
AVÍS IMPORTANT. ACTUALITZACIÓ SOBRE L'AFECTACIÓ AL MUNICIPI DE L'ESTAT 
D’ALERTA. 
 
 
1.- SERVEI DE FARMACIOLA. La farmacèutica vindrà els dimarts i dijous a portar únicament els 
medicaments que s'hagin encarregat al telèfon 972.54.62.60 abans de les 20h del dia anterior.
Vindrà  a fer l'entrega de la medicació encarregada i marxarà. 

2.- SERVEIS SOCIALS DEL CONSELL COMARCAL. No fan atenció presencial, però sí fan 
atenció telefònica. Si necessiteu contactar-hi teniu 2 números: 972.52.20.00 i 972.67.70.50 de 9 a 
14h.

3.- DISPENSARI MÈDIC. Està tancat per odre del Departament de Salut. En cas de necessitat 
mèdica telefoneu al CAP de VILAFANT abans de desplaçar-vos: 972 51 43 49.
CatSalut us permet donar-vos d'alta a l'eina LA MEVA SALUT: http://lamevasalut.gencat.cat/  on 
podeu contactar directament amb el vostre metge de primària, descarregar les vostres receptes, i 
altres tràmits com consultar història clínica, etc. Us podeu donar d'alta trucant gratuïtament al 900 
053 723, de dilluns a divendres de 8h a 20h.

4.- L’AJUNTAMENT ESTÀ TANCAT, però podeu comunicar-vos amb nosaltres a través dels 
següents canals:
 - correu electrònic: ajuntament@santllorencdelamuga.cat
 - seu electrònica: www.santllorençdelamuga.cat 
 - telèfon mòbil de l’Ajuntament: 675 143 408 
El personal d’administració treballa des de casa. És possible que rebeu alguna notificació. Si és 
així, us recordem que d’acord amb la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, es 
suspenen i s'interrompen els terminis  per la tramitació dels procediments administratius. El 
còmput dels terminis es renovarà  en el moment en que perdi vigència el Reial Decret 463/2020 
(15 dies naturals) o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

5.- EQUIPAMENTS MUNICIPALS. Us recordem que tots els equipaments municipals estan 
tancats: hotel d'entitats, biblioteca Sobrequés, pista poliesportiva, camp de futbol, deixalleria, sala 
polivalent, el cau i la sala de la societat. També el parc de salut i els parcs infantils de Vallmuga, 
d'en Pep i de la Família Salesa.

6.- SERVEIS BÀSICS. L’Agutzil segueix treballant per garantir els serveis bàsics municipals 
(control d’aigua potable, control àrees de recollida de residus, tancament d’instal·lacions 
municipals i tasques de seguretat ciutadana). A partir de demà també realitzarà treballs de 
desinfecció a l’espai públic, seguint les indicacions que rebem.

7.- SERVEI MUNICIPAL D’AJUT A LA GENT GRAN per ajudar als veïns més vulnerables. A partir 
d’avui l’agutzil us pot portar la compra a casa. 

- Com funciona? 
Feu els vostres encàrrecs d’un dia per altre a Can Martí – St. Llorenç de la Muga: 972.54.20.40
Seguidament aviseu a l’Alcaldessa que s’ha fet l’encàrrec: 627.01.13.42 
I l’endemà en Pere Planas recollirà la vostra comanda i us la portarà a casa. Us trucarà el timbre. 
Ho deixarà a la porta i marxarà. No recollirà diners ni farà cap tipus de pagament. Això caldrà que 
ho acordeu directament amb la Mª Rosa Duxans.  

Alternativament també ho podem fer amb:  
Can Malet – Llers: 972.52.80.74 – amb l’Empar. 
El Petit Forn de Pa – Terrades: 972.56.91.77 – amb la Montse. 
El procediment és exactament el mateix. 

UTILITZEU AQUEST SERVEI SI US ÉS IMPRESCINDIBLE.  
Evitem situacions de risc. 
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8.- MESURES ECONÒMIQUES D’ÀMBIT MUNICIPAL. 
- L’impost de circulació municipal que XALOC tenia previst cobrar per domiciliació bancària el 
dia 15 d’abril, s’aplaça al dia 15 de maig. I tots els contribuents que pagaven aquest impost a 
través de carta de pagament, se’ls emetrà una nova carta de pagament perquè tinguin un termini 
de 2 mesos per pagar en període voluntari.
- La taxa per ocupació de via pública per instal·lació de terrasses tindrà en compte tots els 
dies que els establiments han tingut les terrades recollides per aquesta situació d’emergència i es 
compensarà proporcionalment en dies o en reducció de la taxa, segons prefereixi cada 
establiment.

9.- ALTRES MESURES D’ÀMBIT MUNICIPAL. 
- Ple i Juntes de Govern. Es suspèn el Ple i la Junta de Govern previstos pel 26 de març. Es 
mantindrà la suspensió mentre duri l’estat d’Alarma. Es convocaran novament tant aviat com 
aquesta situació d’alarma ho permeti.
- Aparcament a la Plaça Carles Camps i Plaça de Baix. S’ha retirat la senyalització de prohibit 
aparcar a la Plaça Carles Camps i a la Plaça de Baix els caps de setmana. Es permetrà aparcar 
en aquestes places mentre duri aquesta situació d’emergència i confinament.
- EL FULL de Primavera s’aplaça la seva publicació fins a nou avís.

10.- ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT TURÍSTIC. Tenen l’obligació d’estar 
tancats. Al municipi només està funcionant CAN MARTÍ per garantir el subministrament d’aliments 
i productes bàsics de primera necessitat.

11.- CANALS D’INFORMACIÓ. Afegim a la web de l’Ajuntament: www.santllorençdelamuga.cat un 
apartat amb totes les comunicacions oficials de Protecció Civil, BAN i Decrets d’Alcaldia que es 
vagin publicant i difonent a la població d’acord amb els missatges i instruccions oficials que rebem 
a l’Ajuntament. Estarà actualitzat permanentment.

Per últim, us recordem que els ciutadans només podran circular per la via pública quan sigui 
imprescindible i per les següents activitats. Tota persona que contravingui aquestes disposicions 
serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat

 ⁃ Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat. 
 ⁃ Assistència a instal·lacions sanitàries. 
 ⁃ Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial. 
 ⁃ Tornar al lloc de residència. 
 ⁃ Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o 

persones especialment vulnerables. 
 ⁃ Desplaçaments a entitats financeres. 
 ⁃ Per causa de força major o per situació de necessitat. 
 ⁃ Qualsevol altre activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada. 

L’Alcaldessa i tots el regidors i regidores que formen el nostre Ajuntament seguim treballant 
coordinats per mantenir els serveis bàsics mínims i estem en contacte permanent amb Protecció 
Civil i Generalitat de Catalunya. Només farem missatges d’informació d’acord amb les indicacions 
oficials que rebem. 

El telèfon mòbil de l’Alcaldessa (627 011 342) està a la vostra disposició per qualsevol 
dubte. 
 
Us mantindrem puntualment informats. 
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