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Serveis
Servei de recollida de mobles i trastos vells
Per fer ús d'aquest servei és imprescindible trucar abans al 900 720 648, en horari de dilluns a
divendres (laborables) de 8 a 15 h. Per telèfon us indicaran el dia i l'hora que heu de treure al carrer
els trastos vells, procurant que no facin nosa.

Servei de Promoció Econòmica

SIJ - Servei d'Informació Juvenil

Kl@b. Servei d'acompanyament juvenil
Servei d'acompanyament juvenil que ofereix un espai educatiu per als joves de Canovelles.

Prèstec de lllibres
La biblioteca és un servei municipal públic i gratuït dirigit a tota la població.

Cessió de material i espais municipals
L'ajuntament disposa d'espai municipals per cedir a les entitats.

Servei d'ajuda econòmica a les entitats
L'ajuntament ofereix subvencions a les entitats per desenvolupar les seves activitats.

Servei d'Informació i atenció a les Dones
L'objectiu del servei és el d'informar, orientar i assessorar i atendre personalitzadament a les dones del
municipi sobre la igualtat d'oportunitats.

Deixalleria
Servei comarcal

Servei Local d'Ocupació
El Servei Local d'Ocupació (SLO) és un servei públic adreçat a tots els habitants de Canovelles.

Servei de suport a emprenedors

Oficina Municipal d'Escolarització de Canovelles

Guia d'activitats i serveis per a l'educació

Consell Escolar Municipal

Premis Ma. Lluïsa Prat
Premis Ma. Lluïsa Prat en reconeixement a l’esforç i la creativitat de l’alumnat de les escoles de
Canovelles

Ajuts als estudis superiors
Ajuts de suport a l'estudi per a estudiants universitaris,de cicles formatius i de batxillerat. curs 2015-2016

Circuit esportiu del SAE
El SAE us proposa aquest circuit d'estacions físiques perquè l'esport al carrer estigui a l'abast de tothom.

Recursos per l'habitatge

Prestacions per al pagament de lloguer
És una prestació que s'atorga per un any, amb possibilitat de renovació de la prestació en els casos
que fixa la normativa.

Oficina de Català de Canovelles
A l'Oficina de Català hi trobaràs informació sobre els cursos de llengua que es fan a tota la comarca,
assessorament, gestió lingüística a empreses i entitats, recursos per a l'autoaprenentatge i sobre el
programa Voluntariat per la llengua.

Aprèn català a Internet
El Parla.cat és un espai web per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua catalana. És el resultat
d’un projecte dut a terme per la Secretaria de Política Lingüística del Departament de la Vicepresidència
i l’Institut Ramon Llull en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Voluntariat per la llengua
“Voluntariat per la llengua” té per objectiu posar en contacte persones que volen practicar el català amb
persones que volen dedicar unes hores del seu temps a ajudar-les a practicar-lo. D’aquesta manera, qui
aprèn practica i el voluntari o voluntària s’acostuma a no canviar de llengua quan li parlen en una altra
que no sigui el català.

Servei de mediació

Al SEMCA, Servei de mediació de Canovelles, t’oferim un espai de diàleg per trobar una solució ràpida i
eficaç als teus conflictes.

Servei d'Orientació Jurídica (SOJ)

Servei de suport a l'empresa

Servei de suport al comerç

Aula Tecnològica de fusteria

Eixam, servei d'assessorament laboral
Servei d'assessorament laboral per a joves.

Cens d'animals de companyia

Servei de recollida selectiva

Servei de recollida d'escombraries orgànica
A Canovelles es disposa del servei de recollida selectiva de la matèria orgànica (FORM).

Protocol d'atenció a dones víctimes de violència masclista
900 900 120 Contra la violència masclista

Eina

Eina és un programa d'atenció als joves disminuïts psíquics i sensorials de Canovelles, format per 15
joves de més de 16 anys.

Servei d'activitat física per a la gent gran

Esport Escolar

Servei Gent Gran Activa

Matins de la Gent Gran
Tallers per a majors de 65 anys

Homenatge a la Vellesa
Excursió de tots els avis i àvies del municipi.

Sala exposicions
Sala d'exposicions a disposició dels artistes del municipi.

Cessió d'ús del Centre Cultural
Poden sol.licitar l'ús del Centre Cultural, les entitats del municipi.

Gestió documental i arxiu

Servei de vigilància i control de legionel·la

Servei de cens de les torres de refrigeració i condensadors

Servei de control d'aigua de consum

Servei de control sanitari de les piscines d'ús públic

Servei d'inspecció sanitària en habitatges i solars

Servei de control de les activitats de tatuatge
La gestió del risc per a la salut en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing

Servei de vigilància i control dels establiments minoristes d'alimentació

Servei d'assessorament pels establiments alimentaris

Servei de suport a les entitats
Des del Teatre Auditori de Can Palots, s'ofereix el programa Entitats en acció, en suport a les activitats
que duen a terme les associacions del municipi.

Serveis Informàtics
A més del servei de prèstec de llibres, la biblioteca Frederica Montseny disposa del següents serveis:

Recursos Digitals
En aquesta página, podreu trobar tots els recursos digitals que ofereix la Biblioteca Frederica Montseny
de Canovelles.

Protecció de Dades

Club dels deures
El club dels deures és un servei que ofereix la biblioteca als nens i nenes per poder fer els seus deures
escolars i resoldre dubtes. A la sala infantil hi ha una persona a qui podreu demanar ajuda.

