CARTES DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

SERVEIS SOCIALS

Què oferim?

SERVEIS SOCIALS
Qui som?
L'Àrea de serveis socials i ciutadania de la Mancomunitat
dissenya, planifica, executa i avalua, d'acord amb les
prioritats dels municipis que la integren, aquelles
polítiques de benestar social i de desenvolupament social
orientades a millorar la qualitat de vida de les persones.
Per assolir aquesta finalitat, es gestionen els serveis
socials i serveis a la ciutadania de Tona, tals com atenció
social, polítiques de ciutadania i d'acollida, igualtat
d'oportunitats, entre d'altres.
Es compta amb unes oficines de serveis generals a la
Mancomunitat La Plana, però els professionals de l'equip
també realitzen la seva tasca en el municipi.
ÀREA SERVEIS SOCIALS I CIUTADANIA MANCOMUNITAT
Responsable: Aida Guillaumet
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA BENESTAR I SALUT
Responsable polític: Mar Cuxart

A qui ens adrecem?
L'àrea de serveis socials vol prestar un servei proper a
totes les persones, grups i comunitats del municipi.

Canals per accedir al servei
OFICINA SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT
Adreça: Sector El Quadro, s/n Malla
Correu electrònic: serveissocials@mancoplana.cat
Equip atenció bàsica de Tona:
Adreça: C/ de la Font, 10
PER ACCEDIR A AQUESTS SERVEIS CAL PROGRAMAR CITA
AMB EL SERVEI D'ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA
Demanar cita prèvia trucant al Telèfon: 93 812 54 45
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
i dilluns i dimecres de 15:00 a 17:00h

SERVEIS PRESTATS PER LA MANCOMUNITAT PLANA
SERVEIS PER A LA POBLACIÓ EN GENERAL
Atenció bàsica: EBAS (Equip bàsic d’atenció social) Tona – Malla
 Equip que coordina les diferents actuacions i que treballa per oferir una
atenció social de qualitat orientada al benestar de les persones.
 Gestió Intervenció social continuada a partir d'un pla d’atenció social
individual o de convivència en funció de la valoració de la situació de
necessitat i amb acord mutu entre les parts.
 Valoració professional de les situacions particulars, adreçada a
l’assignació dels recursos públics disponibles.
 Gestió d'ajuts de suport social per atendre necessitats bàsiques.
 Orientació i derivació als serveis socials especialitzats.
 Aplicació de protocols de prevenció i atenció davant de situacions de
maltractaments o de sospita de maltractaments (infància, gent gran,
dones en situació de violència masclista).
Atenció domiciliaria
 Servei d'ajuda a domicili per a situacions de risc social i/o manca
d’autonomia personal.
 Servei de teleassistència.
 Servei d'ajudes tècniques – BAT Osona.
Atenció a la dependència, discapacitat i promoció de l’autonomia
 Sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència i discapacitat,
i del dret als serveis i prestacions vinculades.
 Atenció social a les persones amb dependència: Tramitació i seguiment
del Pla Integrat d'Atenció Individualitzada (PIA).
 Projecte de suport a cuidadors.
SERVEIS PER LA DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN
-Accedeix a la Carta de serveis per a la gent gran.
SERVEI PER PERSONES NOUVINGUDES
Atenció individualitzada; Informació i assessorament procés d’acollida.
Gestió del Certificat de Primera Acollida.
Gestió d’informes d’estrangeria; Arrelament, Integració i Reagrupament.
Formació en coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic i
coneixements laborals.
 Programa de parelles lingüístiques/voluntariat per la llengua.
 Projectes de promoció per la cohesió social.
 Assessorament i suport entitats i col·lectius persones d’origen estranger.





SERVEI D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
-Consulta la Carta de serveis d’ocupació i desenvolupament local.

SERVEIS PER A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
 Promoció i millora per el desenvolupament integral infància i
adolescència.
 Prevenció de les drogodependència i conductes de risc
 Accions comunitàries d’atenció a la infància.
SERVEIS PER A LA IGUALTAT DONA -HOME I LGTBI
 Foment, suport i promoció de l’associacionisme.
 Activitats, campanyes sensibilització i no discriminació.
 Activitats per el creixement personal i empoderament.
HABITATGE
-Borsa de mediació per lloguer social.
-Mesures promoció captació d’habitatges per la Borsa de lloguer.
-Gestió sol·licituds de prestacions per el pagament de l’habitatge.
-Assessorament en metria d’habitatge en relació a la contractació
i al risc de pèrdua de l’habitatge habitual.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb
les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta ordenances fiscals i generals
-Web Serveis Socials Mancomunitat de la Plana

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Complir els terminis de resolució del procediment administratiu
per els tràmits i serveis vinculats.
-Donar cita en un màxim de 10 dies per rebre atenció des dels
serveis Socials Bàsic i el servei d’Habitatge.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-A través del seguiment del programa de gestió per el seguiment
d’expedients, i del programa de gestió de cites programades.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu
a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant al següent enllaç
podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS
SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL-MANCOMUNITAT DE LA PLANA

SERVEIS PER A LA
GENT GRAN

Programa
de
dinamització

Qui som?
L'Ajuntament de Tona, des dels Serveis Socials i
d'atenció a les persones, juntament amb la Fundació
Can Codina, entitats i associacions treballem per
garantir i protegir els drets a les persones grans, i
promoure un envelliment actiu i saludable basat en
la prevenció.
ÀREA SERVEIS PERSONALS,
REGIDORIA BENESTAR SOCIAL I SALUT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas
Directora Casal Can Codina: Rosó Oliva

Que oferim?
SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL i DINAMITZACIÓ
Serveis, projectes i activitats adreçades a les
persones grans que presta l'Àrea de serveis socials i
ciutadania de la Mancomunitat La Plana.

FUNDACIÓ CAN CODINA
-Casal d’avis, la Fundació Can Codina és un casal
d'avis que ofereix una gran varietat de serveis a la
gent gran.

-Habitatges

de

serveis

Servei d’acolliment
alternatiu a persones grans autònomes les
circumstàncies socials de les quals no els permeten
romandre en la pròpia llar.

Serveis
d'interès

Suport a les Associacions de gent gran
Activitats #gentgranactiva
 Activitats lúdico-formatives puntuals
 Intercanvi de casals
 Jornades per a la gent gran
 Activitats intergeneracionals
 Xerrades i formació
 Formació en noves tecnologies
 Caminades, exposicions
Tallers anuals
 Taller de psicomotricitat
Tramitació de programes IMSERSO: termalisme i
vacances
Serveis socials d'atenció domiciliària
 Servei d'ajuda a domicili per a persones grans i/o
persones amb dependència
 Servei d'ajuda a domicili per a situacions de risc
 Servei de teleassistència
 Servei de suport a les tasques de la llar
 Servei d'ajudes tècniques – BAT Osona
 Servei de suport a les persones cuidadores
 Projecte d'arranjament d'habitatges per a persones
grans i/o amb dependència
Servei d'atenció a la dependència i promoció de
l'autonomia personal
 Sol·licitud de reconeixement de la situació de
dependència
 Atenció social a les persones amb dependència
 Projecte de suport a cuidadors
Servei d'orientació i tramitació de prestacions
econòmiques i serveis d'altres administracions
Atenció social bàsica EBAS, equips formats per un o una
educadora social i un/a treballadora social

GENT GRAN
FUNDACIÓ CAN CODINA
CASAL AVIS

-Activitats lúdiques
-Atenció religiosa
-Assistència geriàtrica
-Serveis de bugaderia, assistència
geriàtrica, dieta personalitzada,
servei mèdic ocasional, centre dia,
manicura, perruqueria, podologia,
fisioteràpia etc.

HABITATGES
DE SERVEIS

-Allotjament
-Suport personal
-Teleassistència
-Servei de menjador, neteja i
bugaderia.

Condicions
d’accés

Persones amb més de 60 anys,
amb autonomia per desenvolupar
activitats de la vida diària i aptitud
per la convivència.
Preferència per accedir-hi:
Les persones que tinguin familiars
a Tona.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web l'Àrea de serveis socials i ciutadania de la
Mancomunitat La Plana
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Web Can Codina
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
- RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances
fiscals i generals de Tona

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

Canals per accedir als serveis

CARTA DE SERVEIS

GENT GRAN

També us pot interessar...

SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL
OFICINA SERVEIS SOCIALS MANCOMUNITAT PLANA
Adreça: Sector El Quadro, s/n , Malla
Telèfon: 938 125 445
Correu electrònic:serveissocials@mancoplana.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h,
dilluns i dimecres de 16:00h a 19:00h
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: Carrer Font, 10
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h i
dilluns i dimecres de 16:00h a 19:00h, cal demanar
hora al telèfon 938 125 445.

FUNDACIÓ CAN CODINA
CASAL D’AVIS
Adreça: C/Barcelona, 23
Telèfon: 938 870 812
web: http://cancodina.blogspot.com.es/
Correu electrònic: cancodina@telefonica.net
HABITATGES TUTELATS
La persona interessada farà una sol·licitud d'ingrés a
Fundació Can Codina, que comunicarà a l'interessat i al
familiar de referència els documents a aportar i les
condicions requerides.

Adreça: Ctra. Manresa, 2
Telèfon: 938 870 812
Correu electrònic: cancodina@telefonica.net

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el
formulari que teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem millorar
aquesta Carta de Serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

Associacions i entitats per gent gran

Residències/centres especialitzats

 ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE TONA

 HOTEL RESIDÈNCIA PRUDENCI

Lleure i formació per a la gent gran. Organització de
conferències i xerrades, excursions i col·laboracions en festes
adreçades a la gent gran entre d'altres.

Adreça: Carretera de Manresa, 55
Telèfon: 938 870 075
Consulta la web!

Adreça:
C/Barcelona, 21
Telèfon: 938 870 812
Correu electrònic:
jubilatstona@gmail.com
Horari:
L’Associació de Jubilats i Pensionistes de Tona obre dimarts
de 18:00h fins a les 19:30h, i el divendres de 10:00h a 12:00h
del matí.
Més informació sobre les activitats de l’associació!
 GRUP VOLUNTARIS D’ANIMACIÓ DEL CASAL D’AVIS
Tasques d'animació al Casal dels Avis amb l'organització
d'actes, espectacles de tot tipus, col·laboracions amb la
direcció i el personal del casal dels avis i qualsevol activitat
que tingui a veure amb el Casal i la gent gran.
Correu electrònic: cintusubi@gmail.com

 HOTEL PRAT RESIDÈNCIA
Adreça: Carrer Doctor Bayes, 49
Telèfon: 938 870 018
Correu electrònic: info@residencia-prat.com
Consulta la web!
Consulta el perfil de Facebook
 RESIDÈNCIA PER GENT GRAN MAQUITA
Adreça: Carretera de Manresa 6
Correu electrònic: Residenciamaquita@gmail.com
Telèfon: 937 426 005
Consulta la web!
Consulta el perfil de Facebook

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

ENSENYAMENT

RECURSOS EDUCATIUS MUNICIPALS

SERVEIS D’ENSENYAMENT

Servei públic i gratuït, que ofereix entre altres:

 ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA
Institució que acull nens i nenes de 0 a 3 anys.
-Consulta el projecte d’escola, el calendari etc

Qui som?
Treballem per atendre les demandes de la ciutadania i de la
comunitat educativa, informem dels serveis, projectes i recursos
educatius, i vetllem perquè l’oferta educativa s’adeqüi a les
necessitats del municipi.
ÀREA SERVEIS PERSONALS, REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas

Adreça: Carrer Verinal, 24
Tel. 93 812 58 48 Blog: paambxocolata@tona.cat
Horari escolar: de 8:45h a 12:00h (opcional de 12:00h a 13:00h) i de 15:00h
(opcional de 14:30h a 15:00h) a 17:00h.

 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
Els programes que ofereix:
-Sensibilització P4 i P5
-Nivell Mitjà ( 12 a 18 anys

Canals per accedir al servei

-Nivell Elemental (6 a 11 anys)
-Itinerari instrument ( a partir 7 anys)
Els instruments que ofereix són:
Baix elèctric, bateria, flauta travessera,
guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano
saxòfon , trompeta i violí.

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10 Correu electrònic: oac@tona.cat

Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió:151

Adreça: Crta. Manresa, 1
Horari: Cada tarda de dilluns a divendres
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 430
Correu electrònic: escolademusica@tona.cat

Horaris atenció: De 9:30h a 13:00h de dilluns a divendres

Què oferim?
GARANTIM L’EDUCACIÓ AL LLARG I AMPLE DE LA VIDA

 LUDOTECA JOCS

A partir de la gestió de serveis municipals treballem per una
educació al llarg i ample de la vida.
-Recursos per a la petita infància
-Educació Municipal
-Formació Permanent

S'ofereix el següent:
-Espai de joc per a infants
-Tallers i activitats artístiques i plàstiques
-Activitats de participació infantil

ACTUACIONS DE MILLORA DE L’ÈXIT ESCOLAR I
ACOMPANYAMENT ESCOLAR
- Cogestió de centres públics

-Suport a l’escolarització
-Prevenció de l’absentisme escolar
-Suport al reforç escolar
-Foment de l’excel·lència
-Educació en el lleure
-Activitats formatives complementaries - Suport a les famílies
-Educació Ambiental
-Accés a la informació

-Casal de Nadal i d’Estiu
-Assessorament jocs i joguines

Adreça: C/Nou, 1
Web: http://ludotecajocs.blogspot.com
Correu electrònic: ludotecajocs@tona.cat
Horari: De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h
Telèfon: 93 887 02 01 / Extensió: 151

 AULA OBERTA- ESCOLA ADULTS

FORMACIÓ PROFESSIONAL I TRANSICIÓ TREBALL

Dins del Centre de Formació Permanent d'Osona Sud, ofereix diversos cursos :

-Formació post-obligatòria
-Formació inserció laboral

-Consulta l’oferta formativa actualitzada a www.osonaformacio.org

-Graduació ESO

ACTUACIONS EN ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
-Consell Escolar Municipal, Consell Escolar de Centre, Comissió
Garantia Escolarització

 BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS

Adreça: C/Nou, 1 Telèfon: 93 887 07 61
Horari: De dilluns a dijous de 16:00h a 20:00h,
dimecres de 9:30h a 12:30h i divendres de 15:00h a 18:00h.
Correu electrònic: aulaoberta@osonaformacio.org

-Visites per conèixer la biblioteca
-Préstec de llibres, revistes, audiollibres etc.
-Reserva d’ordinadors amb Internet
-Accés al catàleg de la Biblioteca i altres catàlegs
Adreça: C/Antoni Figueras, 62
Horari hivern: Tardes, dilluns a divendres de 15:30h a 20:30h.
Matins: dimecres i dissabtes de 10:00h a 13:30h.
Horari estiu: Tardes: de dilluns a divendres de 16:00h a 21:00h.
Matins: dimecres i divendres de 10:00h a 13:00h.
Telèfon: 93 887 13 95 Correu electrònic: b.tona.cf@diba.es
-Obté més informació consultant la web: www.bibliotecatona.cat

SUPORT ALTRES CENTRES EDUCATIUS I RECURSOS
 ESCOLA L’ERA DE DALT
És una escola d’Educació Infantil i Primària
Adreça: C/Andreu Molera, 5
Telèfon: 93 887 09 01 Web: www.leradedalt.cat
Correu electrònic: a8030421@xtec.cat
Horari: Matins de 9:00h a 12:30h, tardes de 15:00h a 16:30h
setembre: 12:30h a 13:00h. (dilluns i dimecres)
AMPA: www.ampaleradedalt.com / info@ampaleradedalt.com

 ESCOLA VEDRUNA
ofereix els següents serveis:
- Educació Infantil
-Servei d'acollida gratuït
- Servei de menjador
-Servei socialització llibres
- Activitats extraescolars

-Educació Primària i Secundaria
-Servei de biblioteca
- Sortides i colònies
-Servei de Psicopedagogia
-Servei de Logopèdia i Vigilància

Adreça: C/Germana Victòria, 21
Horari: Cada dia de 7:45h a 19:00h Telèfon: 93 812 47 62
Correu electrònic: escola-vedruna-tona@xtec.net
web: www.evt.cat

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona
 INSTITUT DE TONA
S'ofereix entre altres:
• Educació Secundària Obligatòria, batxillerat i cicles formatius
• Psicòleg de l'EAP i psicopedagogs del centre
• Projecte reforç escolar i Projecte Pont a 4t (per l'accés al món laboral)
• Projecte educat 1 x 1 un ordinador per alumne i aules digitalitzades
• Altres projectes (Aules netes, llegim junts, Projecte Hort etc.
• Activitats extraescolars
Adreça:C/Torres i Bages, 32
Telèfon: 93812 57 23
Web: www.iestona.net
Horari: Matins de 8:00h a 14:45h
Correu electrònic: a8054277@xtec.cat

 ESCOLA HOSTELERIA D’OSONA
S'hi realitzen els cursos de cicle formatiu mitjà següents:
-Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cuina i gastronomia
-Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Forneria, confiteria i rebosteria.
-Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Serveis en restauració
El centre compte amb un menjador pedagògic amb serveis a clients
reals i obert al públic de dilluns a dijous en horari de migdia.
També s'ofereixen:
• Cursos i monogràfics per a particulars.
• Cursos de cuina i de pastisseria per a escolars de diverses edats.
Sopars gastronòmics:
Sopars en els que cuiners i pastissers de reconegut prestigi treballen amb
els alumnes un menú que es serveix al públic assistent.
Adreça: C/Passeig de la Suïssa
Horari: De dilluns a dijous de 9 a 18.30 hores i divendres de 9 a 14 hores.
Secretaria: Dilluns, dimarts i dimecres de 16 a 18hores; Dijous i
divendres de 10 a 13hores.
Telèfon: 93 887 08 54 Web: http://www.escolahostaleriaosona.net/
Correu electrònic: info@escoladhostaleriadosona.net

 COL·LEGI RESIDÈNCIA PIVE
Per alumnes des de P-3 fins a 2n de Batxillerat, treballa amb grups
reduïts essent la seva principal característica l'atenció i el control
individualitzat dels estudiants.
Adreça: C/Joan Llusà, 39
Telèfon: 938 870 020 Web: www.pive.es
Correu electrònic: pive@pive.es / info@pive.es
Horari de visites: De dilluns a dijous de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a
18:00h, divendres de 9:00h a 13:00h. Sempre amb cita prèvia.

CARTA DE SERVEIS
MILLORA ÈXIT ESCOLAR I ACOMPANYAMENT ESCOLAR
 OFICINA MUNICIPAL ESCOLARITZACIÓ
Servei municipal destinat a :
• Orientar i Informar de tota l’oferta educativa del municipi
• Informació i assessorament sobre el procés de preinscripció i matrícula de
les llars d’infants, educació infantil, primària i ESO
• Gestió beques menjador, llibres i serveis específics
• Gestió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de l’escolarització
• Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de l’alumnat de
Tona, mitjançant les comissions d’escolarització.
Horari: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h al mateix Ajuntament

 ACTUACIONS MILLORA ÈXIT ESCOLAR
-PREVENCIÓ ABSENTISME ESCOLAR
-REFORÇ ESCOLAR (Estudi assistit, el Trèbol i Aula d’estudi)
-PROJECTES PER FOMENTAR L’EXCEL·LÈNCIA
 Premis Treballs de Recerca Batxillerat
 Concurs públic per la creació dels CONTE DE REIS
-PROJECTES FORMATIVES COMPLEMENTÀRIES
Taller de poesia, programa anem al Teatre, perfils, dol migratori etc.

ACTUACIONS EN ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

ENSENYAMENT
ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
- RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Web Escola Bressol Pa amb Xocolata
-Web Osona Formació
-Web Biblioteca Caterina Figueras
-Web Escola l’Era de Dalt
-Web Escola Vedruna
-Web IES TONA
-Web Escola Hosteleria d’Osona
-Web PIVE
CARTES DE SERVEIS
-Carta Serveis Escola Bressol Pa amb Xocolata
-Carta Serveis Escola Municipal de Música
-Carta Serveis Aula Oberta -Escola d’Adults
-Carta Serveis Ludoteca
-Carta Serveis Biblioteca Caterina Figueres
-Carta Serveis Oficina d’Escolarització
ASSOCIACIONS DE PARES I MARES

 CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
En una reunió anual on s’ofereix a tots els sectors de la comunitat educativa,
la possibilitat de participar i opinar, de tot el referent a l’ensenyament, a nivell
local.
-Consulta les darreres actes del CEM

-AMPA Escola Municipal de Música
-AMPA Escola l’Era de Dalt
-AMPA Escola Vedruna
-AMPA IES TONA

 CONSELL ESCOLAR DE CENTRE
La regidora d’ensenyament, forma part del consell escolar dels centres públics
i concertats, per aportar una visió àmplia de l’educació a nivell local en el
propi centre educatiu i recollir les inquietuds del centre escolar.

 COMISSIONS GARANTIA ACCÉS
Garanteix les places necessàries per l’escolarització obligatòria, reserva les
places de NEE (necessitats educatives especials), i atén les demandes i
reclamacions del procés de preinscripció de l’escolarització obligatòria.

PER MÉS INFORMACIÓ I CONSULTES A LA REGIDORIA
D’ENSENYAMENT DEMANA HORA AL TELÈFON 93 887 02 01

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari
que teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant
al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS

Què oferim?

Biblioteca
Caterina Figueras
Qui som?
La Biblioteca Caterina Figueras de Tona és un centre
públic i gratuït d'informació, d'aprenentatge i promoció
lectora que contribueix a l'igualtat d'oportunitats.
Proporciona recolzament a l'educació formal i no formal
i facilita l'accés a la informació mitjançant suports
tradicionals i tecnològics.
És un lloc de trobada on es prioritza l'atenció
individualitzada i cordial amb l'usuari, es vetlla per la
tranquil·litat, el silenci i el respecte, i s'estableix una
col·laboració amb escoles, famílies, entitats i col·lectius.
ÀREA SERVEIS PERSONALS, REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas

A qui ens adrecem?
Ens adrecem a tots els ciutadans de la localitat.

Canals per accedir al servei
BIBLIOTECA CATERINA FIGUERAS
Adreça: C/Antoni Figueras, 62
Horari d'hivern: Tardes: de dilluns a divendres de 15:30
h a 20:30h. Matins: dimecres i dissabte de 10:00h a
13:30h
Horari d'estiu: Tardes: de dilluns a divendres de 16:00h
a 21:00h. Matins: dimecres i divendres de 10:00h a
13:00 h Telèfon: 93 887 13 95
Correu electrònic: b.tona.cf@diba.cat
Web: http://www.bibliotecatona.cat/

PER MÉS INFORMACIÓ, I PER ACCEDIR
ALS TRÀMITS DIGITALS CONSULTA LA
WEB DE LA BIBLIOTECA!!

INFORMACIÓ
-Informació i resposta a consultes plantejades pels usuaris
-Visites per conèixer la Biblioteca
-Pregunta a la Biblioteca (servei d'informació en línia de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la Diputació de Barcelona. Bibliotecaris)
-Consulta novetats per temàtica (literatura, cinema, música, teatre, còmic,
arquitectura, art, història, ciències i tecnologia, infantil, juvenil etc.)
-Agenda (activitats infantils, presentacions, trobades, concerts, premis, etc.)
-Notícies (Biblioteca, Tona, literatura, música, museus i exposicions, recursos en línia)
-Història de la Biblioteca i Reglament

CONSULTA/PRÉSTEC RECURSOS
-Consulta a sala de llibres, revistes, diaris, butlletins,etc.
-Préstec de llibres, revistes, audiollibres etc. a usuaris, entitats i col·lectius i a domicili.
-Renovació i reserva de documents
-Reserva ordinadors amb Internet
-Accés catàleg Biblioteca i altres catàlegs
-Autorització recollida documents
-Accés i préstec a llibres digitals eBiblio
-Accés butlletins electrònics
-Entrevistes virtuals amb escriptors
-Préstec interbibliotecari
-Altres recursos: Wi-fi, impressions, fotocòpies, retorn documents, Desiderates

ESPAIS
-Sala Lectura i pati (zones diferenciades per usuaris)
-Punt TIC (Ordinadors amb Internet i ofimàtica)

ACTIVITATS
-Tastalletres
-Tallers de poesia
-Cicle musical “Al Pati”
-Intercanvi de Llibres

-Cessió d’espais
-Visites escolars
-Dia mundial de la Poesia
-Presentacions

-Laboratoris familiars de lectura
-Lletra menuda
-Hora del conte
-Dia mundial de la Diversitat

XARXES SOCIALS
ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i generals de Tona

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Contribuir a la promoció de la lectura.
-Donar servei a les necessitats de les entitats
educatives i dels usuaris per tal de fomentar
el desenvolupament personal i l’igualtat
d’oportunitats.
-Impulsar canals i instruments perquè els
usuaris facin ús dels serveis de la biblioteca
de forma autònoma.
-Avançar cap al concepte de Biblioteca com a
lloc de trobada que afavoreixi la convivència,
la participació ciutadana i la generació de
coneixement, cultura i opinió.
COM MESUREM ELS COMPROMISOS
-Nombre d’accions per fomentar la lectura i
número de beneficiaris.
-Nombre d’accions executades vinculades al
centres educatius.
-Nombre d’accions de formació per a l’usuari
de la biblioteca.
-Creixement de la participació en les diferents
accions de la biblioteca(%).

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta de
serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

ESCOLA BRESSOL
PA AMB XOCOLATA
Qui som?

CARTA DE SERVEIS

ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA

Què oferim?
ENLLAÇOS D’INTERÈS

SERVEIS
En funció de la ràtio vigent, que ve marcada pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, l’escola està
organitzada de la següent manera:

Som un centre de caràcter públic, la titularitat de la qual
és de l’Ajuntament de Tona, amb el suport del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

1 aula de 4 mesos a 1 any (8 infants)
2 aules d’1 a 2 anys (13 infants)
3 aules de 2 a 3 anys (20 infants)

L’escola bressol és el primer graó del sistema educatiu,
correspon al primer cicle d’educació infantil i acull nens i
nenes de 0 a 3 anys. Treballem per iniciar els infants en
l’autonomia personal en la solidaritat i el respecte. Volem
promoure que els infants siguin actius, capaços
d’experimentar, d’expressar-se, d’estimar i ser feliços.

A cada aula hi ha dues mestres que n’exerceixen la tutoria, el
que permet el treball en petit grup i per tant, una atenció més
individualitzada. L’acompanyament de les mestres en el procés
d’aprenentatge dels infants se centra en l’observació directa, el
que permet crear uns espais ben pensats, rics i estimulants, i
que ofereixen el màxim de possibilitats als infants.

ÀREA SERVEIS PERSONALS, REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Directora escola: Marta Puigdollers
Coordinadora pedagògica: Cristina Cardo

A qui ens adrecem?
Ens adrecem als infants de 0 a 3 anys i a les seves famílies.

Canals per accedir al servei
ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA
Adreça: C/ Verinal, 24

Tel: 93 812 58 48
Correu electrònic:paambxocolata@tona.cat
Blog : https://paambxocolatablog.wordpress.com
Horari atenció: De dilluns a divendres de 11:00h a 14:00h
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 151

-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions
amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta ordenances fiscals i
generals

El nostre compromís
-Seguiment i avaluació dels
corresponents indicadors:

següents compromisos i els

Pel que fa a les polítiques
COMPROMISOS

INDICADORS

A l’escola es potencia el treball amb grups reduïts per oferir una
atenció més individualitzada als infants, respondre als seus
interessos i gaudir d’un ambient tranquil i relaxat. Per afavorir
aquesta metodologia es disposa d’uns espais: el de la llum, el
taller d’art, l’hort, l’espai motriu, el de contes i poesia i
l’exterior.

Adequar el servei a la
demanda

-Atenció de sol·licituds de preinscripció
(%)

COMPROMISOS

INDICADORS

Horari escolar: de 8:45h a 12:00h (opcional de 12:00 a 13:00) i
de 15:00h (opcional de 14:30 a 15:00) a 17:00h.

Oferir un servei de
qualitat

-Grau de satisfacció

Oferir un servei
accessible als usuaris

-Mitjana dies d’obertura anual

PREUS PEL CURS 2016-17
1. Mensualitat
2. Abonament mensual: Dinars
Berenars
Horari extra de matí o de tarda
3. Per cada servei:
Dinar sol
Berenar sol
Hores extres de matí o de tarda
4. Material escolar (cada trimestre)

160,00 Euros
125,00 Euros
35,00 Euros
38,00 Euros
10,00 Euros
2,50 Euros
7,50 Euros
26,00 Euros

Clica per obtenir més informació consulta el projecte
d’escola, el calendari etc

Pel que fa als usuaris

Facilitar la participació

-Nombre accions dutes a terme on
participin les famílies

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari
que teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant
al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA

PROGRAMA CENTRAL

Qui som?
L’Escola de Música de Tona és un centre de
titularitat municipal, reconegut i autoritzat pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Forma part de la Xarxa EMVic, el teixit socioeducatiu
promogut des de la Fundació l’Atlàntida amb clara
vocació de ser un potent agent educatiu que ajudi a
la cohesió i dinamització social i cultural del seu
entorn des de la qualitat i la millora permanents.
La nostra missió és contribuir significativament a
l’educació musical dels ciutadans per tal que els
ajudi a desenvolupar-se humanament, els permeti
influir positivament en la societat i, si s’escau, els
doni l’oportunitat de professionalitzar-se.
L’escola compta amb un equip de 10 professors,
secretaria, consell escolar de centre i AMPA.
ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas
Directora del centre: Pau Albert

A qui ens adrecem?
L’oferta formativa és oberta i flexible; es poden
impartir programes de diferents intensitats i per
alumnat de totes les edats.

Què oferim?
L’EMTona aplica, d’acord amb el seu Projecte
Educatiu, el següent disseny curricular, que els
alumnes poden complementar amb activitats a la
seu central de Vic.

Sensibilització · P4 i P5
Iniciació musical en petit grup; descobriment del món de la música,
aprendre a cantar en grup, a seguir un mateix ritme i una mateixa
entonació.
Treball i vivència lúdica a partir dels elements més primaris de la
música: el timbre, la dinàmica, l’alçada, el ritme, la pulsació, la
coordinació motora i l’expressió emocional.
Nivell Elemental · dels 6 als 11 anys
Escoltar, interpretar i crear: desenvolupar la intel·ligència emocional.
Programa troncal per assegurar una base sòlida del Llenguatge musical i
el Cant Coral.
Itinerari Instrument · a partir dels 7 anys
Aprenentatge de la tècnica bàsica d’un instrument.
Mòduls de 20′ a 30′ setmanals que el professor gestiona de manera
individual, en petit grup o combinant les dues metodologies. Règim
d’estudi personal diari d’acord amb el mòdul lectiu d’instrument.
Progressivament s’incorporen activitats complementàries i optatives:
orquestra, banda, conjunt instrumental, etc.
Comporta un pla anual d’activitats complementàries: audicions,
concerts, magistrals, intercanvis, trobades…
Nivell Mitjà · dels 12 als 18 anys.
El disseny curricular deixa de ser troncal i es converteix en un programa
obert i essencialment optatiu segons l’ interès i la dedicació que vulgui
posar-hi cada alumne. Es recomanen especialment activitats
instrumentals pràctiques i col·lectives com orquestres, cor, classe
col·lectiva, etc. que es poden cursar tan al poble com a Vic.

OFERTA D’INSTRUMENTS
Baix elèctric, bateria, flauta travessera, guitarra clàssica, guitarra
elèctrica, piano, saxòfon, trompeta i violí.

PROGRAMES COMPLEMENTARIS
CoNEIX la Música · Curs de sensibilització i estimulació musical per a
nadons de 0 a 3 anys amb l’acompanyament de la mare, pare o
cuidador/a.
Aula d’Adults · A partir dels 18 anys. Cursos trimestrals de vuit sessions.
Programa totalment lliure. Tallers instrumentals, vocals, teòrics, tècnics,
culturals, bàsicament en grup.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Canals per accedir al servei
ESCOLA DE MÚSICA DE TONA
Adreça: Crta. Manresa, 1 (baixos Can Codina)
Horari: Cada tarda de dilluns a divendres
Horari de secretaria: dimarts de 17:30h a 20:30h
Telèfon: 93 887 02 01 / Extensió: 430
Correu electrònic: escolademusica@tona.cat

EMVIC, FUNDACIÓ L’ATLÀNTIDA
Adreça: Torras i Bages, 6, Vic
Horari de secretaria: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h
Telèfon: 93 702 72 57 Correu electrònic: emvic@emvic.cat

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10 Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Ext: 151
Horaris atenció responsable tècnic: de 9:30h a 13:00h de dilluns a
divendres.

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Vetllar per l’assoliment d’unes competències bàsiques en l’àmbit
musical de tots els alumnes que completin el Nivell Elemental.
-Promoció cultural i formativa del marc cultural i tradicional de Tona.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-% d’alumnes que han cursat tot el nivell formatiu i adquireixen les
habilitats corresponents.
-Nombre d’accions de promoció cultual i tradicional del municipi.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta ordenances fiscals i generals

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que
teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona
000000

LUDOTECA JOCS
Qui som?
La Ludoteca Jocs és un servei municipal de
l’Ajuntament de Tona. És un espai que té una
finalitat lúdica, cívica, cultural i inclusiva, que elabora
i porta a terme un projecte socioeducatiu. El seu
objectiu principal és garantir el dret de l'infant al joc,
col·laborant així en el desenvolupament integral de
la persona.
ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas

A qui ens adrecem?

CARTA DE SERVEIS

LUDOTECA JOCS

Què oferim?

El nostre compromís

SERVEIS DE LA LUDOTECA JOCS

COMPROMISOS

COM MESUREM ELS
COMPROMISOS

Oferim un espai educatiu del temps lliure on els nens i
nenes poden venir a jugar.
Fem un acompanyament als infants perquè a partir del joc
descobreixin l’entorn que els envolta, aprenguin habilitats
socials i creixin en valors i comunicació.

-Obtenir un resultat de
9 de grau de satisfacció
de les famílies que fan
ús del servei

-Enquestes satisfacció a
les famílies que fan ús
del servei.

S'ofereix el següent:
• Espai de joc per a infants
• Activitats de participació infantil
• Tallers i activitats artístiques i plàstiques
• Assessorament sobre jocs i joguines
• CASAL DE NADAL I CASAL D’ESTIU.

- Donar a conèixer jocs
de taula clàssics i les
novetats

-Nombre de jocs en la
sessió familiar de jocs de
taula i a la Fira joc joc

- Fomentar la
participació infantil

- Nombre d’accions de
participació infantil

- Garantir l’accés al
servei i al casal d’estiu

- Atenció sol·licituds de
preinscripció (%)

TARIFES LUDOTECA:
Preu tarda
Preu famílies
Preu Bonus

3'95€
2'70€
34'30 € (Vàlid 10 tardes))

Als infants de 4 a 12 anys i a les seves famílies

Canals per accedir al servei
LUDOTECA
Adreça: C/Nou, 1
Web: http://ludotecajocs.blogspot.com
Correu electrònic: ludotecajocs@tona.cat
Horari: De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h
Telèfon: 938 870 201 / Extensió 151
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 938 870 201/ Extensió 151
Horaris atenció responsable tècnic:
De 9:30h a 13:00h de dilluns a divendres.

Troba més informació i consulta les tarifes actualitzades al
blog de la Ludoteca!
Consulta l’ordenança fiscal que regula la taxa per la
prestació de serveis d’ensenyament específics

Ajuda’ns a millorar

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Que és una Ludoteca?
-Les notícies de la Ludoteca
-Blog de la Ludoteca i Casal d’estiu
-Web de l’Esplai Güitxi-Güitxi

-Recomanacions de jocs
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat

-La Ludoteca a les Xarxes socials
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb
les administracions públiques.

Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta de
serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

OFICINA MUNICIPAL
D’ESCOLARITZACIÓ
Qui som?
L’Oficina Municipal d’Escolarització té com a
objectiu orientar i informar adequadament les
famílies sobre l’oferta educativa del municipi, tant
durant el procés de preinscripció, com la resta de
l’any.
ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas

A qui ens adrecem?
Ens adrecem a les famílies del municipi que
necessitin informació, suport o assistència en
processos d’escolarització.

Canals per accedir al servei
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 151
Horari atenció responsable tècnic:
De 9:30h a 13:00h de dilluns a divendres.

CARTA DE SERVEIS

OFICINA MUNICIPAL ESCOLARITZACIÓ

Què oferim?

El nostre compromís

SERVEIS

COMPROMISOS

Aquest serveis es presten des de l’Ajuntament de Tona de
forma gratuïta:
-Orientar i Informar de tota l’oferta educativa
-Informar i assessorar sobre el procés de preinscripció i
matrícula de llars d’infants, educació infantil, primària i ESO
-Gestió beques escolaritat (menjador, llibres i serveis específics)
-Gestió amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya de l’escolarització al llarg del curs.

-Difondre i facilitar informació correcte i veraç
sobre l’oferta educativa de Tona.
-Vetllar, des de les comissions d’escolarització,
perquè totes les demandes de places escolars
siguin ateses.
-Donar suport als casos d’alumnat matriculat
fora de termini.

-Vetllar pel compliment de la legalitat del procés d’admissió de
l’alumnat de Tona, mitjançant les comissions d’escolarització.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS

Per més informació podeu contactar amb el responsable
tècnic, demaneu cita al telèfon 93 887 02 01.

Per mesurar els compromisos adquirits des de
l’Oficina Municipal d’Escolarització es farà un
seguiment de:

PARTICIPACIÓ COMISSIÓ GARANTIES D’ESCOLARITZACIÓ
-Durant el període de matrícula ordinària vetllen perquè
totes les demandes de places escolars en centres sostinguts
amb fons públics puguin ser ateses en la zona d’escolarització
corresponent.
-També distribueixen els alumnes amb necessitats educatives
especials i l’alumnat matriculat fora de termini.

-Enviament anual informació sobre centres
educatius a empadronats al municipi que s’han
d’inscriure a P3 (%)
-Demandes de places escolars ateses (%)
-Demandes fora de termini ateses (%)

Ajuda’ns a millorar
ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Consulta la carta de serveis d’ensenyament
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions
amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals

Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta
de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

AULA OBERTA ESCOLA D’ADULTS
Qui som?
L'Aula Oberta de Tona és una escola de formació d'adults,
que forma part Centre de Formació Permanent d'Osona Sud.
El Centre de Formació Permanent d'Osona Sud integra les
escoles de Balenyà, Centelles i Tona. Com a centre de
formació, un dels objectius prioritaris és treballar per
presentar-vos una oferta formativa àmplia, que respongui a
les necessitats, reptes i exigències del moment actual.
OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ÀREA SERVEIS PERSONALS, REGIDORIA D’ENSENYAMENT
Responsable polític: Mar Cuxart
Responsable tècnic: Assumpta Casas

A qui ens adrecem?
Ens adrecem a la ciutadania en general, essencialment però,
l’escola vetlla per la formació i creació d’interaris per a
majors de 18 anys que no estiguin dins els circuits reglats.

Canals per accedir al servei

CARTA DE SERVEIS

AULA OBERTA- ESCOLA ADULTS

Què oferim?

El nostre compromís

La Fundació gestiona aquest centre integral, amb l'objectiu de
respondre als reptes i necessitats de formació instrumental,
de formació específica en llengües i informàtica, el Graduat en
Educació Secundària (GES) i formació artística.

COMPROMISOS

Així doncs, l’oferta formativa que hi trobareu gira al voltant
dels eixos següents:
 FORMACIÓ BÀSICA
Aprenentatges bàsics, com la lectura i escriptura, informàtica,
taller d'acollida i mòduls per millorar la formació i preparar-se
per a exàmens lliures de graduat de secundària o accés a cicles
formatius de grau mitjà.

-Fer arribar a tota la població la informació de l’escola
d’adults.
-Fer un seguiment del grau de satisfacció dels alumnes.
-Treballar per incrementar el % persones que coneixen
el català, que adquireixen les habilitats que corresponen
al nivell A1.
-Treballar per augmentar el % persones que assoleixen el
graduat escolar, i que superen les proves d’accés al grau
superior.
COM MESUREM ELS COMPROMISOS

 IDIOMES

Mitjançant el seguiment dels següents indicadors:

Diferents nivells i grups de conversa de Català, Anglès,
Francès, Alemany etc.

-Enviament anual informació de l’oferta educativa.

 FORMACIÓ PER AL TREBALL

-El grau de satisfacció dels alumnes mitjançant
enquestes de satisfacció.

Cursos per a la inserció laboral i de formació continuada.

-El nombre d’alumnes que han assolit el nivell A1 de
català.

 FORMACIÓ PER AL LLEURE I LA CULTURA

-El nombre d’alumnes que han assolit el graduat escolar.

Tallers artístics, tèxtils, cursos gastronòmics, tallers corporals, etc.

-El nombre d’alumnes que han superat les proves
d’accés a grau superior.

AULA OBERTA- ESCOLA ADULTS
Adreça: C/Nou, 1
Telèfon: 938 870 761 Web:www.osonaformacio.org
Correu electrònic: aulaoberta@osonaformacio.org
Horaris : De dilluns a dijous de 16:00h a 20:00h, dimecres de
9:30h a 12:30h, i divendres de 15:00h a 18:00h.

Consulta tota la oferta formativa actualitzada, els
horaris, preus i dates d’inici dels cursos al següent
enllaç de la web d’OSONA FORMACIÓ

AJUNTAMENT DE TONA

-Web Ajuntament de Tona

Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 938 870 201/ Extensió: 151
Horaris atenció responsable tècnic:
De 9:30h a 13:00h de dilluns a divendres.

-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions
amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

ENLLAÇOS D’INTERÈS

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el
formulari que teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem
millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

PUNT INFORMACIÓ JUVENIL

Què oferim?

PUNT INFORMACIÓ
JUVENIL
Qui som?
El Punt Jove Tona donem assessorament i
informació sobre diferents àmbits: cultura,
participació i associacionisme, habitatge, lleure, salut
i turisme, entre d’altres, i posem èmfasi especial en
el treball i la formació.
AJUNTAMENT DE TONA
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA INFÀNCIA I JOVENTUT
Responsable polític: Marc Póveda

PUNT JOVE DE TONA
SOBRE QUÈ INFORMEM?
- Treball: recursos per cercar feina, suport per fer el currículum.
-Formació reglada i no reglada: informació sobre proves d'accés als cicles
formatius, formació professional, formació universitària etc.
- Oci i cultura: concerts, espectacles, activitats juvenils etc.
- Salut: assessorament temes de sexualitat, drogues, esports etc.
- Associacionisme i participació: suport en el procés de creació d’entitats
sense ànim de lucre, i cerca de subvencions per entitats juvenils.
- Vacances i estades d’estiu: informació estades a l’estranger, camps de
treball, colònies, activitats d'estiu.
- Mobilitat juvenil: intercanvis, Servei de Voluntariat Europeu, programes
de mobilitat europea.
- Voluntariat i cooperació: conèixer entitats, ONG, on fer de voluntari.
- Turisme: Tramitem carnets per estalviar quan es viatja a l’estranger a
estudiar o treballar, una viatgeteca.
- Habitatge: Suport a persones que busquen pis, habitació de lloguer, pisos
de protecció oficial, subvencions.

A qui ens adrecem?
El Punt Jove és un servei públic i gratuït destinat als
joves.

Canals per accedir al servei
PUNT INFORMACIÓ JUVENIL
Adreça: C/Nou, 1 (Can Licus)
Horari: De dilluns a divendres de 16:30h a 19:30h i
dimarts matí de 10:00h a 13:00h

Telèfon: 938 124 238
Correu electrònic: pij.tona@diba.cat

Consulta el Facebook del Punt Jove!

PROGRAMES OCUPACIONALS
- Garantia Juvenil
- Orientació laboral
- Servei de Desenvolupament Local- Club de la feina

PROGRAMES PER L'EDUCACIÓ
- Jornades d’orientació acadèmica i professional:
Càpsula!
- Orientació acadèmica als joves i famílies.
- Formació en el lleure educatiu.
- Suport en la tramitació de beques.
El Punt Jove també treballa en Programes de Participació i
el projecte PIDCES als centres d’educació secundària.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

QUINS SERVEIS OFERIM?

El nostre compromís

• Punt TIC
-7 ordinadors connectats en xarxa

COMPROMISOS

• Assessorament i orientació
- Online: a través de Facebook
- Telèfon: 938 124 238
- Personal: De dilluns a divendres de
2/4 de 5h a 2/4 de 8h i dimarts matí de 10h a 1h

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS

• Aula d’Estudi
Espai obert amb connexió gratuïta a Internet i Wi-Fi on els joves tant
poden estudiar com fer treballs en grup.
• Espai Jove
Espai destinat a la realització d’activitats programades d’interès pels joves
del municipi (xerrades, tallers, , tornejos...) i formació.

-Donar resposta a consultes d’informació rebudes a través
de qualsevol mitjà (presencial, telefònic o per correu
electrònic) en un termini màxim de dos dies hàbils.
-Seguiment del nombre de consultes rebudes
assessoraments realitzats, i el temps de resposta.

i

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el
formulari que teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem
millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

SERVEI D’OCUPACIÓ I
DESENVOLUPAMENT LOCAL

Qui som?
L’Àrea de Desenvolupament Local dels municipis
mancomunats.
ÀREA DESENVOLUPAMENT LOCAL MANCOMUNITAT
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA DESENVOLUPAMENT LOCAL I GESTIÓ
PATRIMONIAL
Responsable polític: Carles Padrós

A qui ens adrecem?
A les persones en situació de desocupació, les que cerquen
la millora professional, a empreses i emprenedors.

Canals per accedir al servei
MANCOMUNITAT PLANA
Adreça: Sector El Quadro, s/n Malla
Telèfon: 93 812 54 45
Correu electrònic: sdl@mancoplana.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h. De
dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h.
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10, Tona
Telèfon: 93 887 02 01
Correu electrònic: oac@tona.cat

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Desenvolupament local Mancomunitat
-Xarxa Serveis Locals d’Ocupació -Xarxa Xaloc
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances
fiscals i generals de Tona

CARTA DE SERVEIS

OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Què oferim?
BORSA DE TREBALL
Servei gratuït d'intermediació laboral entre les persones que busquen feina i les
empreses que ofereixen llocs de treball. Aquest servei es presta, juntament amb
la Xarxa Xaloc de la Diputació de Barcelona.
SI BUSQUES FEINA
Per donar-se d'alta d'aquest servei cal tenir edat laboral (mínim 16 anys), estar
empadronat a algun dels municipis de la Mancomunitat, assistir a una sessió
informativa i fer una entrevista amb l’orientador laboral.
Cal trucar per demanar hora, i la documentació que cal portar per la sessió
d'acollida és: DNI / NIE , Vida laboral i Currículum Vitae.
SI ETS EMPRESA I BUSQUES PERSONAL
Cal seguir aquest procediment:
A - Donar d'alta l'empresa al servei
B - Donar d'alta l'oferta de feina

SERVEI D’ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
Aquest servei té per objectiu acompanyar a totes aquelles persones que
busquen feina o que cerquen una millora laboral, oferint el suport especialitzat
i l’atenció individualitzada d'un orientador laboral.
Consulta i accedeix als serveis relacionats:
 Clubs de feina
 Orientació i assessorament personalitzat
 Tallers monogràfics per la recerca de feina

FORMACIÓ PER A LA INSERCIÓ LABORAL
El Servei de Desenvolupament Local dissenya accions formatives adreçades a la
població jove i adulta, amb l'objectiu de qualificar i perfeccionar les competències
professionals i bàsiques de les persones, afavorint al seu desenvolupament integral.

GESTIÓ DE PLANS D’OCUPACIÓ
Els plans d'ocupació són programes destinats a promoure la contractació de persones
aturades per a la realització d'actuacions de caràcter temporal i d'interès general i
social. L'Àrea de Desenvolupament Local ofereix als ajuntaments de la
Mancomunitat suport en la gestió d’aquests plans.

PRESELECCIÓ I CAPACITACIÓ DE PERSONAL
Suport empreses i als Ajuntaments en la preselecció de personal i la formació dels
seus treballadors. Per sol·licitar aquest servei cal enviar un correu electrònic a
sdl@mancoplana.cat o trucar al 93 812 54 45.

ASSESSORAMENT EMPRESES I EMPRENEDORS
Assessories i consultories especifiques sobre diferents àmbits de
l’empresa i orientació per la posada en marxa d’un negoci en
col·laboració amb altres entitats especialitzades amb les que tenim
conveni com Creacció i SECOT.

FORMACIÓ PER EMPRESES I EMPRENEDORS
 Conferències i tallers temes d’actualitat i d’interès empresarial.
 Programa de Formació per Empreses i Emprenedors d’Osona.

INFORMACIÓ AJUTS PER LA CONTRACTACIÓ
Informació sobre les subvencions, bonificacions i programes per a la
contractació i formació de personal.

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Acompanyar a les persones en el procés de recerca de feina i
col·laborar-hi per definir del seu itinerari de recerca.
-Informar a les persones demandants d’ocupació dels processos de
selecció gestionats pel servei que s’adeqüin al seu perfil.
-Donar suport a empreses en la preselecció de personal, definició
dels llocs a treball a cobrir, i gestió de les ofertes de feina.
-Col·laborar amb les empreses usuàries i emprenedors en totes les
activitats i projectes que participi; facilitant l’accés als programes,
recursos i a la informació.
COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-Temps mig d'espera per fer l'entrevista ocupacional i entrevista per
emprenedoria no superior a 10 dies.
-Temps d'espera no superior a 48 hores per iniciar la gestió d’una
oferta des de la recepció de la sol·licitud.
-Temps mig d'espera tancament d'una oferta no superior a 30 dies.
-Grau de satisfacció de persones, emprenedors i empreses usuàries
participants en programes i accions, amb un resultat de 7 sobre 10.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari
que teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant
al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS
SUPORT AGRUPACIÓ COMERCIANTS TONA PUNT DE COMERÇ

COMERÇ
Qui som?
Des del Servei de Comerç pretenem afavorir el
desenvolupament del sector comercial local. Treballem per
millorar la dinàmica econòmica del municipi i del seu teixit
productiu, per incrementar el seu atractiu i competitivitat.
ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA DESENVOLUPAMENT LOCAL I GESTIÓ PATRIMONIAL

Responsable polític: Carles Padrós
Responsable tècnic: M. Lourdes Clota

A qui ens adrecem?
A la ciutadania en general, empresaris, professionals i
emprenedors.

Canals per accedir al servei
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: comerc@tona.cat

Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 156

Associació de comerços i serveis del nostre poble, en formen part més de
cinquanta d'establiments del centre històric i comercial, i la perifèria.
Objectius:






Promocionar i potenciar el comerç de proximitat amb accions i
campanyes que suposin un impuls econòmic per a l'eix comercial.
Donar suport a les activitats i iniciatives dels nostres socis.
Col·laborar en la difusió de les festes, fires i esdeveniments.
Canalitzar propostes, idees i suggeriments per millorar el poble en
aspectes com la il·luminació, els aparcaments, la senyalització, etc.

Adreça: C/Major 7 - 08551 Tona Telèfon: 93 812 52 33/ Mòbil: 640 51 58 98
Correu electrònic: info@tonapuntcomerc.cat

Consulta la web de Tona Punt de Comerç!

DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL
MERCATS I FIRES

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona

-Web visitatona.cat
-Web Tona Punt de Comerç
-Web Fira Joc Joc
-Calendari comercial de Tona
-Servei Comerç Diputació de Barcelona

Una fira del joc i la joguina diferent, on es poden trobar
parades de venta, històries, concursos de creació de
joguines i tot el relacionat amb el món del joc.

-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

Aquesta fira es celebra dins el marc
de la Festa Major d’hivern. Totes les
activitats són gratuïtes i tenen lloc al
Pavelló d'Esports de Tona.

MERCAT SETMANAL

ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Consulta la web municipal per obtenir més
informació i conèixer les campanyes actuals!

-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques

Tenim com objectiu promocionar, dinamitzar i donar
suport al petit i mitjà comerç local, mitjançant les següents
polítiques actives:

ASSESSORAMENT I CAMPANYES INFORMATIVES

L’Ajuntament de Tona, amb
el suport de la Diputació de
Barcelona porta a terme
diferents campanyes dins
del Programa de suport al
comerç.
Per exemple algunes de les campanyes realitzades:
-A Tona reactivem el comerç i dinamitzem els locals buits
-Campanya de Nadal “A Tona la Bossa i la Vida”

LA FIRA JOC JOC

Per obtenir més informació de la fira d’aquest any
Consulta la web de la Fira Joc Joc!

DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ LOCAL, MERCATS I FIRES

ALTRES ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
CAMPANYES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Què oferim?

SUPORT AGRUPACIÓ COMERCIANTS TONA PUNT DE COMERÇ

COMERÇ

Cada divendres de 7:00h a 14:00h a la Plaça Major

ASSESSORAMENT I CAMPANYES INFORMATIVES
SUPORT EMPRESARIAL I EMPRENEDORIA
-Assessorament personalitzat a empreses i emprenedors
-Campanyes informatives als comerços
-Assistència i suport per la sol·licitud de subvencions

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Donar informació precisa i entenedora als agents econòmics
-Afavorir la realització d’activitats de dinamització comercial i
fomentar la participació d’empreses, serveis i comerços.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-Nombre de professionals atesos.
-Nombre activitats dinamització comercial realitzades .
-Nombre expositors Fira Joc Joc i nombre de visitants.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el
formulari que teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem millorar
aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

PARC ARQUEOLÒGIC
EL CAMP DE LES LLOSES

CARTA DE SERVEIS

CAMP DE LES LLOSES

Què Oferim?

Canals per accedir al servei

- El jaciment, l’excavació i les col·leccions
- Visites, activitats i tallers
- El punt d’informació turística

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Telèfon: 938 870 201
Correu electrònic: oac@tona.cat

CAMP DE LES LLOSES I PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA

EL JACIMENT I L’EXCAVACIÓ

Qui som?
En el parc arqueològic del Camp de les Lloses de Tona hi ha un
jaciment, en procés d’excavació i museïtzació, i un centre
d’interpretació on s’exposa la col·lecció que explica la vida
quotidiana de la població que hi va viure fa dos mil cent anys, en
plena època de romanització.
L’assentament visitable correspon a un
nucli de població de caràcter militar,
vinculat a la construcció de la via
romanorepublicana del procònsol Mani
Sergi (c.110 aC) que comunicava la costa
catalana amb l’interior travessant Osona.
Tant important és pels professionals difondre el coneixement
històric, com les metodologies utilitzades en la recuperació i
conservació d’aquest important patrimoni arqueològic.
Desenvolupem diverses intervencions arqueològiques de
caràcter anual i els estudiants universitaris hi realitzen
pràctiques d’excavació. L’equipament forma part de la Xarxa de
Museus Locals de la Diputació de Barcelona

El Jaciment arqueològic presenta diversos nivells d’ocupació;
els més antics es daten entre el bronze final i el període
preibèric (ss. VIII-V aC), si bé l’ocupació més notable correspon
a la darrera època de la república romana (ss. II-I aC).
L’establiment, un vicus de caràcter militar, presenta diverses
illes de cases que s’organitzen al voltant d’un camí pavimentat que porta a la via
proconsular. Dins les vivendes i en espais exteriors s’hi ubiquen diversos tallers
metal·lúrgics dedicats a la fosa de peces de bronze i a la forja d’objectes de ferro.

Obté més informació sobre el jaciment i l’excavació

LES COL·LECCIONS
Acollim dues col·leccions:
La col·lecció monogràfica del Camp de les Lloses
Els objectes mostren una comunitat molt romanitzada en
l’aspecte extern de les persones (abillament, vestuari,
higiene, bellesa) en el mobiliari de les vivendes, en la comunicació (ús d’escriptura,
correspondència), l’ús de la moneda i l’oci . Els objectes de metall (bronze, ferro i
plom) en destaquem les eines i les armes. La ceràmica indica el dinamisme comercial
d’una gent molt avesada als usos i costums romans pel que fa a l’alimentació.

Com a PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA també treballem per
contribuir a la promoció de Tona com a destí turístic

La col·lecció d’arqueologia local
S’hi exposa la col·lecció de l’antic museu de Tona amb peces documentades en el
terme des de la prehistòria recent a l’època moderna.

ÀREA SERVEIS PERSONALS, REGIDORIA DESENVOLUPAMENT
LOCAL I GESTIÓ PATRIMONIAL

VISITES, RUTES, TALLERS I ACTIVITATS

Responsable polític: Carles Padrós
Arqueòlogues directores de les excavacions: Imma Mestres,
conservadora en cap, i Montse Duran, cap de recerca i difusió.

-Visites, rutes i tallers amb guiatge, cal fer reserva prèvia.

A qui ens adrecem?

PUNT D’INFORMACIÓ TURÍSTICA

A la ciutadania en general, escoles, universitats, professionals de
l’arqueologia, famílies, persones interessades en el turisme
cultural actiu i a tothom que visiti amb curiositat el municipi.

Obté informació actualitzada sobre visites, activitats, tarifes i horaris

S’OFEREIX:

-Difusió sobre l’oferta turística.
-Informació sobre totes els valors patrimonials i històrics del municipi.
-Informació sobre allotjament, comerç, transport, serveis, cultura i lleure etc.

Adreça: Carrer Pau Casals, 2

Telèfon: 938 125 234 Web:http://www.campdeleslloses.cat
Correu electrònic: campdeleslloses@e-tona.net
Horari d’atenció al públic: De dimarts a divendres de 10:00h a
14:00h. Dissabtes i diumenges de 11:00h a 14:00h.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Web Camp de les Lloses
-Associació Cultural Camp de les Lloses
-Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions
amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Donar continuïtat a les excavacions i garantir el manteniment
i conservació del patrimoni arqueològic del parc.
-Difondre el valor de la història i l’arqueologia a través de
l’arqueologia social amb la participació de les persones.
-Desenvolupar el projecte d’atenció al públic millorant els
productes culturals que s’ofereixen.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-El certificat de Compromís de la Qualitat Turística
-Revisió d’objectius i resultats dels projectes desenvolupats.
-A través d’enquestes de satisfacció valorades periòdicament.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el
formulari que teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem millorar
aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CULTURA

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?
GESTIÓ EQUIPAMENTS CULTURALS
 SALA POLIVALENT LA CANAL
Sala polivalent escènica amb grades retràctils i practicable per a diversos usos.

Qui som?
Des del Servei de Cultura treballem per impulsar i
promoure la cultura des de diversos àmbits i
equipaments.
ÀREA SERVEIS PERSONALS
REGIDORIA CULTURA I FESTES
Responsable polític: Lourdes Boneu
Responsable tècnic: Xavier Mingo

A qui ens adrecem?
Ens adrecem a la ciutadania en general, com també
a associacions, grups i entitats culturals.

Canals per accedir al servei
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: cultura@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 152
Horari atenció responsable tècnic: Dimarts de
10:00h a 14:00h i dimecres de 16:00h a 20:00h.
SALA POLIVALENT LA CANAL
Adreça: C/Antoni Figueras, 23
Correu electrònic: cultura@tona.cat

Característiques tècniques bàsiques:
-400 localitats i espai adaptat a discapacitats.
-Escenari 10 x 8m amb càmera negra i blanca, carrers laterals, i barres.
-Material escènic i d’àudio per a actes escènics musicals o literaris o altres opcions. Permet
recollir el mobiliari i deixar una sala diàfana per a sopars, dinars i actes.
-Serveis de teatre (magatzem teatre i d’escena, i sala camerino).

 SALA Mn. PERE DEVESA
Sala per a activitat física de 200 m2 diàfana
Característiques tècniques bàsiques:
-Terra de fusta
-Climatització

-Mirall de grans dimensions
-Wifi

 CENTRE CULTURAL MURIEL CASALS
L'Espai Cucafera es transforma en el Centre Cultural Muriel Casals, un espai
relacional i creatiu que ha de potenciar la cohesió social!

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS i PROJECTES
ACTES, DIADES, FESTES POPULARS I EXPOSICIONS
Festa major d’estiu i d’hivern, Carnestoltes, Reis, Sant Jordi, l’Aplec de la Rosa,
l’Onze de setembre, la Setmana Cultural, la Fira d’entitats etc.
Consulta les FESTES i fires de Tona

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÀGIA “UNA TONA DE MÀGIA”
El primer cap de setmana de maig els carrers i els principals
espais del poble s'omplen de màgia i il·lusió. Un sopar màgic, una
gal·la internacional amb mags premiats mundialment, i
espectacles de carrer conformen la programació del festival.
Obté més informació sobre el festival!

CENTRE CULTURAL MURIEL CASALS

PROGRAMACIÓ ESCÈNICA ESTABLE (teatre, música i dansa)

Adreça: Carrer Jaume Balmes, 51
Web: https://centreculturaltona.wordpress.com/kontakt/

ACTIVITATS I PROGRAMACIÓ ESCÈNICA

SALA Mn. PERE DEVESA
Adreça: Carrer Barcelona, 4

CULTURA

Consulta la programació Teatrets d’Osona (Iniciativa que agrupa la proposta
escènica dels teatres de Tona, Roda de Ter i Sant Hipòlit de Voltregà)
Consulta l’agenda municipal

SUBVENCIONS I SUPORT ENTITATS CULTURALS
Consulta el REGISTRE D’ASSOCIACIONS (hi trobaràs el
llistat d’entitats i associacions actualitzat, amb més
informació i dades de contacte).
Consulta els AJUTS I SUBVENCIONS ATORGATS a entitats
i associacions

ASSESSORAMENT I GESTIÓ ACTIVITAT CULTURAL
T’ajudem a idear, gestionar o produïr activitats i projectes
culturals:
-Preparació de documentació per a subvencions.
-Assessorament per desenvolupar projectes culturals locals.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona -Web visitatona.cat
-Web Teatrets d’Osona
-Web Una Tona de Màgia
-Declaració Friburg Drets Culturals
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions
amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Esdevenir un interlocutor dels agents culturals locals.
-Potenciar l’equilibri i qualitat de les activitats culturals.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
A través de l’elaboració anual de la memòria del servei de
Cultura i fent un seguiment de:
-Atenció consultes rebudes (%).
-Grau d’equilibri de les programacions finals.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari
que teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant
al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

ESPORT

Què oferim?

SERVEI D’ESPORT
Qui som?
Des del Servei d’Esport treballem per posar a
disposició dels ciutadans de Tona un conjunt
d’activitats, d’instal·lacions i de programes, per
promoure la pràctica esportiva, garantir el dret i
l’accés a l’activitat física i l’esport, i perquè l’esport
sigui un element cohesionador i un dels eixos
vertebradors del municipi.

GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
CAMP FUTBOL I PISTES D’ATLETISME
CAMP DE FUTBOL
Instal·lació formada per un camp de gespa natural, un camp de gespa artificial,
grades, vestuaris, magatzem, una taula FUT -TOC i servei de bar.
Activitats que s’hi realitzen:
- Educació física dels centres educatius
- Entrenaments, competicions de futbol i proves atlètiques

PISTES D’ATLETISME
Instal·lació formada per una pista de 6 carrils, una zona salt d’alçada, una zona de
salt de llargada i una zona de llançament de pes.
Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 9:00h a 23:00h, caps de setmana
segons programació de partits o activitats.

ÀREA SERVEIS PERSONALS, REGIDORIA D’ESPORT
Responsable polític: Miquel Espona
Responsable tècnic: Roger Casas

PAVELLÓ D’ESPORTS

A qui ens adrecem?

Activitats que s’hi realitzen:
 Educació física dels centres educatius
 Entrenaments i competicions d’hoquei, bàsquet, futbol sala i patinatge
 Escalada

Ens adrecem a la ciutadania en general, com també
a les diferents entitats i associacions esportives,
clubs i centres educatius.

Canals per accedir al servei
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Adreça: C/ Jaume Balmes, 57

Telèfon : 93 887 02 01/Extensió: 570
Correu electrònic: pavellodetona@gmail.com

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat

Telèfon: 93 887 02 01/Extensió: 153

El pavelló disposa de dues pistes poliesportives de 40x20 m i de 44x22 m, d’un
gimnàs, un rocòdrom, vestuaris i servei de bar.

Horari d’obertura: De dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 23:00h, caps
de setmana segons programació de partits i activitats.

PISCINES MUNICIPALS I PISTES SKATE
Les instal·lacions disposen d'una piscina de 25x12,5 m, una piscina infantil circular
de 6m de diàmetre, vestuaris, taula de tennis taula, zona infantil i serveis de bar.
-S’hi realitzen cursets de natació.
Consulta les TARIFES a l’ordenança que regula el preu públic per la
prestació de serveis a la piscina municipal.

SUPORT A L’ ESPORT ESCOLAR, ENTITATS I CASALS ESPORTIUS
Suport a entitats esportives i a l’organització i difusió de jornades, activitats
d’esport escolar i casals esportius.
Consulta les SUBVENCIONS I AJUTS ATORGATS a entitats esportives i a
l’esport escolar.

ENTITATS ESPORTIVES
Consulta, obté informació i contacta amb les ENTITATS I
ASSOCIACIONS esportives de Tona

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Guia activitats esportives de l’Alt Congost
-BTT Alt Congost
-Pla activitat física i salut (PAFES), Generalitat de Catalunya
-Web Ajuntament Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Fer seguiment de les activitats esportives que es
porten a terme en les instal·lacions municipals.
-Garantir que el 70% de la població entre 8 i 16 anys
faci ús dels equipaments esportius del municipi.
COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-Seguiment del percentatge de menors, entre 8 i 16
anys, que fan ús de les instal·lacions esportives del
municipi.
-Seguiment de les subvencions i ajuts atorgats per
fomentar la pràctica esportiva.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el
formulari que teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem millorar
aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

OFICINA ATENCIÓ
CIUTADANA (OAC)

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?
Presencial

Informació
/orientació

Orientar i informar dels diferents tràmits, serveis,
actes i activitats municipals, de forma presencial,
telefònica o telemàtica
Queixes, suggeriments i avisos
Registre documentació per l’Ajuntament

Qui som?
L’Oficina d’Atenció Ciutadana treballem per
donar una atenció propera i de qualitat, fer les
gestions municipals més clares i àgils.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS, REGIDORIA RÈGIM
INTERIOR I RELACIONS INSTITUCIONALS
Responsable polític: Alcalde, Josep Salom
Responsable OAC: Teresa Clot

A qui ens adrecem?

Registre

Padró
municipal

Registre
civil

Gestió
tributària

Accedeix al formulari de contacte

Certificat
Volant empadronament
Sol·licitud i tràmit matrimoni civil
Inscripcions naixement, matrimoni, defunció
Certificats varis

Sol·licitud devolució ingressos indeguts
Domiciliació bancària
Informació tràmits Organisme gestió tributària
Registre Comunicació prèvia d’obertura
Registre Declaració responsable d’obertura
Registre Comunicació prèvia ambiental (Annex III)

Llicències
activitats

Serveis
Socials
Cementiri

- Atenció telefònica: 93 887 02 01
- Correu electrònic: oac@tona.cat

Alta
Canvi domicili o modificació dades al Padró

Sol·licitud participació en processos selecció personal
de l’ajuntament
Duplicat rebut

Feina

- Atenció presencial: Carrer Font, 10
Horari Oficina Atenció Ciutadana (OAC):
De 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres
De 16:00h a 19:00h dilluns i dimecres
Horari d’estiu, del 15 de juny al 15 de setembre:
De 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres

Registre documentació per altres administracions
Compulsa documentació per l’ajuntament

A totes les persones, empreses i entitats que es
dirigeixen a l’Ajuntament per demanar informació o
gestionar qualsevol tràmit municipal.

Canals per accedir al servei

OFICINA ATENCIÓ CIUTADÀ

Registre Comunicació canvi titularitat d’activitats
Sol·licitud informe previ matèria incendis
Registre Comunicació prèvia modificació no
substancial activitat amb efectes sobre persones o
medi ambient
Registre Llicència Ambiental (Annex II)
Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació
d’activitats
Sol·licitud exempció/ bonificació de taxes
Lloguer nínxol
Reversió nínxol
Ocupació temporal de nínxol
Concessió nínxol

Digital
































Consulta el catàleg actualitzat de tràmits online disponibles a la Seu electrònica

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les
seves relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les
ordenances fiscals i generals de Tona

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Les persones que s’adrecin a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana per a formular una consulta o
efectuar un tràmit, seran ateses d’acord amb la
disponibilitat dels gestors, sense necessitat de
sol·licitar cita prèvia.
-Garantir el tracte amable, respectuós i amb
confidencialitat per part de tot el personal.
-Admetre i registrar d’entrada tots els
documents presentats per la ciutadania, i fer-ne
tramesa a l’òrgan competent en un termini
màxim de 48 hores.

COM MESUREM ELS COMPROMISOS
-Fent seguiment i reunions periòdiques.
-Utilitzant eines informàtiques per extreure
estadístiques sobre:
- Consultes ateses a la bústia electrònica
- Certificats emesos
- Registres d’entrada i sortida.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta de
serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

ARXIU MUNICIPAL

CARTA DE SERVEIS

Canals per accedir al servei

El nostre compromís

Adreça: A l’edifici de l’Ajuntament C/ de la Font, 10

COMPROMISOS
-Garantir l’accés a la informació per part
dels particulars en relació als documents
que estiguin sota la nostra responsabilitat
directe, tot respectant el dret a la intimitat
i altres drets protegits per l’ordenament
vigent.

Atenció presencial:
HORARI DE CONSULTA: de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h (L'horari de
consulta pot ser ampliat amb hores convingudes prèviament)

Qui som?
El Servei d’Arxiu Municipal de Tona és el servei
destinat a l’organització, classificació, conservació i
difusió del patrimoni documental local.
El servei gestiona els documents que provenen de
les oficines municipals i són d’utilitat per a
l’administració municipal, els documents de
conservació permanent, fons i col·leccions de
particulars, entitats i organismes vinculats al
municipi.
L’Arxiu de Tona forma part de la Xarxa d’Arxius
Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des
de l’any 2005.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS, REGIDORIA RÈGIM
INTERIOR I RELACIONS INSTITUCIONALS
Responsable polític: Alcalde, Josep Salom
Arxiver i gestor documental: Jordi Vilamala Salvans
(Diputació de Barcelona, Oficina de Patrimoni Cultural)
Responsable intern de l’Ajuntament: Ester Clot

Atenció telefònica:
Telèfon: 938 870 201
Extensió: 107
Correu electrònic:
oac@tona.cat

Què oferim?
-Consulta, informació i orientació sobre els tràmits i serveis disponibles
-Consulta de fons
-Reprografia
-Assessorament a arxius d'entitats i associacions
-Suport a la investigació
-Gestió documental de documents en qualsevol suport
CONDICIONS D’ACCÉS I DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ
La documentació és de lliure accés, i reproduïble si el seu estat de
conservació ho permet, sempre segons els procediments establerts i
exceptuant aquelles dades considerades sensibles d'especial protecció
segons la legislació vigent.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

A qui ens adrecem?
A totes les persones, empreses i entitats que es
dirigeixen a l’Ajuntament per demanar informació
o assessorament, i consultar fons.

ARXIU MUNICIPAL

-Fons conservats
-L'Aparador de l'Arxiu
-Exposicions virtuals
-Xarxa d'Arxius Municipals
-Comunitat Virtual d'Arxius
- Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i generals de Tona

-Conservar en les millors condicions
ambientals i de seguretat la documentació
custodiada.
COM MESUREM ELS COMPROMISOS
En el marc del Programa de Manteniment
de la Xarxa d’Arxius Municipals a partir del
conveni subscrit entre l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona:
-Mitjançant l’elaboració anual del Resum
d’activitats, amb indicadors de gestió dels
arxius adherits i indicadors de situació de
l’arxiu de Tona.
-Mitjançant l’elaboració de l ’Informe
valoratiu de l’equipament d’Arxiu
Municipal, on s’analitzen les parts que el
conformen (edifici, arxius de gestió, espai
de treball i dipòsits).

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta Carta
de Serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

SERVEI DE PREMSA
I COMUNICACIÓ
Qui som?
El Servei de premsa i comunicació gestiona els
canals d’informació i comunicació a la ciutadania,
vetllant per la qualitat de la informació local, la
transparència, la participació i l’escolta activa.
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
REGIDORIA COMUNICACIÓ
Responsable polític: Alcalde, Josep Salom
Responsable de comunicació/premsa:
Xavier Aumatell

A qui ens adrecem?
Ens adrecem a tots els ciutadans i ciutadanes,
mitjans
de
comunicació
i
empreses
periodístiques.

Canals per accedir al servei
Contacteu amb el Servei de Premsa del Gabinet
de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Tona:
Adreça: C/ de la Font, 10
Telèfon: 938 870 201/extensió 112
Correu electrònic: comunicacio@tona.cat

CARTA DE SERVEIS

PREMSA I COMUNICACIÓ

Què oferim?

El nostre compromís

FUNCIONS SERVEI PREMSA I COMUNICACIÓ

COMPROMISOS

-Organització de rodes de premsa i d’altres convocatòries de
premsa i mitjans de comunicació
- Atenció personalitzada als mitjans
- Col·laboració institucional amb empreses periodístiques
- Redacció de notícies i enviament als mitjans
- Preparació de campanyes publicitàries generals
- Gestió d’anuncis puntuals
- Edició i actualització del web corporatiu de l’Ajuntament
- Gestió de la presència de l’Ajuntament a les xarxes socials
- Edició butlletí municipal
- Edició de la Carta de l’alcalde
-Coordinació dels diferents serveis municipals en matèria de
comunicació

-Promoure la col·laboració i la participació
ciutadana en la definició, execució i millora
dels serveis.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
- Web Ajuntament de Tona
-Accedeix a l’apartat Notícies de la web
- Web visitatona.cat
-Consulta la Carta de l’alcalde
-Accedeix al Portal de Transparència de Tona
-Accedeix al formulari de contacte per periodistes i mitjans de
comunicació
-Consulta el cost de les campanyes de publicitat institucional
-Consulta el Butlletí d’informació municipal
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb
les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

XARXES SOCIALS

-Vetllar per l’actualització constant de la
informació al web municipal.
-Augmentar el nombre de seguidors a les
xarxes socials.
COM MESUREM ELS COMPROMISOS
-Anàlisi dels continguts més visitats a la
web municipal.
-Actualització web municipal, dies amb
entrada de continguts (%).
-Anàlisi del nombre de seguidors a les
xarxes socials.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres
comentaris, mitjançant el formulari que
teniu a la vostra disposició al portal
www.tona.cat, o clicant al següent
enllaç, podrem millorar aquesta carta
de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

MANTENIMENT DE
LA VIA PÚBLICA

CARTA DE SERVEIS

MANTENIMENT VIA PÚBLICA

Què oferim

El nostre compromís

SERVEIS PRESTATS PER L’AJUNTAMENT

COMPROMISOS

SERVEIS DE MANTENIMENT VIA PÚBLICA
Manteniment preventiu de la via pública, a través del personal de l’Ajuntament o de
les empreses especialitzades contractades.

Qui som
El servei de MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA treballem
perquè la ciutadania pugui gaudir d’un espai públic de
qualitat per desenvolupar la seva vida quotidiana. Ens
ocupem del manteniment i instal·lació d’elements de
mobiliari urbà, lleure i serveis viaris.
L’Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat de la Plana
s’ocupa del servei de NETEJA VIÀRIA.
ÀREA SERVEIS TERRITORIALS,
REGIDORIA DE MANTENIMENT URBÀ
Responsable polític: Sebastià Bruch
Cap Brigada: Lluís Poblet

-Senyalització i elements de regulació del trànsit de vehicles i vianants
-Paviment i voreres
-Enllumenat públic
-Mobiliari urbà
-Zones enjardinades, parcs infantils
-Manteniment edificis municipals.
-Distribució de material per actes públics.

Treballem per resoldre les incidències detectades, prioritzant l’eliminació de
situacions de risc.

PER COMUNICAR INCIDÈNCIES TRUCA AL TELÈFON 93 887 02 01 O AL
TELÈFON D’ATENCIÓ 24 HORES 639 39 41 01

INFORMACIÓ I RESPOSTA A PETICIONS CIUTADANES

A tota la ciutadania i a les persones que visitin el municipi.

Donem informació i resposta a peticions ciutadanes relatives a la via pública,
presencialment, telefònicament o a través de la web municipal.

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: Carrer Font, 10
Correu electrònic: : manteniment@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 145
Horari atenció del cap de la brigada: Hores convingudes
MANCOMUNITAT LA PLANA - MEDI AMBIENT
Adreça: Sector El Quadro, s/n Malla
Telèfon: 93 812 41 67 /Extensió: 5
Correu electrònic: mediambient@mancoplana.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
De dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h

COM MESUREM ELS COMPROMISOS
Fem un seguiment del termini de resolució
d’urgències que impliquin un risc per a les persones,
perquè siguin gestionades en 24 hores.

URGÈNCIES, SOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES VIA PÚBLICA

A qui ens adrecem
Canals per accedir als serveis

-Reparar, posar protecció o retirar el mobiliari
urbà i elements que presentin desperfectes
greus i impliquin risc per a les persones en el
menor temps possible.

Accedeix a la Seu electrònica per a fer una consulta o petició

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Àrea Medi ambient Mancomunitat
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en
les seves relacions amb les administracions
públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les
ordenances fiscals i generals de Tona

SERVEIS PRESTATS PER LA MANCOMUNITAT DE LA PLANA
NETEJA VIÀRIA

Ajuda’ns a millorar

-Escombrat de voreres i carrers del centre del poble
-Escombrat mecanitzat, amb aspiració de residus municipi
-Neteja amb aigua (màquina escombra)
-Buidat de papereres
-Recollida de bosses i residus abandonats dins l'àmbit públic
-Neteja de parcs i jardins
-Resolució d'incidències

Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta Carta de
Serveis.

Accedeix a la web de l’Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat

Envia queixes, suggeriments i avisos

AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

SERVEIS DE
MEDI AMBIENT

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?
SERVEIS PRESTATS PER MANCOMUNITAT
RECOLLIDA PORTA A PORTA
Consulta la carta de serveis de la Recollida porta a porta

DEIXALLERIA

Qui som?

Consulta la carta de serveis de la Deixalleria

L'Ajuntament de Tona gestiona de manera mancomunada
els serveis de gestió de residus i neteja viària.
L'Àrea de Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana
s’ocupa del servei integral de gestió de residus i via
pública. Es gestiona la recollida selectiva de residus porta
a porta, el tractament i separació de la part reciclable, el
servei de deixalleries, la neteja viària, i el suport tècnic i
d'educació ambiental.

NETEJA VIÀRIA

ÀREA DE MEDI AMBIENT- MANCOMUNITAT LA PLANA
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS TERRITORIALS
REGIDORIA MEDI AMBIENT
Responsable polític: Jordi Vilamala
Responsable tècnic: Anna Sala

A qui ens adrecem?
Particulars i empreses dels municipis mancomunats

Canals per accedir al servei
MANCOMUNITAT LA PLANA - MEDI AMBIENT
Adreça: Sector El Quadro, s/n, Malla
Telèfon: 93 812 41 67/ Extensió:5
Fax: 93 812 47 02
Correu electrònic: mediambient@mancoplana.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
De dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 150
Horari atenció responsable tècnic: Dilluns, dimarts,
dijous i divendres de 9:00h a 14:00h.

-Neteja amb aigua (màquina escombra)
-Buidat de papereres
-Recollida de bosses i residus abandonats dins l'àmbit públic
-Neteja de parcs i jardins
-Resolució d'incidències
-Escombrat de voreres i carrers del centre del poble
-Escombrat mecanitzat, amb aspiració de residus al centre i a la resta del municipi

MEDI AMBIENT
ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Àrea Medi ambient Mancomunitat
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Carta serveis Recollida porta a porta
-Carta serveis Deixalleria
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves
relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances
fiscals i generals de Tona

El nostre compromís
COMPROMÍS

-Educació ambiental a les escoles
-Projecte de compostatge casolà
-Lliurament de contenidors per gespa

Obtenir bons resultats de recollida selectiva i
reciclatge dels residus recollits amb el porta a
porta mantenint-se dins del grup de municipis
capdavanters en recollida selectiva neta de les
comarques de Catalunya central.

SERVEIS PRESTATS PER L’AJUNTAMENT

COM MESUREM EL NOSTRE COMPROMÍS

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

Fent un seguiment i avaluació dels següents
indicadors:
-Recollida selectiva neta (%)
-Generació de residus domèstics del municipi
(tones)
-Residus recollits al municipi amb el porta a
porta (%)
-Generació de residus domèstics per càpita
(kg/hab/dia)
-Quantitat de residus especials recollits a la
minideixalleria (unitats) i (kg)

ALTRES SERVEIS A DESTACAR

RECOLLIDA MENSUAL d’andròmines a la porta de casa cada segon dimarts de mes.
COM SOL·LICITAR EL SERVEI? Cal trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al telèfon 93 887
02 01 abans del divendres anterior a la recollida fins les 14:00 hores. No cal aportar
documentació.

ATENCIÓ ALS NOUVINGUTS
Es lliura al ciutadà el calendari/imant de cuina, els cubells de recollida de la matèria
orgànica, un paquet de bosses compostables
Es dóna la informació necessària per portar a terme una correcta separació dels residus
generats a casa

ÀREA D'APORTACIÓ DE DEIXALLES
Zona ubicada al costat de la deixalleria de la Mancomunitat La Plana on l’usuari pot
dipositar, dins de cada contenidor, la fracció de deixalles corresponents.
Es pot utilitzar durant les 24 hores del dia i és d’ús exclusiu pels ciutadans que no poden
treure els residus segons l'horari establert al calendari de recollida porta a porta.

REPOSICIÓ DE CUBELLS
Al mateix edifici de l’Ajuntament de Tona es lliura gratuïtament els cubells de reposició als
usuaris que els han perdut o se'ls hi han trencat.

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta de
serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

RECOLLIDA
PORTA A PORTA
Qui som?
L'Ajuntament de Tona gestiona de manera mancomunada
els serveis de gestió de residus i neteja viària. L’Àrea de
Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana s’ocupa del
servei integral de gestió de residus i via pública. Es gestiona
la recollida selectiva de residus porta a porta, el tractament
i separació de la part reciclable (envasos, papers, cartró), el
servei de deixalleries, la neteja viària, i el suport tècnic i
d'educació ambiental.
ÀREA DE MEDI AMBIENT- MANCOMUNITAT LA PLANA
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS TERRITORIALS,
REGIDORIA MEDI AMBIENT
Responsable polític: Jordi Vilamala
Responsable tècnic: Anna Sala

A qui ens adrecem?

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?
A Tona es recullen les deixalles amb el sistema porta
a porta. Cada dia es recull una fracció de residus
diferent segons calendari establert. Es separa la
matèria orgànica, els reciclables (envasos, llaunes,
paper i cartró) i el rebuig. També es recull el vidre a
través de contenidors iglús que hi ha distribuïts a
diferents punts del municipi. El sistema de recollida
porta a porta es caracteritza per obtenir bons
resultats de reciclatge i alts nivells de qualitat dels
residus recollits. Així evitem que gran part dels
residus generats vagin a parar a l’abocador.
Com a serveis extres destacar la recollida dels residus
voluminosos o especial i la recollida de l’oli de fregir;
aquestes recollides es porten a terme mensualment.

ÀREA D'APORTACIÓ DE DEIXALLES
Zona ubicada al costat de la deixalleria de la
Mancomunitat La Plana on l’usuari pot dipositar, dins
de cada contenidor, la fracció de deixalles
corresponents.

Particulars i empreses dels municipis mancomunats

Canals per accedir al servei
MANCOMUNITAT LA PLANA - MEDI AMBIENT
Adreça: Sector El Quadro, Malla
Telèfon: 93 812 41 67/ Extensió:5
Fax: 93 812 47 02
Correu electrònic: mediambient@mancoplana.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h
De dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 150
Horari atenció responsable tècnic: Dilluns, dimarts,
dijous i divendres de 9:00h a 14:00h.

RECOLLIDA PORTA A PORTA

Es pot utilitzar durant les 24 hores del dia i és d’ús
exclusiu pels ciutadans que no poden treure els
residus segons l'horari establert al calendari de
recollida porta a porta.

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES
COM SOL·LICITAR EL SERVEI? Cal trucar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, al
telèfon 93 887 02 01 abans del divendres anterior a la recollida fins les
14:00 hores. No cal aportar documentació RECOLLIDA MENSUAL
d’andròmines i o /trastos a la porta de casa cada segon dimarts de mes.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Àrea Medi ambient Mancomunitat
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i generals de Tona

-Consulta la web de la Deixalleria de la Mancomunitat

RECOLLIDA D’OLI VEGETAL
Els olis vegetals de cuina usats i de llaunes de
conserva s'han de separar en qualsevol envàs i
treure’ls el segon dimarts de cada mes a partir de les
10h del matí o bé portar-los a la deixalleria.
RECOLLIDA MENSUAL d’olis vegetals porta a porta,
el segon dimarts de cada mes.

Per més informació, dubtes i consultes, accediu a la Web de Medi
ambient de la Mancomunitat o truqueu als telèfons:
93 812 41 67 ext. 5 o 93 887 02 01 ext. 150

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu a la
vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant al següent enllaç podrem
millorar aquesta carta de serveis.

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?

DEIXALLERIA
Qui som?
L'Ajuntament de Tona gestiona de manera mancomunada
els serveis de gestió de residus i neteja viària. L'Àrea de
Medi Ambient de la Mancomunitat La Plana s’ocupa del servei
integral de gestió de residus i via pública. Es gestiona la recollida
selectiva de residus porta a porta, el tractament i separació de la
part reciclable, el servei de deixalleries, la neteja viària, i el
suport tècnic i d'educació ambiental.

Instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquells
residus municipals que no són objecte de recollida domiciliària
o que no disposen de contenidors al carrer.
Els usuaris porten aquells residus que no tenen cap altre circuit
específic de recollida selectiva i d'aquesta manera se'n facilita
la valorització o gestió correcta segons les necessitats de cada
material.

MINIDEIXALLERIA
Ubicada a la plaça major, per a la recollida de residus especials que no
es poden recollir amb el porta a porta. S’hi poden dipositar bombetes,
CD’s DVD’s, cartutxos d’impressora, aerosols, piles i petits aparells
elèctrics.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

A qui ens adrecem?

-Web Àrea Medi ambient Mancomunitat
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb
les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les ordenances fiscals i
generals de Tona

Particulars i empreses dels municipis mancomunats

Canals per accedir al servei

AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: C/ de la Font, 10
Correu electrònic: oac@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 150
Horari atenció responsable tècnic:
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00h a 14:00h

COM ARRIBAR?

DEIXALLERIA

ÀREA DE MEDI AMBIENT- MANCOMUNITAT LA PLANA
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS TERRITORIALS,
REGIDORIA MEDI AMBIENT
Responsable polític: Jordi Vilamala
Responsable tècnic: Anna Sala

MANCOMUNITAT LA PLANA - MEDI AMBIENT
Adreça: Sector El Quadro, s/n , Malla
Telèfon: 93 812 41 67/ Extensió:5
Fax: 93 812 47 02
Correu electrònic: mediambient@mancoplana.cat
Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h
De dilluns a dijous de 15:00h a 17:00h

DEIXALLERIA

-Consulta la web de la Deixalleria de la Mancomunitat
HORARI DE LA DEIXALLERIA:
De dilluns a dissabte:
-Matins: 10:00 a 13:00h
-Tardes: 15:00 a 19:00h
DIUMENGES I FESTIUS TANCAT
PREU:
Particulars: Totalment gratuït
Empreses i comerços: taxes en alguns residus (veure
ordenances vigents)

Per més informació, dubtes i consultes, accediu a la Web de
Medi ambient de la Mancomunitat o truqueu als telèfons: 93
812 41 67 ext. 5 o 93 887 02 01 ext. 150

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari
que teniu a la vostra disposició al portal www.tona.cat, o clicant
al següent enllaç podrem millorar aquesta carta de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

SERVEIS TÈCNICS
URBANISME
Qui som?
Els Serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament de
Tona gestionen el desenvolupament del Pla
d’Ordenació
Urbanística
Municipal
(POUM)
mitjançant el planejament derivat. Entre les seves
competències hi figura la informació urbanística,
l’exposició pública, la concessió de llicències d’obres,
la inspecció i la disciplina urbanística.
AJUNTAMENT DE TONA, ÀREA SERVEIS TERRITORIALS,
REGIDORIA URBANISME
Responsable polític: Josep Salom
Arquitecte: Carme Vernis
Arquitecte tècnic: David Pujol
Enginyer municipal: Francesc Ballús

A qui ens adrecem?
Aquest servei es dirigeix a la ciutadania en general, així
com a tècnics i professionals relacionats amb el món de la
construcció i el territori.

Canals per accedir al servei
AJUNTAMENT DE TONA
Adreça: Carrer Font, 10
Correu electrònic: urbanisme@tona.cat
Telèfon: 93 887 02 01/ Extensió: 146
Horari atenció arquitecte:
Dijous visites concertades de 9:00h a 14:00h
Horari atenció enginyer:
Dijous visites concertades de 9:00h a 14:00h
Horari atenció arquitecte tècnic:
Dilluns, dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?
INFORMACIÓ URBANÍSTICA
 Donem resposta individualitzada a les consultes urbanístiques
de manera presencial, telefònica o a través de la web
municipal.
 Emissió de certificats i cèdules de règim urbanístic,
d’alineacions i rasants, d’antiguitat i legalitat, de numeració,
de compatibilitat i aprofitament urbanístic.
 Proporcionem un espai de consulta dels expedients en tràmit
d’informació pública.

LLICÈNCIES I COMUNICACIONS URBANÍSTIQUES
 Informació sol·licitud llicències o comunicacions d’obres a
nivell de normativa d’aplicació i documentació a presentar.
 Informació sobre terminis, tràmits a seguir per la concessió de
llicència o comunicació i pagament de taxes mitjançant
diversos canals: presencial, telefònic o web municipal.
 Tramitació llicències d'obres o comunicació:
1. Amb responsabilitat exclusiva del/de la sol·licitant
2. Amb responsabilitat tècnica
3. Amb projecte tècnic
4. Llicències de canvis d’ús i de parcel·lació
5. Tramitació de primeres ocupacions d’edificis
 Inspeccions de seguiment d’obres per comprovar l’adequació
als projectes aprovats.
 Tramitacions de guals d’entrades de vehicles.
 Regulació de la ocupació de la via pública.

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTICA
 Gestió i Promoció del Planejament urbanístic : Polígons
d’Actuació Urbanística, Plans Especials, Plans de Millora
Urbana, Convenis urbanístics , Projectes de reparcel·lació i
projectes d’urbanització.

PROJECTES I OBRES MUNICIPALS
 L’àrea d’urbanisme es la que s’encarrega de planejar, dirigir i
coordinar els projectes i direccions d’obres dins del terme
municipal.

SERVEIS TÈCNICS URBANISME
ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web Ajuntament de Tona
-Web visitatona.cat
-Consulta els tràmits que pots fer online
-Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les seves relacions amb les
administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta ordenances fiscals i generals

El nostre compromís
COMPROMISOS
- Atenció individualitzada, prèvia concertació de cita.
- Disponibilitat per atendre consultes telefòniques i per correu
electrònic.
- Oferir a les persones interessades en els procediments de
planejament o gestió urbanística, informació actualitzada.
- Avaluar el projecte de llicència d’obres i comunicar les
discrepàncies, si n’hi ha en un termini màxim d’un mes.
- Concedir llicències obres amb responsabilitat del sol.licitant , en un
termini màxim d’un mes.
- Concedir llicències d’obres menors sense discrepàncies, ni informes
d’altres serveis o administracions, en un termini màxim d’un mes.
- Concedir llicències d’obres majors sense discrepàncies, ni informes
d’altres serveis o administracions, en un termini màxim de dos
mesos.
- Expedir els certificats d’informes previs i de legalitat urbanística en
el termini màxim d’un mes.

COM MESUREM ELS NOSTRES COMPROMISOS
-Nombre de queixes justificades per rebre cita prèvia en un període
superior a set dies, excepte en període de vacances
-La resolució dels expedients no serà superior al seu corresponent
període de tramitació en el 90% de les sol·licituds.

Ajuda’ns a millorar
Per millorar el servei i garantir els nostre compromisos demanem la
vostra col·laboració:
-Feu les consultes prèvies necessàries abans de tramitar la
sol·licitud i aporteu la documentació necessària
Si ens feu arribar els vostres comentaris clicant al següent enllaç
podrem millorar aquesta carta de serveis

Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

Ajuntament de Tona

CARTA DE SERVEIS

Què oferim?

POLICIA LOCAL
DE TONA

SERVEIS ASSISTENCIALS
Oficina
d’atenció
ciutadana

-Atenció, informació i assistència en tràmits a la ciutadania
-Recepció de denúncies
-Recepció queixes i suggeriments
-Derivació a altres oficines d’atenció
-Gestió i control d’objectes perduts i animals domèstics

Qui som?

Assistència a
víctimes

La Policia Local de Tona treballa per garantir els
drets i les llibertats de tots els ciutadans i
ciutadanes, i per preservar la convivència i el
foment de la cohesió social.

-Assistència a les dependències policials o al lloc on és sol·liciti assistència
-Informació d'altres serveis (municipals, autonòmics,estatals)
d’assessorament jurídic, ajuts econòmics etc.

Atenció als
menors

-Primera assistència a menors desemparats
-Assistència situacions d’absentisme escolar
-Conflictes familiars
-Prevenció i coordinació amb els centres escolars i els serveis socials

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA,
REGIDORIA DE SEGURETAT CIUTADANA
Responsable polític: Jordi Vilamala
Cap de la Policia Local: Ferran Pérez

A qui ens adrecem?
A la ciutadania de Tona, així com a totes les
persones que visitin el municipi.

Canals per accedir al servei
● Atenció presencial: C/Font, 10
Oficina d’atenció ciutadana
Horaris:.de dilluns a divendres de 8:00h
a 15:00h
Telèfon: 938 870 201 ext. 352
Fax: 938 125 345
Correu electrònic: oacpolicia@tona.cat
● Atenció 24 hores:

TELÈFON 639 39 41 01

SEGURETAT CIUTADANA
Informació

-Assessorament en temes de seguretat ciutadana

Actuacions
preventives

-Presència continuada i efectiva a la via pública
-Presència festes, actes, concentracions etc.
-Controls preventius

POLICIA LOCAL

El nostre compromís
COMPROMISOS
-Augmentar el patrullatge a
les zones residencials.
-Consolidar
el
contacte
directe
amb
el
teixit
comercial i industrial.
COM MESUREM ELS COMPROMISOS
-Mitjançant estadístiques generades a partir
del programa de gestió policial.

ENLLAÇOS D’INTERÈS
-Web visitatona.cat
-Web Ajuntament de Tona
-Consulta els tràmits que pots fer online a la Seu
electrònica de l’Ajuntament
-Consulta els DRETS I DEURES dels ciutadans en les
seves relacions amb les administracions públiques
-RÈGIM ECONÒMIC APLICABLE, consulta les
ordenances fiscals i generals de Tona
-Xarxes Socials

POLICIA ADMINISTRATIVA
Compliment
normativa

-Comprovar i denunciar les infraccions relacionades amb l'incompliment de
bans, ordenances, resolucions, disposicions i actes municipals etc.

POLICIA PROXIMITAT
Tasques de
proximitat

-Serveis de mediació.
-Atenció especial als grups en situació de risc d’exclusió social
-Control, protecció, i seguiment de centres escolars, teixit comercial,
industrial i zones rurals

TRÀNSIT
Control i
regulació del
trànsit

-Intervencions de caràcter assistencial, sancionador i preventiu
-Investigació causes accidents
-Servei retirada vehicles les 24 hores
-Informació parts afectades sobre dades bàsiques de l’accident i orientació
sobre els tràmits

PREVENCIÓ CIVISME I EDUCACIÓ VIÀRIA
-Campanyes per sensibilitzar i informar la ciutadania

Ajuda’ns a millorar
Si ens feu arribar els vostres comentaris,
mitjançant el formulari que teniu a la vostra
disposició al portal www.tona.cat, o clicant al
següent enllaç podrem millorar aquesta carta
de serveis.
Envia queixes, suggeriments i avisos
AJUNTAMENT DE TONA

AJUNTAMENT DE TONA

