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1
Casals de la gent gran
Servei que s’encarrega de promoure el benestar de la gent gran i participació com a 
membres actius de la societat, a partir del foment de la convivència i de les relacions 
intergeneracionals.

•	 Disseny i realització d’activitats de tot tipus
•	 Sales de lectura
•	 Aules d’informàtica
•	 Servei de restauració

Centre de dia
Servei que s’encarrega de l’acolliment de persones en situació de dependència 
que necessiten supervisió i assistència en les activitats de la vida diària, sense que 
comporti internament residencial.

•	 Servei d’animació sociocultural
•	 Servei de teràpia ocupacional
•	 Servei	de	fisioterapeuta
•	 Servei de suport psicològic i social

Residència
Servei que s’encarrega de l’acolliment temporal per suplència de la llar familiar.

•	 Serveis de dormitori
•	 Serveis de restauració
•	 Serveis de vigilància mèdica

Servei d’Ajuda a domicili
Servei que s’encarrega d’aglutinar les accions que es duen a terme a la llar de 
persones que requereixen atencions personals, ajuda per amanteniment de la llar en 
condicions acceptables d’ús i gaudi, i ajuda a les persones amb manca d’autonomia 
personal.

•	 Atenció personal per al manteniment de la salut
•	 Millora de la relació amb l’entorn
•	 Suport social i familiar
•	 Ajuda a la llar (bugaderia, neteja i manteniment)
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1
BENESTAR

Acollida de persones nouvingudes
Servei que s’encarrega de gestionar l’acollida bàsica de persones nouvingudes. 
Informa, orienta i assessora aquestes persones sobre els serveis, recursos i entitats 
del municipi, així com dels seus drets i deures, els costums i les tradicions del país i 
de la població.

•	 Gestió de l’empadronament 
•	 Sessions de formació a persones i famílies
•	 Derivació a serveis/entitats especialitzades
•	 Gestió d’informes d’estrangeria i arrelament

Atenció i prevenció de la drogodependència
Servei que s’encarrega de prevenir i detectar el consum problemàtic de drogues, així 
com de donar assistència immediata en casos necessaris a persones drogodependents, 
ja sigui directament o per derivació a serveis més especialitzats.

•	 Atenció immediata
•	 Servei d’informació i assessorament sobre drogues
•	 Suport a les famílies
•	 Programes psicoeducatius
•	 Servei de derivació a equips especialitzats

Atenció i prevenció de la violència masclista
Servei que s’encarrega de donar suport integral a les persones que pateixen violència 
de gènere per tal que assoleixin amb èxit el seu procés d’inserció sociolaboral.

Atenció de situacions de necessitat social
Servei que s’encarrega de dur a terme les accions necessàries per minimitzar o 
solucionar les necessitats urgents, així com realitzar les accions necessàries per  
prevenir-ne possibles noves situacions.

•	 Prevenció de les situacions de necessitat social
•	 Atenció d’urgència en cas de necessitat (allotjament provisional, mobilització 

dels recursos necessaris...)
•	 Elaboració d’informes per a tercers en relació amb les accions i/o situacions 

tractades 
•	 Col·laboració amb Càritas



CATÀLEG DE SERVEIS - 2018 CATÀLEG DE SERVEIS - 2018

Educació
Servei que s’encarrega d’informació a la ciutadania de l’oferta educativa de la ciutat, 
impartir educació en centres propis i dissenyar i promoure línies d’actuació que donin 
resposta al programa educatiu de l’equip de govern: participar en la programació 
de l’ensenyament; informar i fer propostes sobre el mapa escolar local a través del 
Consell	Escolar	Municipal;	elaborar	estudis	per	a	la	planificació	 local	de	l’educació;	
participar en el procés de matriculació; intervenir en els òrgans de participació en 
l’àmbit educatiu; participar en els consells escolars de centre; participar en el Consell 
Escolar Municipal; dissenyar activitats complementàries; gestionar els centres propis 
(escola de música, escoles bressol municipals i les escoles d’infantil i primària) i vetllar 
pel	bon	estat	dels	edificis	escolars.

•	 Ciutat educadora - Projecte Educatiu de Ciutat
•	 Suport a l’escolarització
•	 Planificació	escolar
•	 Programa d’activitats complementàries al currículum
•	 Família i municipi: Xarxa de debat educatiu amb i per a les famílies (XEF)
•	 Consell Escolar Municipal
•	 Consell d’Infants i Consell de Joves
•	 Socialització i gratuïtat dels llibres de primària
•	 Premis mèrit educatiu
•	 Plans d’ocupació de caràcter pedagògic
•	 Xarxes de coordinació de la comunitat educativa

Ensenyament d’adults
Servei prestat per la Generalitat de Catalunya que en col·laboració amb l’Ajuntament,  
s’encarrega de donar resposta educativa als majors de 18 anys, amb especial èmfasi 
en	la	formació	compensadora	de	dèficits	educatius,	tant	pel	que	fa	a	perfeccionar	les	
habilitats personals com en la  millora dels coneixements i capacitats professionals, la 
comprensió de l’entorn i la dinàmica participativa en la societat.

•	 Ensenyament de llengües catalana, castellana i anglesa
•	 Ensenyament d’informàtica
•	 Ensenyament instrumental (lectura, escriptura, càlcul elemental)
•	 Preparació per a lesproves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i grau supe-

rior
•	 Educació secundària per a persones adultes
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Escola bressol
Servei que s’encarrega d’impartir el primer cicle d’educació infantil i aporta elements 
d’aprenentatge per al desenvolupament personal dels infants de 0 a 3 anys.

•	 Servei educatiu
•	 Servei d’alimentació
•	 Servei d’acollida
•	 Servei d’acompanyament a les famílies

Ensenyament de música
Servei que s’encarrega de promocionar i proporcionar una formació artística de 
qualitat	 i	 garantir	 la	 qualificació	 de	 les	 futures	 generacions	 de	 professionals	 de	 la	
música.

•	 Impartició del grau elemental de música
•	 Preparació per a l’accés a nivells professionals
•	 Audicions escolars
•	 Canta Parets!

Ensenyament de primària
Servei que s’encarrega de promoure entre l’alumnat de 3 a 12 anys l’adquisició 
d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions diverses a partir de fomentar la 
iniciativa, la creativitat i l’esforç.

•	 Servei d’ensenyament
•	 Servei de tutoria
•	 Servei de menjador
•	 Servei d’acollida

Teleassistència
Servei que s’encarrega de prestar atenció domiciliària a les persones que poden estar 
en situació de risc per factors d’edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 hores 
del dia i els 365 dies a l’any, a partir de la detecció i resposta davant de situacions 
d’emergència. L’objectiu és oferir a aquestes pernones seguretat, tranquil·litat i 
acompanyament.

•	 Visites domiciliàries de control
•	 Unitats mòbils d’actuació immediata
•	 Instal·lació i manteniment d’equipaments

EDUCACIÓ
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Espai Jove
Servei que s’encarrega de realitzar activitats diverses d’interès per al jovent d’entre 10 
i 16 anys i que poden incloure les del Punt d’Informació Juvenil.

•	 Informació, orientació i assessorament sobre temes d’interès juvenil
•	 Gestió de sales d’estudi i d’ordinadors 
•	 Colònies

1

IGUALTAT DE GÈNERE

Informació i Orientació a la Dona
Servei que s’encarrega de facilitar informació, orientació i assessorament a dones, 
en relació amb qualsevol aspecte que necessitin: atenció psicològica, assessorament 
legal, habitatge, custòdies, separacions, etc.

•	 Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones i el seu 
exercici

•	 Assessorament jurídic
•	 Suport psicològic
•	 Detecció de situacions de violència i derivació als serveis especialitzats.
•	 Suport al teixit associatiu femení en la realització d’accions que visualitzin les 

aportacions de les dones.
•	 Activitats, cursos, xerrades, etc. sobre temes d’interès per a les dones.
•	 Grup de suport mutu: “La dona sàvia que sóc”
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Programes de sensibilització en igualtat de gènere i impuls de la 
perspectiva de gènere i LGTBI
Servei que treballa en dos eixos bàsics: la prevenció de qualsevol tipus de discriminació 
per raó de gènere o per raó sexual (LGTBfòbia) i, més especialment, en les violències 
masclistes.

•	 Commemoració de dates assenyalades: Març de Dones, Març de Tothom
•	 Cursos
•	 Tallers i xerrades
•	 Campanyes: Campanya contra les violències masclistes “Prou d’hòsties”

Punt d’Informació Juvenil
Servei que s’encarrega d’informar, orientar i assessorar els joves entre 12 i 30 
anys  en temes que siguin del seu interès: ensenyament i formació, feina, habitatge, 
turisme, participació, associacionisme, salut, lleure, cultura i recursos socials. També 
promou la realització d’activitats per part dels joves que estimulin la seva autonomia 
i creixement personal.

•	 Servei d’informació d’activitats
•	 Servei d’orientació i assessorament socio-laboral
•	 Tallers
•	 Formació

Casal de Joves Cal Jardiner
Servei que s’encarrega de fomentar i impulsar les polítiques de joventut al municipi 
per millorar el  benestar dels joves, garantir els seus drets i la seva qualitat de vida. 
Funciona com a multiplicador de possibilitats per als joves, tant en l’àmbit individual 
com en el de relació i associatiu.  Fomenta la  cultura participativa i potencia 
l’associacionisme juvenil.

•	 Aules d’estudi
•	 Cursos i tallers
•	 Projecte	Akí	Pots!	grafiti	i	art	urbà	
•	 Casal d’Estiu Jove 
•	 Pista esportiva (futbol sala, bàsquet, handbol, etc.)
•	 Bucs d’assaig per a músics 
•	 Skate Park per a la pràctica de scooter, bmx, roller o skate
•	 Activitats de cap de setmana

Oficina de català
L’Oficina	de	Català	de	Parets	forma	part	del	Centre	de	Normalització	Lingüística	del	
Vallès Oriental, un dels 22 centres del Consorci per a la Normalització Lingüística. 
(CPNL). El seu objectiu és promoure el coneixement i l’ús del català al territori.

•	 Cursos de català  per a adults
•	 Servei d’assessorament lingüístic
•	 Plans de normalització lingüística per a empreses
•	 Voluntariat per la llengua
•	 Informació	en	matèria	de	llengua:	equivalències	de	certificats	de	català,	legisla-

ció lingüística, recursos lingüístics, etc.          

JOVENTUT
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Biblioteca  Can Butjosa
Servei que s’encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones 
usuàries.

•	 Material de préstec
•	 Zona de lectura i d’estudi
•	 Exposicions i tallers
•	 Narració de contes

Biblioteca  Can Rajoler
Biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. 
S’encarrega de facilitar tot tipus de coneixement i informació a les persones usuàries.

•	 Material de préstec
•	 Zona de lectura i d’estudi
•	 Exposicions i tallers
•	 Narració de contes                                                      

1

Promoció  de les arts escèniques - Teatre Can Rajoler
Servei que s’encarrega de la formació, la creació i la difusió de les arts escèniques, 
tant de caràcter professional com amateur, incloent-hi, si és el cas, l’espai de teatre 
municipal.

•	 Representació d’espectacles
•	 Reserva de sales per a la formació en arts escèniques
•	 Reserva de sales per a assaig
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Organització i promoció de festes populars
Servei que s’encarrega d’organitzar i promocionar el conjunt de festes tradicionals 
que tenen lloc al municipi, amb l’objectiu de celebrar, al llarg de tot l’any, aquelles 
dates assenyalades per motius històrics, culturals, etc.

•	 Carnaval
•	 Sant Jordi
•	 Nadal
•	 Festes pròpies

Instal·lacions esportives
Servei que s’encarrega de promocionar l’esport entre la ciutadania i les associacions 
municipals mitjançant l’organització d’activitats esportives i campanyes de difusió,  
com també de gestionar diversos equipaments esportius.

•	 Reserva i lloguer d’instal·lacions, sales i espais esportius
•	 Reserva i lloguer de material esportiu
•	 Organització i promoció d’activitats i programes esportius per a nens, joves, 

adults i gent gran
•	 Organització de campanyes.
•	 Concessió d’ajuts, beques i subvencions a entitats i esportistes   

ESPORTS

1

Piscina municipal
Servei que s’encarrega promocionar l’ús  d’aquest equipament lúdic i de mantenir-lo 
en bon estat.

•	 Piscina 
•	 Activitats lúdiques
•	 Cursos i programes de natació  per a nadons, nens, joves, adults i gent gran
•	 Activitats per a discapacitats  

CULTURA
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Casal de Cultura Can Butjosa
Servei que s’encarrega de la promoció de la cultura en diferents àmbits i vessants 
artístics, a través de cursos, seminaris, tallers i activitats, així com d’altres àrees 
relacionades amb el benestar i la salut. També funciona com a hotel d’entitats: 
aquestes organitzen cursos i activitats en el mateix centre, autogestionades o en 
coordinació amb el Casal Can Butjosa o amb altres serveis municipals.

•	 Cursos i tallers per a infants (6-12 anys) i adults (a partir de 18 anys)
•	 Gestió i cessió d’aules per a la realització de cursos, xerrades, reunions, con-

ferències,...
•	 Aules d’informàtica d’ús públic i gratuït
•	 Organització i producció d’activitats de cap de setmana.
•	 Sala polivalent per fer d’esdeveniments i actes (teatre, concerts, conferèn-

cies,...)                                                        
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Préstec de material divers
Servei que s’encarrega de posar a l’abast de qui ho requereixi materials diversos, com 
ara cadires, entarimats, sistemes audiovisuals, etc.

•	 Préstec
•	 Manteniment
•	 Compra de material
•	 Emmagatzematge

Arxiu administratiu
Servei que s’encarrega de la gestió, el tractament, l’organització, la conservació i la 
difusió de tota la documentació que genera l’Ajuntament en l’exercici de les seves 
funcions i competències.

•	 Difusió del patrimoni documental municipal
•	 Accés a la documentació municipal per acomplir estàndards de transparència
•	 Assessorament a la ciutadania sobre recerques documentals                                                     

1

ALTRES

Cessió d’espais
Servei que s’encarrega de gestionar la cessió d’espais municipals per a la celebració 
de reunions, trobades, pràctica esportiva, etc.

•	 Establiment de normativa de cessió d’espais
•	 Lliurament de claus i control de la cessió
•	 Manteniment de les instal·lacions
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Arxiu històric
Servei que s’encarrega de la gestió, el tractament, l’organització, la conservació i la 
difusió de tota la documentació que genera l’Ajuntament en l’exercici de les seves 
funcions i competències.

•	 Difusió del patrimoni documental municipal
•	 Gestió, conservació i accessibilitat a la documentació històrica 
•	 Assessorament a la ciutadania sobre recerques documentals (especialment per 

a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat)
•	 Control de l’espoliació del patrimoni documental

ARXIU

•	 Tramitació de denúncies
•	 Atenció a les víctimes de delictes violents
•	 Orientació

Policia/vigilància local
Servei públic distribuït en diferents àrees d’actuació: trànsit, seguretat ciutadana, 
policia administrativa, de convivència i mediació, protecció a la ciutadania per 
minimitzar problemes de seguretat. 

•	 Seguretat ciutadana
•	 Prevenció, convivència i mediació
•	 Seguretat en el trànsit
•	 Educació viària
•	 Atenció especialitzada a les víctimes
•	 Relacions amb la comunitat

1

Protecció civil
Servei	que	en	coordinació	amb	la		Policia	Local,	s’encarrega	de	planificar	i	executar	
les accions necessàries per prevenir i respondre a emergències i riscos greus per a la 
ciutadania. Col·labora amb la policia en els diferents actes de la població i les festes 
majors.

•	 Elaboració de plans d’autoprotecció i altres tipus de plans de protecció
•	 Activació i desactivació d’accions davant possibles emergències o riscos
•	 Informar la ciutadania davant possibles situacions d’emergència
•	 Formació i voluntariat

SE
R

VE
IS

 A
 L

ES
 P

ER
SO

N
ES

Prevenció d’incendis
Servei que s’encarrega de les funcions de prevenció i  de coordinació amb la resta 
de cossos d’emergències, bombers, protecció civil, agents forestals, etc., en l’extinció 
d’incendis, salvaments i rescat de persones.

•	 Prevenció d’incendis (campanyes de sensibilització, cursos a escoles i centres 
educatius,...)

•	 Coordinació en l’extinció d’incendis
•	 Rescat i salvament 
•	 Suport a altres cossos en la investigació d’incidents                                             

SEGURETAT CIUTADANA I PREVENCIÓ

Oficina policial d’atenció ciutadana
Servei d’atenció i informació als ciutadans les 24 hores i tots els dies de l’any en 
qualsevol de les dependències policials en tots aquells temes relacionats amb la tasca 
de	la	policia.	Aquesta	informació	és	facilitada	per	personal	qualificat	per	tal	de	garantir	
una	informació	clara	i	fiable.
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1

OMIC
Servei que s’encarrega de donar informació, ajuda i orientació a les persones com a 
consumidores i usuàries perquè puguin exercir els seus drets bàsics.

•	 Informació, orientació
•	 Tramitació de queixes i denúncies
•	 Campanyes d’informació i sensibilització
•	 Mediació

Oficina d’Atenció Ciutadana
Servei que ofereix tota la informació disponible sobre l’administració municipal o sobre 
la ciutat, així com la possibilitat de tramitar de forma integrada la majoria de les gestions 
de l’Ajuntament i de presentar documentació que s’adreci a altres administracions.  

•	 Informació general
•	 Tramitació
•	 Registre 
•	 Emissió	certificats	idCat	i	idCat	mòbil
•	 Finestreta única                                                 

ATENCIÓ CIUTADANA

Ràdio Parets RAP-107
Servei encarregat de divulgar notícies d’interès, informar de l’activitat i la gestió 
municipal, de les entitats locals i dels veïns i veïnes del municipi a través de l’emissora 
local.

•	 Informar, entretenir i fomentar la participació de les entitats locals i de la ciuta-
dania a la ràdio local

•	 Crear una programació lúdica, pedagògica i plural a l’abast de tots els oients
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Foment de la participació ciutadana
Servei que s’encarrega d’oferir a la ciutadania formar part de la presa de decisions 
sobre l’aplicació de determinades partides del pressupost municipal ordinari o 
d’inversions. També s’encarrega d’establir mecanismes generals de participació 
ciutadana per tal de consultar a la ciutadania una determinada qüestió de competència 
pròpia del municipi.

•	 Informació sobre la participació ciutadana
•	 Creació d’òrgans, espais i processos de participació
•	 Elaboració i explicació de pressupostos participatius
•	 Realització de consultes populars
•	 Establiment de consells municipals de participació

Suport a les entitats
Servei que s’encarrega de prestar assessorament, informació i acompanyament a la 
realitat associativa del municipi.

•	 Assessorament a les entitats i associacions del municipi
•	 Informació sobre els recursos municipals a disposició de les associacions
•	 Registre Municipal d’Entitats
•	 Formació i capacitació de les entitats del municipi
•	 Informació sobre l’àmbit de les consultes
•	 Creació d’òrgans, espais i processos de participació ciutadana
•	 Debat, consulta i votació de la ciutadania en el marc de la consulta

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Wifi públic
Servei	de	wifi	públic	gratuït	a	l’espai	públic.

•	 Informació	sobre	el	servei	de	wifi	públic	a	disposició	de	la	ciutadania
•	 Suport tècnic i gestió de la infraestructura

NOVES TECNOLOGIES

Oficina de l’ORGT de la Diputació de Barcelona
Servei que s’encarrega, per delegació de l’Ajuntament, de l’elaboració dels padrons 
tributaris i de la gestió recaptatòria.

•	 Domiciliació de tributs
•	 Gestió cadastral
•	 Gestió d’impostos i taxes: IVTM, IBI, plusvàlues, etc.

RECAPTACIÓ
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Premsa
Servei encarregat de donar a conèixer l’activitat i la gestió de l’Ajuntament de Parets 
mitjançant diferents canals.

•	 Elaboració i difusió dels comunicats de premsa
•	 Planificació	i	execució	de	les	rodes	de	premsa	o	convocatòries	de	premsa
•	 Gestió	del	web	municipal,	la	imatge	i	el	disseny	gràfic,	xarxes	socials,	edició	del	

butlletí mensual i relació amb els mitjans de comunicació

Oficina Tècnica de Resolució d’Incidències
Servei que centralitza i gestiona totes les queixes, incidències i suggeriments 
provinents de la ciutadania.

•	 Gestió de les  queixes, incidències i suggeriments, i derivació als serveis corres-
ponents 

•	 Seguiment de les incidències i resposta a la ciutadania
•	 Planificació	d’actuacions	de	caràcter	preventiu

QUEIXES I SUGGERIMENTS
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Gestió de Mercat
Servei que s’encarrega de la gestió del conjunt de locals comercials que conformen el 
mercat sedentari, fonamentalment d’alimentació i de producte fresc, i el no-sedentari, 
ambdós en règim de venda personalitzada i al detall.

•	 Manteniment dels espais del mercat
•	 Gestió de l’ocupació dels espais del mercat                                                

COMERÇ

Orientació i inserció sociolaboral
Servei que s’encarrega de promoure l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur 
facilitant-los	la	informació	necessària	i	suficient	sobre	l’àmbit	territorial	i	ocupacional	
en què es desenvolupa la seva recerca activa d’ocupació. Es fa una avaluació dels 
seus objectius professionals a curt i mitjà termini i es desenvolupa un pla d’acció 
que permet la inserció laboral del demandant de feina: se l’ajuda a trobar les seves 
competències personals i a desenvolupar un CV competitiu en la recerca d’ocupació 
actual, confecciona una agenda personal àgil de recerca d’ocupació; s’analitzen les 
possibles	dificultats	amb	què	es	vagi	trobant	i	es	proposen	modificacions	d’actuacions.

•	 Informació, assessorament i orientació laboral
•	 Gestió de l’oferta i la demanda de treball
•	 Formació
•	 Plans d’ocupació
•	 Projectes	específics

Formació ocupacional
Servei que s’encarrega de realitzar o facilitar accions formatives teoricopràctiques 
als	 usuaris	 d’aquest	 servei	 amb	 la	 finalitat	 millorar	 la	 seva	 capacitat	 professional	
o  d’inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les seves 
competències professionals.

•	 Accions formatives per a persones en situació d’atur
•	 Accions formatives per a persones treballadores (formació ocupacional)

OCUPACIÓ
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Suport a l’empresa
Servei que treballa per la consolidació i creixement de les empreses que formen el 
teixit productiu de Parets del Vallès.

•	 Programes de suport a la consolidació empresarial
•	 Programes d’acompanyament a la internacionalització
•	 Assessorament	en	recerca	de	finançament	empresarial
•	 Promoció de les empreses de Parets
•	 Gestió del directori d’empreses
•	 Programació de formació especialitzada
•	 Execució d’accions per la millora i establiment d’espais de treball col·laboratiu
•	 Afavorir la disposició d’espais de trobada entre el teixit empresarial i/o les 

persones emprenedores
•	 Disseny de projectes de col·laboració público-privada
•	 Comunicació d’informació d’interès
•	 Resolució de tràmits i gestions amb l’administració (ajuts, subvencions...)
•	 Coneixement del sòl i sostre disponible per les empreses
•	 Suport	en	la	definició	de	nous	perfils	professionals
•	 Apropament del talent universitari a la indústria
•	 Foment professions industrials
•	 Suport a la col·laboració amb els centres d’ensenyament per a les pràctiques 

laborals
•	 Accions de foment de la creativitat i innovació

EMPRESA

Suport a l’empresa
Servei que acompanya als emprenedors en el procés de creació de la seva 
empresa, comerç o servei.

•	 Informació dels tràmits necessaris per la creació d’una empresa
•	 Assessorament en el procés d’elaboració del pla d’empresa.
•	 Orientació de les diferents formes jurídiques i serveis i recursos disponibles 

(ajuts,	subvencions,	finançament...).
•	 Gestió	de	formació	específica	per	millorar	les	competències	de	gestió	

empresarial.
•	 Constitució de societats i empresaris individuals
•	 Foment de l’emprenedoria
•	 Programa de suport a escoles per al foment de l’esperit emprenedor
•	 Suport	en	la	recerca	de	finançament	de	projectes	emprenedors
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Informació i promoció turística
Servei que s’encarrega d’oferir informació turística, atenció al visitant i promoció de la 
ciutat com a destí d’interès turístic.

•	 Punt d’informació turística
•	 Establiment d’itineraris turístics
•	 Creació de productes turístics
•	 Establiment de guies turístics
•	 Accions de promoció turística

TURISME

Suport al Teixit comercial
Servei que s’encarrega de realitzar accions per assolir el creixement i la millora de 
la xarxa comercial al municipi, així com del conjunt d’establiments situats en un o en 
diversos	edificis	d’un	mateix	espai	comercial.

•	 Campanyes de promoció i sensibilització
•	 Accions	de	simplificació	administrativa	per	a	l’establiment	de	nous	comerços
•	 Accions formatives per al creixement empresarial

Organització i Promoció de fires
Servei que s’encarrega de l’organització dels esdeveniments de caràcter periòdic 
adreçats a la ciutadania en general destinats a la promoció d’establiments i/o la 
venda de productes peculiars amb motiu d’alguna festivitat o tradició.

•	 Campanyes de promoció i sensibilització
•	 Venda de productes
•	 Gestió	i	organització	de	fires	i	exhibicions
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Neteja viària
Servei que  s’encarrega de mantenir nets els carrers i espais públics del municipi.

•	 Neteja
•	 Gestió de residus
•	 Contenidors

Enllumenat
Servei que s’encarrega del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions 
relacionades amb la xarxa d’enllumenat públic del municipi. Implantació ESE.

•	 Manteniment preventiu
•	 Manteniment correctiu
•	 Millora de l’enllumenat             

Pavimentació de vies públiques
Servei que s’encarrega de pavimentar i mantenir en bon estat el ferm de la via pública.

•	 Manteniment preventiu
•	 Manteniment correctiu
•	 Estudis de millora en la pavimentació (sonoreductor...)

Parcs i jardins
Servei que s’encarrega de crear i mantenir els espais verds en el terme municipal.

•	 Creació i manteniment de parcs
•	 Creació i manteniment de jardins

Recollida de residus
Servei que s’encarrega de la recollida dels residus generats en els domicilis particulars, 
els	comerços,	les	oficines	i	els	serveis,	així	com	dels	residus	procedents	de	la	neteja	
de les vies públiques i les zones verdes.

•	 Recollida
•	 Transport

4
U

R
B

A
N

IS
M

E,
 E

SP
A

I P
Ú

B
LI

C
 I 

SO
ST

EN
IB

IL
IT

A
T

Proveïment d’aigua potable
Servei que s’encarrega de la  gestió indirecta del servei de proveïment d’aigua al 
municipi en règim de concessió.

•	 Captació
•	 Potabilització
•	 Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
•	 Distribució	i	consum	(anàlisi	de	l’aigua,	alta,	modificació	i	baixa	del	servei,	

instal·lació i lectura de comptadors).
•	 Tributació i gestió econòmica

Cementiri
Servei s’encarrega de la gestió de les necessitats de la comunitat respecte de les 
inhumacions/incineracions de les persones difuntes.

•	 Gestió de les concessions de drets funeraris 
•	 Inhumacions/exhumacions
•	 Trasllats
•	 Cremació
•	 Comiats
•	 Conservació i neteja del recinte

MANTENIMENT I MILLORA DE L’ENTORN

Clavegueram
Servei que s’encarrega de recollir i transportar les aigües residuals i pluvials del 
municipi	des	del	lloc	en	el	qual	es	generen	fins	al	lloc	on	s’aboquen	al	medi	natural.

•	 Instal·lació
•	 tractament de les aigües residuals
•	 Manteniment

Deixalleria
Servei prestat pel Consorci de Residus en col·laboració amb l’Ajuntament i que 
s’encarrega de la recepció selectiva de productes per a la reutilització i de residus 
municipals per a tractaments posteriors.

•	 Recepció
•	 Preparació per a reutilització
•	 Valorització
•	 Posada a disposició de tercers
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Regulació de la mobilitat
Servei que s’encarrega de fer possible la mobilitat de les persones en el municipi 
d’una manera segura i sostenible.

•	 Pla de seguretat viària
•	 Campanyes de sensibilització de la mobilitat
•	 Manteniment de les voreres i dels vials
•	 Projectes de millora de la mobilitat, camins escolars i anella esportiva            

Oficina Local d’Habitatge
Servei que s’encarrega de realitzar accions diverses amb la voluntat de donar resposta 
a les necessitats ciutadanes en matèria d’habitatge.

•	 Intermediació hipotecària 
•	 Borsa de lloguer
•	 Ajuts a la rehabilitació

HABITATGE

Sensibilització i informació ambiental
Servei que s’encarrega de les tasques d’informació i divulgació  ambiental amb 
l’objectiu de potenciar la sensibilització de la població cap al respecte al medi ambient, 
especialment	vinculat	a	la	mobilitat	urbana,	l’eficiència	energètica,	la	biodiversitat	i	la	
sostenibilitat.

•	 Campanyes d’informació
•	 Tallers	específics
•	 Col·laboració i convenis amb entitats d’investigació   

Protecció i promoció de la salut
Servei que s’encarrega de realitzar tot un seguit d’actuacions orientades a la millora 
en la seguretat i la protecció dels ciutadans enfront dels riscos per a la seva salut   
així com de dissenyar actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut 
individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les 
intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.

•	 Seguretat alimentària
•	 Control de les aigües de consum humà, legionel·la.etc.
•	 Inspecció d’establiments comercials
•	 Informació, suport tècnic i assessorament
•	 Formació i educació
•	 Realització d’exposicions i materials de suport educatiu

SALUT PÚBLICA

4
U

R
B

A
N

IS
M

E,
 E

SP
A

I P
Ú

B
LI

C
 I 

SO
ST

EN
IB

IL
IT

A
T

Tractament de residus
Servei que s’encarrega de donar una solució integrada a la necessitat de gestió dels 
residus municipals.

•	 Reducció del residu
•	 Reutilització
•	 Reciclatge 
•	 Valorització energètica
•	 Abocament

Transport interurbà
Servei que s’encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les 
diferents àrees, barris o zones del poble i entre diferents poblacions o municipis.

•	 Informació
•	 Línies de servei
•	 Manteniment de marquesines

Transport urbà
Servei que s’encarrega del transport públic que ofereix desplaçaments entre les 
diferents àrees, barris o zones d’una mateixa ciutat o poble, mitjançant un Conveni 
amb l’ATM i l’empresa Sagalés.

•	 Informació
•	 Línies de servei

Promoció de la mobilitat sostenible
Servei que s’encarrega de promoure les pràctiques sostenibles entre la ciutadania per 
millorar la mobilitat i el medi ambient.

•	 Aparcaments de bicicletes i patinets
•	 Espais públics  per a aparcaments  de vehicles
•	 Campanyes de sensibilització

TRANSPORT PÚBLIC

MEDI AMBIENT URBÀ I SOSTENIBILITAT
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