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Catàleg de serveis
Abastiment d'aigua potable

Accés a nuclis de població

Acollida de persones nouvingudes

Actuacions en situació de violència, desemparament abusos i risc de
desprotecció

Atenció a la gent gran i les persones amb discapacitat o dependència

Atenció ciutadana general

Atenció de situacions de necessitat social

Atenció i prevenció de la violència masclista

Atenció psicològica

Atenció sòcio-educativa a la família, la infància i l'adolescència

Bibliobús

Cementiri

Cessió d'espais

Clavegueram

Comunicació i autorització per fer foc

Deixalleria

Dinamització dels Casals de la gent gran

EAIA

Educació secundària obligatòria

Enllumenat

Ensenyament infantil i primària

Escola Bressol

Escola de música

L’Escola de Música de Dosrius realitzarà les seves classes a l’Escola Castell de Dosrius i oferirà
cursos musicals per a nadons dels 0 als 36 mesos, infants nens i nenes entre els tres i els 14 anys a
càrrec de professionals de la Societat Coral Amics de la Unió de Granollers i adaptats i personalitzats
a les capacitats i coneixements dels usuaris. A més, també s’oferiran sessions col·lectives per a adults
.

Espai Jove

Foment de la participació ciutadana

Formació ocupacional

Franges perimetrals

Gestió de Mercat

Informació i Orientació a la Dona

Informació i promoció turística

Instal·lacions esportives

Mediació ciutadana i acció comunitaria

Neteja viària

OMIC

Oficina local d'habitatge

Organització i Promoció de fires

Organització i promoció de Festes populars

Orientació i inserció sociolaboral

Parcs i jardins

Pavimentació de vies públiques

Piscina municipal

Policia/vigilància local

Prestacions d'urgència i rescabalament

Programes de sensibilització en igualtat de gènere

Prèstec de material divers

Punt d'informació jurídica

Recollida de residus

Regulació de la mobilitat

Servei d'Ajuda a Domicili

Servei d'ajudes tècniques

Servei d'informació i primera acollida

Servei de arranjaments de la llar

Servei respit

Suport a l'empresa

Suport a les entitats

Suport al Teixit comercial

Teleassistència

Tractament de residus

Transport escolar

Transport interurbà

