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Serveis
Servei de Teleassistència
El Servei Local de Teleassistència és un servei d'atenció domiciliària que garanteix la seguretat i dóna
tranquil·litat i acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc.

Servei de Recollida de Mobles i Andròmines
Si et vols desfer d'un moble vell o d'un electrodomèstic espatllat, no el deixis al carrer. Truca al Servei de
Recollida de Mobles i Andròmines que t'ofereix l'Ajuntament.

Servei d'Informació Juvenil
Al Servei d'Informació Juvenil trobaràs informació i assessorament sobre diferents temàtiques.

Servei d'Informació i Orientació Jurídica per a Dones
Servei gratuït d'informació i orientació jurídica individualitzat orientat a dones, a càrrec d'una advocada
amb coneixements i experiència en les polítiques de gènere.

Atenció a dones en situació de violència masclista
Els Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament ofereixen assessorament a dones en situació de violència
masclista, i deriva cada cas als recursos més adients segons la situació.

Policia Local
La Policia Local és el cos policial més proper a la ciutadania.

Reinventa't Dona
Dona, busques feina? Vols crear la teva pròpia empresa?

Serveis d'Informació i Atenció a les dones del Baix Llobregat
El Servei d'Informació i Atenció a les dones (SIAD) és un servei d'informació, assessorament, primera
atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l'exercici dels drets de les dones en tots els àmbits
relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar.

Servei d'intervenció especialitzada (SIE)
El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el
procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a
llurs fills i filles.

Servei d'Ajut al Domicili
Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o
socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques
habituals de la vida quotidiana.

La Klau
El Centre Obert La Klau és un espai socioeducatiu basat en el reforç escolar i les activitats de lleure,
dreçat a infants i adolescents de 6 a 16 anys.

Suport a la Llei d'Atenció a la Dependència
Serveis Socials Bàsics compta amb el suport d'una treballadora social especialitzada en prestacions i
recursos vinculats a la Llei d'Atenció a les persones en situació de dependència.

Servei de Mediació Ciutadana

A l'Ajuntament apostem per la mediació ciutadana, una eina per abordar el conflicte mitjançant el diàleg i
el respecte amb el suport de la figura del mediador o mediadora, un professional imparcial que
acompanyarà les parts implicades per tal de trobar una cord satisfactori.

Buc d’assaig musical al Centre Cívic Can Baruta
El Centre Cívic Can Baruta disposa d’un buc d’assaig per a la pràctica i experimentació musical destinat
als grups de música del municipi.

Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor
L'Oficina mòbil d'atenció al consumidor atén de forma gratuïta les vostres consultes i us ofereix
informació i assessorament sobre temes de consum:

Punt Òmnia
Òmnia és un programa universal d’intervenció social de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Cervelló i la Fundació Pere Tarrés.

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç - CDIAP
El CDIAP s'adreça a les famílies, i està especialitzat en la detecció i tractament dels trastorns en el
desenvolupament de tipus físic, emocional, intel·lectual o sensorial de la petita infància.

Punt de préstec de gots reutilitzables
L'Ajuntament posa a disposició d'entitats i particulars el servei de cessió de gots reutilitzables, que es
netejaran a la mateixa deixalleria.

Punt de Reutilització de la Deixalleria
El Punt de Reutilització és un servei de recuperació de materials que poden tornar a tenir utilitat.

Servei de recollida de restes de poda
Si tens poda al teu jardí, no la deixis al carrer. Utilitza el Servei de recollida de restes de poda que
t'ofereix l'Ajuntament.

Oficina Provincial d'Informació al Consumidor
A l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es tramitaran les queixes,
reclamacions o denúncies dels consumidors en el supòsit que no es respectin el seus drets. Aquestes
reclamacions es traslladen informàticament a la Diputació de Barcelona.
Per tal de ser atesos, caldrà que demaneu cita prèvia:
Al telèfon 93 645 07 00
Per correu electrònic a scc.recepcio@santacolomadecervello.cat

Horari:
La tramitació de queixes, reclamacions o denúncies sobre consum a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
es farà els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 h a 14:00 h.

Deixalleria Mòbil
Horaris i parades de la Deixalleria Mòbil
Cada dimarts al matí, excepte els dies de pluja, els festius i el mes d'agost

Servei d'Ocupació Local
El Servei d'Ocupació Local (SOL) és un servei públic i gratuït que ofereix l'Ajuntament per tal d'informar,
assessorar i gestionar diferents aspectes relacionats amb l'ocupació, principalment la recerca de feina.

Espais Familiars La Masieta
La Masieta és un espai de trobada per a famílies amb infants de 0 a 6 anys.

Aula d'Estudi Nocturna

L'Aula d'Estudi Nocturna posa al vostre abast tot un seguit de recursos per estudiar durant les èpoques
d'exàmens.

