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Serveis
Abonaments familiars per a la piscina d'estiu

Abonaments per a empreses

Activitats Formatives en Consum

Agent Tutor als centres educatius

Assessorament a estudiants i investigadors en matèria arxivística

Assessorament als empresaris

Assessorament jurídic en matèria d'Habitatge

Assessoria jurídica per a dones en situació de violència de gènere

Atenció Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG)

Atenció psicològica per a dones en situació de violència de gènere

Autocontrols

Bany de vapor

Borsa de Lloguer Social

Borsa de Treball. Cerca professionals per a la teva empresa
Més informació aquí

Bucs d'assaig musical

Cabina de Raigs UVA

Campanyes de sensibilització

Carnet per a la Gent Gran

Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)

Cerca d'immobles per a la teva empresa
Accediu al cercador

Cercador d'empreses del municipi
Consulteu la Guia d'activitats de Castellbisbal

Cessió de material ortopèdic (crosses, cadires de rodes i caminadors)

Cessió de material per atendre gent gran o malalts

Club de lectura de novel·la
El darrer dimecres de cada mes, a les 19.00 hores

Club de lectura en veu alta
Cada dilluns, a les 18.00 hores

Club de lectura fàcil en castellà
Cada divendres, a les 17.00 hores

Club de lectura fàcil en català
Cada dilluns, de 17.00 a 18.00 hores

Concurs fotogràfic "L'estiu del CBJove"
Convocatòria tancada

Consulta i reproducció de documents

Consulta jove

Conversa per a dones

Coworking amb mentoring

Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació

Deixalleria mòbil

Descomptes amb el carnet CBJove

Descomptes amb el carnet per a la gent gran

Descomptes per a aturats

Deskorda't i Connecta't

Educadors de carrer

English Speaking Club
El segon dimecres de cada mes, a les 19.00 hores

Equip d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (EAIA)

Espai d'intercanvi i d'ús compartit

Fisioteràpia de manteniment

Formació bàsica i cessió de material per al compostatge casolà

Formació de manipuladors d'aliments

Formació empresarial
Relació de cursos previstos

Gestió Tributària ORGT Diputació

Grup d'Atenció a la Víctima (GAV)

Innovació Social Vallès

Intervenció i Tresoreria

Jacuzzi

Jornada de treball: "Les associacions i entitats de gestió dels polígons
del Vallès Occidental"
19 de juny de 2019

Lloguer de gots i vaixella reutilitzables

Matrícula gratuïta a la modalitat "A"

Mirades de dona

Monitor sala de cardiofitness

Piscina coberta

Piscina d'estiu

Pistes de tennis i de frontó

Podologia per a la gent gran

Premi al Millor esportista de l'any

Prevenció en drogodependències per a infants i adolescents

Préstec de bicicletes

Punt d'Atenció Cooperatiu (PAT)
Més informació

Punt d'Orientació Jurídica Municipal

Recollida de brossa orgànica per a grans generadors. Cessió de
contenidors

Recollida de residus porta per porta

Recollida de vehicles abandonats

Recollida del cartró comercial

Recollida domiciliària d'esporga de jardins privats

Recollida domiciliària de mobles i voluminosos

Recollides selectives de fluorescents, piles, oli usat i ampolles de cava
als establiments comercials

Reempresa

Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial

Registre municipal d'entitats i associacions ciutadana

Sala cardiofitness

Sauna

Servei Local d'Habitatge

Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)

Servei de Podologia

Servei de Protecció Civil

Servei de Solàrium

Servei de quiromassatge

Servei de seguretat a les urbanitzacions

Servei de teleassistència

Subministrament d'esporga triturada per fer compost

Tallers específics per a la gent gran

Targeta moneder per a alimentació i necessitats bàsiques

Telecentre

Tramitació de carnets internacionals

Transmissió empresarial
Accediu al web de Reempresa

Vallès Circular

Venda de compost

Àpats a domicili

