Catàleg de serveis
Control de legionel·losi
Abastiment d'aigua potable
Activitats culturals
- Mostra d'entitats
- La Marató

Ajudes a l'escolaritat
Assessorament i orientació jurídica específica per a totes les
dones de Polinyà
Servei gratuït consisteix en una consulta i orientació jurídica especialitzat en el dret de
les dones. Els motius de consulta poden ser diversos:
Familiars: divorci, separació, règim econòmic, parelles de fet, drets i deures respecte a
la descendència, maltractaments físics i/o psíquics...

Atenció sanitària
Es gestionen diverses actuacions per aconseguir la millora dels serveis sanitaris del
municipi.

Borsa de treball
Campanya de preinscripció escolar
Informació general de la campanya de preincripció oficial als ensenyaments impartits als
centres del municipi (escoles d'educacó primària i Intitut)

Casal d'estiu per a infants de 0 a 3 anys
Casal de Setmana Santa per a infants de 0 a 3 anys
Casal de nadal per a infants de 0 a 3 anys
Centre Obert Aula de Tarda
Cessió d'equipaments educatius per a activitats sense afany
de lucre
Cicle Festiu - Foment de les festes tradicionals
- Festa Major d'Hivern
- Carnestoltes
- Sant Jordi
- Sant Joan
- Festa Major d'Estiu
- Onze de Setembre

Club de la feina
Control de colònies de gats de carrer
La presència de gats al carrer és habitual a tots els municipis i Polinyà no n’és una
excepció. La majoria d’aquests animals són gats domèstics abandonats o de
descendència salvatge.
Si no hi ha control, són animals en un estat sanitari i nutricional deficient i que es
reprodueixen amb molta facilitat.
Per fer front a aquesta situació, l’Ajuntament de Polinyà impulsa el model de “Colònies
controlades de gats de carrer”. D’aquesta manera, es permet gaudir de la presència
d’aquests animals al municipi i, alhora, disminueix els problemes de sobrepoblació i
garanteix una integració adequada a la realitat urbana.
Per aquest motiu, l’Ajuntament utilitza la captura, l’esterilització i el retorn (CER) sobre
les colònies de gats naturals. Això permet eliminar les molèsties produïdes per les
colònies de gats (orins, baralles, miols en períodes de zel, etcètera). També redueix els
riscos sanitaris, tant per als animals mateixos com per al veinat, gràcies al sanejament
de l’espai on habiten, alhora que evita una sobrepoblació i millora la qualitat de vida dels
animals i de la ciutadania que hi conviu.

Control i vigilància del mercat no sedentari
Control sanitaris de piscines públiques
Deixalleria
Deixalleria mòbil
Dinamització de l'espai jove

Fomentem la participació activa, la comunicació i l’associacionisme.
Diversos espais i recursos (rocòdrom, pista esportiva, buc d’assaig o la sala polivalent.

Dispositius de suport
Dispositius de suport
Servei de préstec temporal d'ajudes tècniques (gures, llits articulats, cadires de rodes,
cadira de bany, caminadors, bastons, etc, ...) que permeten a les persones amb
discapacitat i a les persones grans amb dificultat de mobilitat i/o manca d'autonomia
personal romandre en l'entorn domiciliari facilitant les activitats bàsiques de la vida diària
amb millor qualitat de vida.

Valoració del grau de dependència:
La tramitació del reconeixement de grau de dependència es pot fer de forma telemàtica
(amb certificat digital) o bé presencialment.
1. Telemàticament. El tràmit es pot fer telemàticament al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat, si es disposa de certificat digital.
2. Presencialment. La sol·licitud (imprès, pdf) es pot presentar l’oficina d'Atenció a les
persones de Polinyà

Escola d'Adults
Preinscripció i matrícula de cada curs

Escoles bressol municipals
Estacionament controlat
Festes Gent Gran
- Carnestoltes
- Fira d'abril

- Creus de Maig
- Cantagrans (Espectacle que dirigeix l'Auditori de Barcelona amb la participació, en el
cor de la cantata, de persones grans que formen de diferents corals).
- Castanyada
- Dijous gras
- Festes de Nadal
- Zambomba

Foment de la Tinença responsable d'animals de companyia
Foment de projectes de solidaritat, sensibilització i
cooperació al desenvolupament
Suport a les entitats del municipi del àmbit de cooperació, es cedeix espais per activitats i
reunions de les entitats. Suport econòmic als projectes beneficiaris de la convocatoria
anual de subvencions. Seguiment dels projectes subvencionats. Coordinació amb
entitats de cooperació com el Fons Català de Cooperació.

Formació als establiments alimentaris
Curs manipulador d'aliments

Formació per a l'ocupació
Gestió de les instal·lacions esportives
Cessió instal·lacions esportives / Lloguer equipaments municipals

Gestió de les instal·lacions juvenils

Cessió de sales per altres entitats del municipi (Sala música i armaris PIJ)

Gestió dels cens animals de companyia (gosos, gats i fures)
Gestió i tractament de Residus Sòlids Urbans
Informació per a persones emprenedores
Inspeccions de bones pràctiques als centres de tatuatge,
micropigmentació i pírcings
Inspeccions sanitàries establiments alimentaris
Instal·lació, manteniment i millora del mobiliari urbà
Jornades de la Gent Gran
Manteniment contenidors
Manteniment d'espais públics
Manteniment de marquesines
Manteniment de parcs i jardins

Manteniment de rieres
Manteniment senyalització viaria i mobilitat
Manteniment xarxa clavegueram
Manteniment xarxa de semàfors i d'enllumenat públic
Manteniment zona d'esbarjo per a gossos
Neteja viària
Oficina de Consum
Oficina municipal d'atenció al consumidor
Ordenació del trànsit
Organització d'esdeveniments esportius
Organització i execució dels esdeveniments municipals com la festa de l'esport, la nit de
l'esport, la gala de reconeixement als mèrits d'esportistes de Polinyà o la Cursa popular
de Polinyà

Orientació Laboral

Participació educativa
Òrgans de consulta i participació en temes relacionats amb l'educació al municipi:
Consell d'Educació Municipal i Consell d'Infants.

Policia administrativa
Policia assistencial
Policia de medi ambient
Prestacions econòmiques
Les prestacions socials de caràcter econòmic atenen situacions de necessitat puntuals,
urgents i bàsiques i de subsistència, des de la primera infància i en àmbits com la salut,
l’educació, l’augment de places de les escoles bressols, en els serveis de capacitació de
bona qualitat, en la promoció de la participació dels pares en el mercat de treball, en el
recolzament a la renda adequada per les famílies amb fills, i en el aconseguir habitar en
un allotjament digne, i per altra banda, també regula aquelles prestacions econòmiques
destinades a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social o de risc d’exclusió
social i que s'associen a un pla d'intervenció social realitzar pels equips bàsics.

Programa Grans Viatges
Grans Viatges és un programa que vol aprofundir la vessant social i cultural dels viatges i
s'adreça a totes les persones que, per motius econòmics o perquè estan soles, no
acostumen a viatjar.
Aquesta és una oportunitat per visitar llocs meravellosos, relacionar-vos i compartir
moments i experiències. És per aquest motiu que us oferim aquest programa que inclou,
com cada any, excursions per la natura, sortides a la Península i Europa.

Programa Imserso
L'Imserso desenvolupa el seu programa de turisme amb l'objectiu de proporcionar a les
persones grans estades a les zones de costa i turisme d'interior, contribuint a millorar la
seva qualitat de vida, la seva salut i la prevenció de la dependència. L'Ajuntament té un
conveni amb IMSERSO que permet disposar de places del programa per poder viatjar en
grups destinats a la gent del municipi. Cal estar acreditat per l'IMSERSO per participar.
El Ministeri obre la convocatòria anual, des del casal es facilita informació, l'acreditació
de les persones usuaris al programa, així com la inscripció a les diferents sortides que
s'ofereixen.

Programes d'activitats físiques (Promoció de l'activitat
física)
Programació d'activitats puntuals o periòdiques per satisfer les necessitats del municipi

Promoció de la salut
Promou accions destinades a fomentar conductes i hàbits que afavoreixin la salut i una
convivència saludable.

Promoció del comerç local
Protecció de la Salut: Prevenció i control de l'expansió del
mosquit tigre
Punt Informació Habitatge
Punt Lila

Punt d'Informació de l'Habitatge
Recollida de mobles i trastos vells
Registre cens establiments minoristes
Renovació i primera expedició del DNI
Salubritat en habitatges
Servei d'acollida EBM
Horaris d'acollida
- De 7 a 8 h (sempre que hi hagi un mínim de 6 infants)
- De 8 a 9 h
- De 12 a 13 h
No hi ha tràmit específic per a sol·licitar el servei d'acollida. Es realitza a través de la
matrícula i si es fa fora matrícula mitjançant una instància general.

Servei d'ajut a domicili (SAD LAPAD)
Servei que ofereix atenció a la cura personal i/o familiar en el domicili de la persona
usuària. Persones reconegudes per la Llei de la Promoció a l'Autonomia Personal i
Atenció a la Dependència.

Servei d'ajut a domicili (SAD Social)
Servei que ofereix atenció a la cura personal i/o familiar en el domicili de la persona

usuària. Persones o famílies en situació de vulnerabilitat o amb problemes de salut.
Valoració del grau de dependència
La tramitació del reconeixement de grau de dependència es pot fer de forma telemàtica
(amb certificat digital) o bé presencialment.
1. Telemàticament. El tràmit es pot fer telemàticament al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat, si es disposa de certificat digital.
2. Presencialment. La sol·licitud (imprès, pdf) es pot presentar l’oficina d'Atenció a les
persones de Polinyà.

Servei de Bar El Roure
Cal presentar el carnet d'usuàri/usuària per poder tenir els descomptes pertinents.

Servei de Casal
És un servei diari de dilluns a divendres per tal de poder fer activitats no dirigides com
jocs, televisió...

Servei de biblioteca
És un servei municipal obert a tothom que fomenta l’hàbit lector, dona suport a
l’aprenentatge al llarg de la vida i facilita l’accés a la informació, a la cultura i al
coneixement des de la proximitat, l’atenció personalitzada i la creació de serveis portes
enllà:
- Premsa i revistes
- Internet i ofimàtica
- Retorn de documents
- Aula d'estudi
- Préstec interbibliotecari

Servei de casal EBM

Servei de contenidors de recollida piles
Servei de menjador EBM
Servei de podologia
Cal demanar hora al servei per ser atès a través de la cita prèvia de la seu electronica a
l'apartat de casal de la gent gran.

Servei de recollida d'animals a la via pública
Servei del centre cívic
Té com a objectiu oferir un espai a la ciutadania, prioritàriament de Polinyà, on poder
desenvolupar accions cíviques, socials, culturals, de lleure i d’altres que tinguin interès
públic, així com afavorir la participació dels ciutadans i ciutadanes en aquells assumptes
de la comunitat que fomentin la difusió de valors i la convivència intercultural,
generacional i associativa.

Servei per a les empreses
Servei psicològic a la infància i adolescència
Servei psicològic a les dones
Serveis d'informació i atenció a les dones (SIAD)
Serveis de l'Arxiu Municipal

Serveis preventius
Els actes organitzats per l'ajuntament i entitats del municipi es garanteix l'assistència
sanitària in situ, depen de l'acta i la quantitat de gent que hi assisteixi

Sol·licitud de recollida de residus urbans i voluminosos
Suport AFA
- Subvencions AFA
- Activitats educatives de suport a la funció de les famílies (xerrades i tallers que
s'ofereixen des de la DIBA)

Suport a entitats culturals
Suport a les entitats esportives
Seguiment, assessorament i mitjà de transmissió per qualsevol petició

Suport a les entitats relacionades amb la Salut
Suport als centres educatius
Tallers per a la Gent Gran

El Casal municipal de la Gent Gran ofereix tot un seguit de tallers que ajuden al
creixement individual i col.lectiu per millorar el benestar general i l'autonomia. Aquests
taller segueixen el calendari escolar, és a dir, de setembre a juny, amb vacances de
Nadal i Setmana Santa.

Teleassistència
Servei tècnic que permet a les persones usuàries entrar en contacte amb una central
d'alarmes a través de la línea telefònica que comunica amb un centre d'atenció 24 hores
al dia.

Transport públic
Xarxa de desfibril·ladors (DEA)
Polinyà és un municipi cardioprotegit. Des del 2019, la vila compta amb una xarxa de 6
desfibril·ladors ubicats en diferents espais.
Aquests aparells són d’ús públic. A través d’un sistema automàtic, senzill, modern i
fiable, els pot fer servir qualsevol persona en qualsevol moment.
Espais que compten amb desfibril·ladors:
• PAS
• Pista del Turó
• Plaça de la Vila
• El Roure
• Plaça Barcelona
• Serra Maurina
A més, hi ha també dos desfibril·ladors mòbils, custodiats per la Policia
Local.

