s’ho faran ara?
S´han repartit les targetes moneder que la Generalitat, a través del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, va fer arribar, amb la finalitat que cap família es quedi sense aquest suport
econòmic per a garantir la qualitat alimentària dels escolars. Ara es repartiran les beques
berenar per infants que assisteixen al centre obert.

Quan es donaran més diners de les beques menjador?
Mentre duri el confinament el Departament d’Educació anirà fent recàrregues automàtiques
a les mateixes targetes. No caldrà que els usuaris facin res.

I en el cas de les beques menjador de les escoles bressol
públiques?
L’Ajuntament de Gavà ha acordat amb les llars d’infants públiques traspassar els diners dels
infants que tenien beca menjador a les famílies. Aquest ajut es repartia directament a les
llars d’infants.
L’objectiu és garantir la continuïtat de l’ajut durant el temps que les llars estan tancades a
causa de la pandèmia del COVID-19.

Tinc problemes per pagar el rebut de l´aigua, gas o llum
Cap empresa subministradora pot tallar els subministraments. Per a més informació,
contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà, al telèfon 93 263 91 00.

Si conec alguna persona que crec que pot ser vulnerable en
aquesta situació a qui he d’avisar?
Als Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà, de dilluns a divendres, de 9 h a 14.30 h, al
telèfon 93 263 91 00 i a la Policia Municipal, fora d’aquest horari.
També a través del telèfon de “Gavà t’ajuda”, un servei municipal gratuït per a persones
grans o amb dificultats. Es pot contactar al telèfon 93 263 91 33, de dilluns a diumenge, de
9 a 20 hores.

I els Bancs d’aliments, com funcionen?
Continuen oberts i repartint aliments. En cas que no pugui anar a buscar el menjar el Banc
d’aliments o l’ajuntament pot enviar-lo a casa seva. Si necessita donar-se d’alta, truqui al
telèfon de Serveis Socials de l’Ajuntament, el 93 263 91 00.

Quins serveis hi ha per a la gent gran durant el confinament pel
coronavirus?
S’ha creat “Gavà t’ajuda”, un servei municipal gratuït per a persones grans o amb dificultats
que no poden sortir de casa per a fer la compra imprescindible o algun altre suport.
S’habilita un únic telèfon, 93 263 91 33, tant per sol·licitar ajuda com per oferir-se com a
persona voluntària. Està operatiu de 9 a 20 hores i de dilluns a diumenge.
Les persones que necessitin medicació i no puguin sortir de casa tenen l´opció de rebrela al seu domicili gràcies a l´esforç del voluntariat de Creu Roja i les farmàcies de Gavà.
La persona interessada ha d´adreçar-se a la seva farmàcia, amb antelació, trucant al seu
telèfon, enviant un e-mail a la seva adreça electrònica o físicament a través d´una persona
cuidadora o familiar.
Recordar així mateix que actualment els equipaments municipals, també els de gent gran,
estan tancats.
Podeu consultar l’apartat de consells i indicacions del Canal Salut de la Generalitat, amb
consells i recomanacions al web https://cutt.ly/6tNY5xL

Haig de fer la preinscripció a l’escola del meu fill o la meva filla?
El Departament d’Educació de la Generalitat ha decidit ajornar la preinscripció escolar del
segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva realització en
condicions de normalitat. Es pot contactar amb l´Oficina de Matriculació Escolar (OME)
virtual al correu electrònic xarxagavaeduca@gava.cat per qualsevol consulta o dubte.

Sobre violència masclista
Com puc contactar?
El Servei d’Informació i Atenció a les Dones SIAD Gavà continua actiu al correu electrònic
siadgava@gava.cat, o bé al telèfon d´atenció telefònica 93 263 91 00 extensió 9222, de
dilluns a divendres i de 10 h a 18 h. A més, a tota Catalunya, per a qualsevol emergència
112, i per a qualsevol violència masclista, es pot trucar al 900 900 120 (és gratuït i
confidencial, les 24 hores del dia) o per WhatsApp al telèfon 671778540.

Sobre el funcionament de les Oficina Local
d´Habitatge, de Matriculació Escolar i de Consum
Haig de contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge perquè tinc
consultes a fer.
A banda dels telèfons generals de l’Ajuntament indicats a l´inici d´aquest document, pots
trucar al “Gavà t’ajuda”, un servei municipal gratuït que té habilitat únic telèfon, 93 263 91 33,
operatiu de 9 a 20 hores i de dilluns a diumenge.

...I amb l´Oficina de Matriculació Escolar?
Tot i que el Departament d’Educació de la Generalitat ha decidit ajornar la preinscripció
escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva
realització en condicions de normalitat, es pot contactar amb l´Oficina de Matriculació Escolar
(OME) virtual al correu electrònic xarxagavaeduca@gava.cat per qualsevol consulta o dubte.

Haig de fer una consulta o reclamació sobre una qüestió de
consum. Com contacto amb l´Oficina Municipal d´Informació i
Consum (OMIC) ?
L´Oficina Municipal d´Informació i Consum (OMIC) de l´Ajuntament de Gavà està activa i en
funcionament per atendre les consultes i reclamacions de consum de la ciutadania. Podeu
contactar a través del correu electrònic, a l´adreça omic@gava.cat, o telefònicament dimarts i
dijous, de 9 a 13 hores, al telèfon 93 263 91 00.

Coses a fer des de casa que t´ofereix Gavà
Vull compartir algun consell, idea, aportació, reflexió, o proposta
amb la resta de veïnes i veïns de Gavà…
Es pot fer a través d´Internet, a https://participa.gavaciutat.cat/processes/covid19, espai
comunitari d’intercanvi i col·laboració.

Hi ha algun servei municipal per promoure l’activitat física, des
de casa, mentre duri el confinament?
Sí, “Gavà Activa’t”. Les persones abonades i inscrites en programes dels equipaments
esportius municipals es poden descarregar gratuïtament una aplicació amb sessions
esportives per Internet. Per a fer-ho cal descarregar-se al mòbil l’aplicació Trainingym, amb la
possibilitat d’accedir a més de 350 propostes d’exercicis físics saludables amb un contingut
de qualitat, molt ampli i impartit per professionals del sector. Un contingut que es posa a
l’abast de forma gratuïta i il·limitada mentre duri l’estat d’alarma.
Per accedir a l’aplicació (APP), les persones abonades hauran d’introduir un codi que el
Departament d’Esports de l´Ajuntament de Gavà envia al correu electrònic.
És important que les persones abonades que no rebin el mail o que no han facilitat la seva
adreça electrònica adrecin un correu a esports@gava.cat per rebre la clau d’accés.

