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La Carta de l’Àrea Serveis de Serveis a les Persones està adreçada a la ciutadania, entitats, 
professionals, empreses i organitzacions interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus 
objectius i compromisos i de la seva activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  
 
La Carta de Serveis facilita que la ciutadania conegui els serveis que ofereix i realitza l’Àrea Serveis 
de Serveis a les Persones, alhora que apropa l'Administració Pública als ciutadans i ciutadanes que 
en són usuaris o usuàries: 
  

 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions.  
 La ciutadania coneix mitjançant la Carta què pot exigir i a què esta obligada.  
 Integra la veu del ciutadà i de la ciutadana a l'organització. Un dels punts fonamentals de la Carta 

és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà i de la ciutadana, i de recollida i 
resposta a les queixes i suggeriments.  

 La Carta dona transparència a la gestió i permet conèixer el grau de compromís pel que fa a la 
qualitat en la prestació dels serveis i el seu acompliment.  
 
 
l’Àrea de Serveis a les Persones inclou:  
 

 Educació 

 Sanitat 

 Salubritat pública i Benestar Animal 

 Cultura 

 Benestar social i Salut a les persones 

 Igualtat 

 Gent Gran 

 Joventut 

 Esports 

 Cooperació 
 
 
 
MISSIÓ  
 

La missió de l’Àrea de Serveis a les Persones inclou tota l’atenció als i les ciutadanes en aspectes 

tan importants com l’educació, la sanitat o la cultura. Vetllant per mantenir polítiques i accions que 

ajudin i protegeixin col·lectius con la gent gran o la joventut i incidint en àrees que afecten sensiblement 

el dia a dia de la ciutadania com la igualtat, la sanitat, la salubritat pública o els esports. També 

s’encarrega de la defensa de valors i accions com la cooperació i de l’atenció a la ciutadania en l’àmbit 

dels serveis socials, el benestar i la salut de les persones. 

En definitiva, aquesta àrea ha de vetllar per l’accés de la ciutadania als serveis essencials de 

l’Ajuntament, des de la proximitat i la transparència. 

 

 

Què ofereix?        

      

 

 Educació 
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  Vetllar perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les necessitats de la ciutadania. 

 Atendre les demandes i inquietuds de la ciutadania que tinguin relació amb l’educació. 

 Informar dels serveis, recursos i projectes que hi ha a l’abast dels ciutadans i ciutadanes. 

 Impulsar i promou l’acció educativa municipal, no només del sector escolar sinó també de 
tota la ciutadania . 

 Promoure una educació de qualitat.  

 Informar de l’oferta educativa dels centres educatius de la ciutat.  

 Informar del procés de preinscripció i matriculació per a l’obtenció d’una plaça escolar.  

 Realitzar anàlisis i estudis estadístics sobre l’evolució de la matriculació escolar i l’oferta 
escolar.  

 Gestionar la utilització dels espais de les escoles públiques de primària més enllà del 
temps escolar per part d’entitats culturals, artístiques, lúdiques, esportives o de caire 
social.  

 Conservar, mantenir i vigilar els centres educatius d’Educació Infantil Primària.  

 Donar suport en activitats, accions, visites, etc. 

 Gestionar el Consell dels infants. 

 Gestionar les activitats educatives en entorns municipals (com per exemple la Jugateca al 
Parc de la Timba). 

 Gestionar els espais de promoció de l'educació. 

 Gestionar campanyes relacionades amb la promoció de valors en l’educació (Let’s Clean, 
Setmana de la mobilitat…). 

 Donar suport a AMPAs, AFAS, etc. 

 Gestionar el programa APS per l’aprenentatge, el voluntariat i la implicació social i 
ciutadana. 

 

 Sanitat 
 

 Seguir i atendre la carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció 
sanitària. 

 Vetllar pel dret a l’atenció sanitària i els serveis de salut. 

 Vetllar pels drets especials de protecció en casos de vulnerabilitat. 

 Vetllar per la seguretat alimentària i el dret a gaudir d’un entorn físic, social i comunitari 
que permeti una vida saludable i benestant. 

 Oferir assessorament i promoure xerrades sobre les qüestions relacionades amb l’àmbit. 

 Portar a terme activitats per fomentar la prevenció, la consciènciació i el coneixement en 
temes sanitaris, com per exemple la comunicació en dies internacionals sobre patologies, 
malalties, etc.  

 Assegurar el compliment de mesures excepcionals establertes per les autoritats sanitàries 
en el casos on s’especifica o aprecia una situació de perill per a la salut pública. 

 Donar suport a les entitats de salut. 

 Elaborar el Pla local de salut. 

 Gestionar Cervelló com a Municipi cardioprotegit, amb set desfibril·ladors dels quals se’n 
garanteixen el servei i el manteniment. 

 

 Salubritat pública i Benestar Animal 
 

 Garantir la seguretat, salubritat i innocuïtat. 

 Control  i execució de les mesures correctores establertes. 

 Informació telefònica o presencial a les persones que ho sol·licitin.  

 Protecció dels animals de companyia. 

 Control i gestió de colònies de gats, junt amb l’Associació protectora d’animals, per complir 
el protocol sobre control de les mateixes, i programa CER. 

 Control i actuacions sobre plagues. 
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 Treballar amb diferents associacions protectores per garantir un municipi lliure de 
maltractament animal. 

 

 Cultura 

 
 

 Gestionar els serveis culturals. 

 Fomentar i donar suport a l’associacionisme cultural. 

 Programar activitats de difusió cultural. 

 Investigar i difondre el patrimoni cultural del municipi. 

 Programar l’agenda cultural.  

 Cedir espais culturals a les entitats. 

 Atorgar subvencions i suport tècnic a les entitats, mitjançant convenis de col·laboració. 

 Donar suport logístic a les entitats per a l’organització d’activitats culturals.  

 Organitzar actes, exposicions i xerrades d'àmbit cultural. 

 Col·laborar i donar suport a les activitats que es porten a terme des de la biblioteca 
municipal. 

 Gestionar la política lingüística i relacions amb el Consorci de Normalització Lingüística. 

 Organitzar festes populars i diades significatives: 
 

 Cavalcada de Reis. 
 Carnaval. 
 Diada de Sant Jordi. 
 Viu el juliol 
 Cinema a la fresca 
 Explica’m un conte al bosc 
 Festa Major d'estiu. 
 Festa de Santa Maria 
 Activitats de Nadal. 
 Pare Noel 
 Rebuda cartes reis mags 

  

 Benestar social i salut a les persones 
 

 Informar, orientar i assessorar individualment i familiar mitjançant el personal 
professionalitzat (treballadores socials i educadores socials) en entrevistes individuals a 
l’Ajuntament o a domicili, amb cita prèvia. 

 Detectar i prevenir situacions de risc social. 

 Intervenir amb diagnòstic i tractament social de persones i famílies. 

 Derivar persones als serveis d'atenció social especialitzada. 

 Tramitar per accedir a serveis i ajuts municipals i/o d'altres departaments de la Generalitat 
de Catalunya. 

 Treballar amb totes les xarxes d’atenció, com la sanitària, educativa, ocupacional, de 
manera transversal, per donar una resposta global als casos atesos. 

 Promoure espais de treball en xarxa i comunitaris que donin resposta a necessitats 
col·lectives. 

 Treballar amb les entitats del tercer sector en matèria social, per donar resposta conjunta 
a les necessitats de la ciutadania. 

 Treballar i gestionar diferents  serveis, prestacions i recursos, tant municipals com d’altres 
administracions supramunicipals.  

 Gestionar els Serveis d’Atenció a Domicili (SAD). 

 Oferir:  
 Servei de suport personal 
 Servei de suport domèstic 
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 Servei de Teleassistència a domicili  
 Servei de transport adaptat  

 

 Gestionar prestacions econòmiques socials i d’urgència. Donar suport econòmic a la 
cobertura de necessitats bàsiques, tant d’alimentació com de roba i subministraments, 
amb recursos econòmics propis i en col·laboració amb altres administracions, que tenen 
en marxa els següents programes: 
 

 Targeta Moneder, amb el suport de la Diputació de Barcelona.  Per treballar la 
garantia en alimentació bàsica. 

 “Llum a casa”, amb el suport de l’AMB 
 Targetes de roba, amb el suport de l’entitat Humana 
 Suport a famílies, amb el suport de Creu Roja, amb el qual s’articulen ajudes 

d’alimentació a famílies amb infants i al col·lectiu de la Gent Gran, en 
col·laboració amb les botigues Bon Àrea.  
 

 Gestionar els Serveis d’intervenció de l’espai socioeducatiu no residencial i gratuït per a 
infants i adolescents, La Nau.  

 Atendre en l'àmbit socioeducatiu tots els membres de la família. 

 Prevenir i detectar les situacions de risc social i de ruptura amb la família i l'escola. 

 Afavorir la socialització i la integració social dels infants, els adolescents i les seves 
famílies. 

 Donar suport, estimular i potenciar l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat 
dels infants. 

 Potenciar l'adquisició d'aprenentatges i competències dels infants i adolescents. 

 Acompanyar i orientar les famílies en els processos socioeducatius que afecten els seus 
fills/es. 

 Liderar i dinamitzar espais de treball comunitari i en xarxa com: 

 

 XIARC: Xarxa d’infància i adolescència en risc, el qual treballa sobre 
l’aplicació del Protocol de maltractament a la infància i 
l’adolescència. 

 Taula de la Gent Gran, actualment en procés d’elaboració de la Guia 
per la Protecció del Maltractament a les Persones Grans, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. 

 Taula d’entitats socials, on actualment es treballa el Projecte de 
Garantia Alimentària, amb el suport de la Diputació de Barcelona i 
entitats municipals com Caritas, Cervelló Solidari i Creu Roja. 

 

 Igualtat 
 

 Informar, orientar i assessorar les dones sobre els seus drets en els àmbits social, jurídic 
i laboral. 

 Prestar atenció psicològica i jurídica a les dones que pateixen o hagin patit violència 
masclista. 

 Fomentar la prevenció, detecció, atenció i recuperació de les violències masclistes. 

 Realitzar accions orientades a fer visibles les desigualtats de gènere i el dret a la diversitat 
de gènere i/o sexual.  

 Realitzar accions per promoure la coeducació al municipi. 

 Fomentar l’apoderament personal i social de les dones. 

 Suport tècnic i econòmic a les entitats que treballen per la igualtat de gènere al municipi. 

 Impulsar la transversalitat de gènere en el propi Ajuntament. 
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 Gestió i organització del Punt Lila Municipal. 

 Coordinació amb les entitats supramunicipals en matèria d’igualtat. 

 Atenció i/o derivació a serveis especialitzats en situacions de discriminació per raó 
d’identitat, orientació i expressió de gènere. 

 Treball en xarxa amb els agents socials del territori i els serveis municipals en matèria de 
diversitat sexual i de gènere. 

 Campanyes específiques: 
 

 Dia internacional de les Dones 
 Dia internacional Contra la LGTBIfòbia 
 Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones 
 Dia internacional de l’Orgull LGTBI 
 Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones 

 
 

 Gent Gran 
 

 Garantir i protegir els drets de les persones grans. 

 Promoure un envelliment actiu i saludable basat en la prevenció. 

 Gestió de serveis, projectes i activitats adreçades a les persones grans. 

 Gestió del Casal de la Gent Gran de Cervelló. 

 Tallers i xerrades sobre diferents temes d’interès per al col·lectiu. 

 Celebració de dies internacionals (Dia de la Gent Gran, etc.). 
 

 Joventut 
 

 Garantir que els i les joves accedeixin amb igualtat a les oportunitats que 
es presentin, facilitant-los la presa de decisions i participació en la societat. 

 Promocionar activitats de lleure juvenil. 

 Informar sobre programes i ofertes d'ocupació i posar a l'abast dels i de les joves eines 
per poder accedir al mercat laboral i a la formació. 

 Donar suport a entitats juvenils i grups de joves actius/ves en la vida de la ciutat. 

 Donar veu als i les joves del municipi que cerquen millorar-lo. 

 Apropar la cultura a la joventut, mitjançant activitats adients per a aquesta etapa. 
 
 
 

 Esports 
 

 Donar suport a les iniciatives ciutadanes encaminades a la promoció i pràctica de l'esport. 

 Promoure i organitzar programes d'activitat física. 

 Fomentar accions i campanyes de transmissió dels valors sobre les quals se sostenen les 
polítiques esportives municipals. 

 Facilitar instal·lacions esportives perquè les entitats, esportistes, col·lectius i ciutadans de 
Cervelló puguin realitzar les seves activitats. 

 Programa d'excel·lència esportiva per ajudar en el seu rendiment als i les esportistes 
destacades de Cervelló. 

 Difusió a través dels mitjans de comunicació local de l'agenda esportiva. 

 Difusió a través dels mitjans de comunicació local de les fites esportives dels grups i 
esportistes de Cervelló. 

 Organitzar programes d'activitats físiques per a col·lectius específics. 

 Organitzar i gestionar actes específics com: 
 Cursa Solidària 
 Cursa Pota Roja 
 Cursa Nadal 
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 Promoure l'espai natural per a la pràctica i el gaudi de l'esport. 

 Revisar i adequar les instal·lacions esportives per a una pràctica esportiva segura i de 
qualitat. 

 Col·laborar amb el finançament de les entitats esportives municipals mitjançant 
subvencions. 

 Promoció i supervisió de la gestió del complex esportiu Ceraqua i tots els seus 
serveis (gimnàs, piscines, casals d'estiu...) 

 
 

 

 Cooperació 
 

 Promocionar la Cooperació internacional al desenvolupament. 

 Donar suport a projectes i programes de cooperació directa municipal. 

 Promoure campanyes d’emergència humanitària. 

 Donar suport a entitats i a les ONG. 

 Treballar en la sensibilització, la solidaritat i la Cultura i l’Educació per la Pau (EpD) a 
Cervelló. 

 Gestionar activitats en el Dia Internacional dels Drets Humans 
 

 

 

Identificació i organigrama 

 

 

Responsable polític 

 

Montserrat Canas: Àrea de Serveis a les Persones, Cultura i Educació  

Joan Noguera: Àrea de Serveis a les Persones, Sanitat, Salubritat pública i Benestar animal. 

Silvia Muñoz: Benestar Social i Salut a les Persones; Igualtat; i Gent Gran  

Ferran Soriano: Joventut; Esports; Cooperació  

 

Equip tècnic 

Coordinadora tècnica dels departaments de Cultura, Gent Gran, Sanitat i Salubritat Pública i 

Cooperació 

Tècnic mig en gestió dels departaments d’Educació, Esports i Joventut. 

Tècnica d’Igualtat 

Treballadora social del departament de Benestar Social i Salut a les Persones.  
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Com contactar? 

 

 

 

Horari presencial 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

 

Telèfon 

93 660 00 70 

 

Web  

www.cervello.cat 

 

Adreça electrònica 

- Educació: crvl.educacio@cervello.cat  

- Cultura: crvl.cultura@cervello.cat  

- Benestar social i salut a les persones: crvl.ssocials@cervello.cat 

- Igualtat: crvl.igualtat@cervello.cat  

- Gent Gran: crvl.casalgentgran@cervello.cat   

- Esports: crvl.esports@cervello.cat  

- Cooperació: crvl.cooperacio@cervello.cat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crvl.educacio@cervello.cat
mailto:crvl.cultura@cervello.cat
mailto:crvl.ssocials@cervello.cat
mailto:crvl.igualtat@cervello.cat
mailto:crvl.casalgentgran@cervello.cat
mailto:crvl.esports@cervello.cat
mailto:crvl.cooperacio@cervello.cat
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Compromisos de qualitat 

 

 

 

Avaluar amb criteris objectius l’acompliment dels serveis i funcions, i el tant per cent de satisfacció dels 

i les usuàries. 

 

En cas d’incompliment es donaran explicacions de les circumstàncies que donen lloc a l’incompliment, 

amb indicació de les mesures correctores que es duran a terme per evitar la seva repetició; i s’oferiran 

alternatives si és possible. 

 

El reconeixement d’un incompliment no donarà lloc, necessàriament, a la tramitació d’un procediment 

de reclamació envers l’Ajuntament. 

 

Vetllar per la veracitat i objectivitat de la informació difosa. 

 

Implementació de nous canals informatius i ús adequat dels quals se’n disposi per garantir la 

transparència i l’accés a la informació. 

 

Promoure la participació ciutadana per millorar els serveis. 

 

Canals de Participació  

 

L’Ajuntament promourà la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i millora dels 

serveis. La finalitat és fer una avaluació participativa, fomentant així la democràcia, la cooperació i el 

consens.  

Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos:  

 Aportacions individuals i/o col·lectives en qualsevol dels espais, òrgans i/o instruments de 
participació. 

 Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció.  

 Escrits dirigits al Servei.  

 Opinions a través de les xarxes socials  
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Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments  

Per a facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, l’Ajuntament s’ha 

dotat de dos canals de contacte preferents:  

 

 Correu electrònic del departament 

 Formularis web 

 Xarxes i canals de comunicació. 

 

Normativa  

 

 

- Reglament Orgànic Municipal  
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Capítulo IV Información 

y Participación ciudadadana. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya, Títol XIV de la informació i la participació ciutadanes.  
 

 

 

Drets i responsabilitats de la ciutadania  

 

 

Drets  

 

- Dret d’accés a la informació pública.  
- Dret a una informació pública veraç, objectiva i actualitzada.  
- Dret a disposar d’un espai web amb informació accessible i comprensible, ordenada amb 

criteris temàtics i cronològics i continguts actualitzats. 
- Dret a presentar propostes i suggeriments.  
- Dret a una bona administració municipal.  
- Dret a uns serveis públics de qualitat.  
- Dret a la llibertat d’expressió a les xarxes socials i als canals de participació. 
- Dret de ser atès/a en un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 

persones. 
 

Responsabilitats  

 

- Participar en la millora dels serveis mitjançant la presentació de queixes i suggeriments.  
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- Les persones físiques podran triar en tot moment com es comuniquen amb les Administracions 
Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions, a través de mitjans electrònics o no, 
tret que estiguin obligades a fer-ho a través de mitjans electrònics. 

- Deure d’utilitzar un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 
persones. 

- Deure de citar la font d’origen sempre que es facin servir continguts i imatges de propietat 
municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


