
 

 

#Gavàésdona 

 

1. Com puc consultar els serveis que ofereix l’Ajuntament de Gavà?  

El telèfon gratuït d’informació és el 900 66 33 88 i també et podem atendre des 

del 93 263 91 00. 

 

2. Aquest temps de crisi t’ha portat a l’atur i a una situació familiar 

d’inestabilitat laboral?  

Per consultes sobre ocupació o treball contacta per telèfon al 93 263 91 20 o a 

través de correu electrònic a cso@gava.cat.  Clica aquí. +info  

 

3. En aquests moments difícils tens dificultats amb el lloguer de l’habitatge? 

Pots adreçar-te a l’Oficina Local d’Habitatge perquè t’assessorin trucant a “Gavà 

t’Ajuda” 93 263 91 33. Clica aquí . +info  

 

4. T’agradaria informar-te sobre les beques menjador i/o casals d'estiu? 

Contacta amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà, al telèfon  

93 263 91 00. 

 

5. Vols saber quan i com es farà la matrícula als centres educatius pel curs 

vinent? 

Et pots dirigir a l’Oficina de Matriculació Escolar (OME): “Gavà t’Ajuda”  

93 263 91 33 o xarxagavaeduca@gava.cat. 

 

6. Ets família monomarental i necessites informació sobre les ajudes a les 

que podries accedir?  

Pots  contactar amb els Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà, al telèfon  

93 263 91 00. 

 

 

 

L’Ajuntament de Gavà posa a la vostra disposició una guia de recursos 

on poder adreçar-vos en cas que necessiteu informació o resoldre 

dubtes sobre la vostra situació actual 

http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/atur-per-a-afectats-per-erto-/
https://gavaimpulsa.info/informacio-economica/treball/
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/microcredits-pagar-lloguer-petits-propietaris/
https://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/prorroga-dels-contractes-de-lloguer/


 

 

7. Tens dubtes legals en relació a la custòdia, la pensió d’aliments, el règim 

de vistes dels teus fills i filles?  

El SIAD ofereix assessorament jurídic sobre aquestes temes. Pots contactar per 

correu electrònic siadgava@gava.cat, o bé al telèfon d´atenció telefònica  

93 263 91 00 extensió 9222, de dilluns a divendres de 10 h a 18 h.  

 

8. Vius una situació excepcional i tens dificultats per aconseguir aliments i 

productes de primera necessitat?  

El Banc d’aliments continua actiu i  fent repartiment d’aliments. Si necessites 

donar-se d’alta, truca al telèfon de Serveis Socials de l’Ajuntament de Gavà, el 

93 263 91 00. 

 

9. Vius episodis de violència masclista i necessites assessorament?  

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD Gavà) continua actiu. 

Pots contactar al correu electrònic siadgava@gava.cat, o bé al telèfon d´atenció 

telefònica 93 263 91 00 extensió 9222, de dilluns a divendres de 10 h a 18 h. 

A més, a tota Catalunya, per a qualsevol emergència pots trucar al  112, i en 

relació a la  violència masclista, es pot trucar al 900 900 120 (és gratuït i 

confidencial, les 24 hores del dia) o per WhatsApp al telèfon 671778540. 

 

10. Estàs angoixada i creus que et podria anar bé un assessorament 

psicològic? 

Des del telèfon Gavà t’Ajuda 93 263 91 33 un equip de psicòlogues et poden 

ajudar. De dilluns a diumenge de 9 a 20 hores. El SIAD també ofereix aquest 

servei. 

 

11. Si ets una dona gran i vius sola, creus que t’ajudaria disposar d’una xarxa 

de suport?  

“Gavà T’Ajuda”, és un servei municipal gratuït per a persones grans o amb 

dificultats. Trucant al telèfon 93 263 91 33, pots sol·licitar ajuda o també oferir-te 

com a persona voluntària.  

 

 

 

 



 

 

12. Feies ús del servei d’acollida i no saps com funcionarà a partir d’ara? Et 

trobes en situació de reagrupament familiar?  

El Servei d’Acollida continua actiu telemàticament, pots contactar a través del 

telèfon 932639100 ext.9346 o al correu serveiacollida@gava.cat i t’informaran 

del què necessitis.  

 

13. Vols saber com funcionen les fases del desconfinament?  

Clica aquí. + info 

 

14. Conciliar la feina amb persones dependents a càrrec, t’és difícil? 

Es pot demanar una adaptació o reducció de la jornada laboral si ets una persona 

treballadora per compte d'altri que acreditis deures de cura respecte del cònjuge, 

parella de fet o de familiars de fins al segon grau si compleixes els següents 

requisits:  

a. Que sigui necessària la presència de la persona treballadora per cuidar 

a un familiar per raons d’edat, malaltia o discapacitat.  

b. Que el Govern prengui mesures relacionades amb el COVID-19 que 

impliquen el tancament de centres educatius o de qualsevol altra 

naturalesa que dispensaven cura o atenció a les persones necessitades 

d’aquests.  

c. Que la persona que fins al moment es feia càrrec de la cura o assistència 

directes de la persona que ho necessita no pugui continuar fent-ho per 

causes justificades relacionades amb el COVID-19.  

L’adaptació o reducció s’ha de demanar a l’empresa. +info  

https://www.gavaciutat.cat/web/covid-19/informacio-coronavirus
http://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://web.gencat.cat/ca/coronavirus/ajuts-per-palliar-la-crisi/adaptacio-de-jornada-per-cures/

