RELACIÓ DE SERVEIS FINALISTES DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ
DEPARTAMENT
CENTRE SUPORT A L’EMPRESA (CSE)
Borsa de Treball
SERVEIS

Informació i orientació per cercar feina
Club de feina
Formació Ocupacional – Qualificació professional
Informació de Recursos Formatius
Facilitar i fomentar l’autoocupació i la creació d’empreses
Informació empresarial
Viver d’empreses
Formació empresarial
Lloguer d’espais

DEPARTAMENT

ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
Seu electrònica

SERVEIS

Registre electrònic
Notificació electrònica
Tramitació electrònica
Identificació electrònica

DEPARTAMENT

OAC
PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

SERVEIS

Alta PMH
Modificació dades PMH
Canvi domicili
Sol·licitud certificat/volant PMH
Renovació d'empadronament per a població estrangera no comunitària
Confirmació residència a Gavà de població estrangera comunitària o assimilada i
població estrangera amb residència permanent
Baixa d'ofici
Baixa per trasllat a l'estranger
LA FAMÍLIA
Inscripció al registre d'unions civils
Sol·licitud de casament civil a l'Ajuntament de Gavà
L'AJUNTAMENT
Coneixement de l'estat d'una tramitació
Dret de petició (Llei orgànica 4/2001, de 21 de novembre)
Demandes adreçades a l'Ajuntament
Informació sobre tràmits
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Informació sobre el municipi
Registre de documents
Compulsa de documents de l'Ajuntament de Gavà
Sol·licitud agenda per internet
Consulta i reclamació cens electoral
Certificació de fe de vida
Inscripcions prèvies diferents campanyes municipals
Ordenances, informes, validacions i compulses
Fotocòpies plànols
Subscripció El Bruguers
Cens d'animals domèstics de companyia
Llicència per a la tinença de gossos perillosos
Renovació llicència per a tinença d'animals perillosos
Petició d'informació en matèria de consum
Gestió agenda personal tècnic OMIC
Certificacions d'habitants per ABS
Col·locació i gravació làpides
Duplicat títol dret funerari
Registre municipal associacions
Fiances provisionals, subhastes i concursos
Us de sales i espais del PMSC (recursos)
Fotocòpies expedients urbanístics
Inscripció i informació viatges IMSERSO
Sol·licitud de plaça torns del programa de termalisme social
EL VEHICLE I EL TRANSPORT
Modificació del domicili en el permís de circulació de vehicles
Modificació del domicili en el permís de conducció de vehicles
Pagament sancions trànsit
Cessió de vehicles a l'Ajuntament de Gavà
LA FEINA I EL NEGOCI
Sol·licitud inscripció base dades comerços Gavà
Sol·licitud per prendre part en processos selectius
Autorització, llicència o permís ambiental
Canvi titularitat d’una activitat ambiental
Canvi de titularitat d'una activitat innòcua
Comunicació prèvia d'una activitat innòcua
Autorització sanitària de carnisseries
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ELS TRIBUTS
Certificat de càrregues
Duplicats de rebuts de pagament d'impostos
Duplicats de rebuts d'impostos pagats
Cobrament impostos amb recàrrec abans DPB
LA CASA
Llicència de parcel·lació
Llicència de divisió propietat horitzontal
Transitòria cinquena
Sol·licitud test aluminosi
Certificats urbanístics
Certificat antiguitat i legalitat
Qualificació urbanística
Informe o certificat de compatibilitat urbanística
Comunicació d'obra exempta de llicència
Llicència ocupació via pública amb sac de runa
Llicència d'enderrocs o demolicions totals o parcials
Llicència d'instal·lació grua-torre
Llicència d'obra menor
Llicència d’obra major
Llicència de moviment de terres
Llicència de tala d'arbres i poda
Llicència per al tancament de solars i terrenys
Recollida de mobles i estris de domicilis particulars
Petició recollida sac de runes
EL CARRER
Certificats de numeració i denominació de carrer
Acreditació per a residents zona blava
Autorització ús comú especial de la via pública: tallar el carrer
Estacionament reservat per mudança
Autorització ús comú especial de la via pública: quioscos de temporada
Baixa o modificació de gual
Llicència de gual
Petició de serveis de neteja de la via pública
Teletac zona blava
AJUDES I PRESTACIONS
Bonificació IBI per a famílies nombroses
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Bonificació taxa d’escombraries per a gent gran
Subvenció IBI famílies monoparentals i majors de 65 anys
Sol·licitud de beques
Sol·licitud de carnet transports metropolitans
Reserva plaça aparcament per a persones amb disminució
Targeta aparcament per a persones amb disminució
EDUCACIÓ I JOVENTUT
Preinscripció escolar educació infantil i primària
Preinscripció escolar escoles bressol
CULTURA
Inscripció per prendre part a la rua de Carnaval
Inscripció per prendre part a la cavalcada de Reis
DEPARTAMENT

D’ACTIVITATS I OBRES
Assabentat obra menor en habitatge.

SERVEIS

Comunicació prèvia innòcua.
Comunicació prèvia recreativa.
Comunicació prèvia permís ambiental.
Expedient declaració ruïna.
Declaració responsable per a l'exercici d'una activitat de comerç minorista d'alimentació.
Declaració responsable per a l'exercici d'una activitat de menjar preparats (bar,
restaurant i similars)
Llicència de gual.
Atenció al públic tots els dimecres de 11.30 a 14.00 i divendres amb cita prèvia de 9.30 a
11.30.

DEPARTAMENT

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
Planificació Urbanística

SERVEIS

En el marc de competències d’aquest departament:
Informació i atenció a consultes,
•

Sobre qualificacions urbanístiques i usos admesos

•

Sobre la manera de presentar una sol·licitud.

•

Sobre l’estat de tramitació d’un expedient.

Certificats:
•

Certificat de numeració i denominació de carrers

•

Certificat d’antiguitat i legalitat

•

Certificat urbanístic

•

Certificat de compatibilitat urbanística

•

Certificat de canvi d’ús

4

•

Certificat urbanístic per a la inscripció de construccions, edificacions i
instal.lacions

Altres sol·licituds:
•

Llicències de parcel·lació (agrupació o divisió)

•

Llicència de divisió horitzontal

Plànol de la ciutat
En el marc de competències d’aquest departament:
Informació cartogràfica, ortofotogràfica i planejament disponible del municipi.
•

Redirigint al sol·licitant cap a punts d’informació de la xarxa on accedir a la
informació sol·licitada (web Gavà Ciutat, AMB, ICC, RPUC, MUC,..).

•

En fitxer digital

•

O impresa en paper.

Gestionar sol·licituds relacionada amb altra informació del municipi que necessiti una
geolocalització.
DEPARTAMENT
SERVEIS

PRESEC
Senyalització viària
Manteniment de les vies públiques
Serveis de recollida de residus municipals
Serveis de neteja viària
Serveis de manteniment enllumenat públic i instal·lacions
Manteniment del mobiliari urbà
Serveis de manteniment de la jardineria
Servei de neteja dels edificis municipals
Manteniment del edificis muncipals
Serveis de suport a activitats i festes populars

DEPARTAMENT
SERVEIS

ÀMBIT DE SERVEIS A LA PERSONA
Serveis Socials Bàsics
Ajuts d’urgència social
Servei de Mediació
Servei d'Orientació Jurídica
Centre Obert Municipal
Programa d'activitats de Gent Gran
Subvenció per a taxa d'escombreries per a gent gran
Plataforma Gavà Solidària
Banc d'aliments
Casal Municipal de la Gent Gran Can Tintorer
Casal Municipal de la Gent Gran el Centre
Casal Municipal de la Gent Gran Torre Lluch
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Escola de Pares i Mares.
Casal de lleure al mes d’agost
Oficina Local d’habitatge
Servei Intermediació Hipotecària
Ajuts per a subministraments de la Llar
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) (atenció, ass.psicològic, jurídic)
Banc del temps
Punts G, dintre del SIAD
Grup Terapèutic, dintre del SIAD
Grup de creixement personal, dintre del SIAD
Biblioteca “Dones del 36” , dintre del SIAD
Salut de dones
Circuit d’atenció local a les dones víctimes de violència masclista
Programes de garantia juvenil
Aules d’estudi nocturn
Festival Gavàmón
Dies internacionals com a forma de sensibilització sobre drets humans, justícia social,...
Crèdit variable de multiculturalitat als instituts
Agent d’acollida per a persones nouvingudes
Oficina de Drets Civils: consultes a advocat sobre Drets Civils
Consultes juridiques laborals per a persones immigrants (CITE)
Fòrum de solidaritat i cooperació
Subvencions a projectes de cooperació i sensibilització
Escola d’Educació Especial Maria Felip
OME, Oficina Municipal d’Escolarització
PTT, plans de Transició Escola Treball
Programa de cursos de Formació d’Adults
Guia Educativa
Programa de subvenció per projectes d’escoles i ampas
CEM, Consell Escolar Municipal
Participació als Consells Escolars de Centre
Projectes de diversificació curricular: Jove avança, audiència educativa, mar XXI,...
Mètode Glifing
Fòrum per a la inclusió educativa
Subvenció per a llibres i material escolar
Subvencions per a activitats extraescolars
Subvencions a projectes de centres i AMPAS
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Espai Maragall
Espai Sant Jordi
Activitats del cicle festiu: festa major, festes de Sant Nicasi-Nadal-Reis,...
Jornada de cultura popular
Espai Escènic de Gavà
Celebració dels dies internacionals de la música, dansa i teatre com mitjà per difondre
les disciplines.
Biblioteques
American Lake
Casal d’Entitats Sant Jordi
El Parc de les Mines de Gavà
Centre de documentació del Parc del Garraf.
Museu de Gavà
Programes i activitats esportives per a abonats i ciutadans a les instal·lacions esportives
municipals
Jocs esportius escolars
Programa d’Activitats Aquàtiques Educatives a les piscines municipals.
Activitats esportives per a gent gran
Night Run
Mitjà marató
Triatló
Nit de l’esport
Subvencions a les entitats esportives
Cessió d’espais a clubs i entitats esportives
3.4 Serveis d’activitat física i salut
a) Centre de Medicina de l’Esport, que té com a finalitat valorar l’estat general de la
salut, condició física i adaptació cardiocirculatòria a l’esforç, així com descartar lesions
que impedeixin la pràctica esportiva.
b) Oferir programes i serveis per a la prevenció i/o millora de la salut.
c) Subvencionar les revisions a determinats col·lectius de la ciutat.
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DEPARTAMENT

SALUT PÚBLICA I CONSUM
Adopció animals de companyia

SERVEIS

Alta al cens d'animals de companyia
Assessorament tècnic en matèria de salut pública per a activitats
Baixa o modificació al cens d'animals de companyia
Declaració responsable per a l'exercici d'una activitat de menjars preparats (bar, restaurant
i similars)
Declaració responsable per a l'exercici d'una activitat de comerç minorista d'alimentació
Denúncies de salut pública
Informe de vacunació escolar
Llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos
Notificació d'instal·lacions amb risc sanitari de legionel·losi
Retirada d'animals vagabuns
Sol·licitud anunci animal de companyia perdut
Sol·licitud autorització sanitària de funcionament dels establiments de tatuatge, pírcing i
micropigmentació
Sol·licitud autorització sanitària de funcionament de piscines d'ús públic
Sol·licitud de desratització, desinfecció i desinsectació a la via pública
Sol·licitud de recuperació d'animals de companyia
Consultes en matèria de consum
Denúncies en matèria de consum
Informació bàsica sobre la tramitació de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia
Obtenció de fulls de reclamació i rètol per a indústries i comerços
Queixes en matèria de consum
Reclamacions en matèria de consum
Col·locació i gravació de làpides sepulcrals
Consultes relacionades amb expedients de concessió de sepultures
Duplicat d'un títol de dret funerari
Informació sobre l'adquisició del dret funerari en règim de concessió
Renúncia de drets sobre l'ús d'una sepultura del cementiri municipal
Transmissió del dret funerari "mortis causa"
Transmissió del dret funerari "inter vivos"
Trasllat de restes dins del cementiri municipal

DEPARTAMENT

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Processos, òrgans i espais de participació ciutadana

SERVEIS

Registre Municipal d'Associacions
Nomenclàtor de vies i espais públics
Gestió de processos electorals
Oficina del Síndic Municipal de Greuges
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DEPARTAMENT

ALCALDIA
Preparació, organització dels actes i representació institucional de l'Ajuntament

SERVEIS

Atenció al públic, derivació i resolució dels suggeriments enviats per la ciutadania tant per
correu, telèfon o internet.
Organització dels casaments civils celebrats a l'Ajuntament, en totes les seves fases:
informació de la documentació, expedient i la celebració.
Atencions protocol·làries
Organització, gestió i funcionament dels diferents mitjans de comunicació i xarxes socials
corporatives i institucionals
Departament de Premsa
Gestió de campanyes de publicitat i difusió d'activitats institucionals i ciutadanes
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