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L’Ajuntament activa un sistema de petició de cita prèvia per
Internet al Servei d’Assessoria Jurídica per a les Dones

Dijous 12 de març de 2015

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha activat aquesta setmana un sistema de
petició de cita prèvia per Internet al Servei d’Assessoria Jurídica per a les Dones. A
partir d’ara, es podrà demanar visita a través del web
www.castellarvalles.cat/reservahora, a més de poder-se fer de forma presencial al
Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador i a la Regidoria d’Igualtat de l’Espai Tolrà
i, per telèfon, al 937144040.

El Servei d’Assessoria Jurídica per a les Dones, que és gratuït, possibilita que dos
cops al mes una advocada informi i orienti dones del municipi que tenen dubtes
sobre qualsevol qüestió relacionada amb l’àmbit jurídic. L’any 2014, un total 78
dones van ser usuàries d’aquest servei, que va oferir un total de 83 visites.

Majoritàriament, les consultes van fer referència a qüestions relacionades amb el
dret de família (entre d’altres, 28 sobre divorcis o separacions, 16 sobre ruptura de
parelles de fet, 11 sobre execucions de sentències i 9 sobre modificació sobre
efectes d’una sentència). En menor mesura, també es van fer consultes sobre dret
laboral (5), dret penal (5) i obligacions i contractes (2).

Com en anys anteriors, la majoria de visites provenen de dones de mitjana edat,
d’entre 30 i 50 anys (70%) mentre que la resta corresponen a altres franges d’edat
(25% majors de 50 anys i 5% menors de 30 anys). Pel que fa a l’estat civil, el 36%
de les usuàries correspon a dones casades, el 32% a divorciades,  el 16% a parelles
de fet, el 13% a solteres i el 3% a vídues. Pel que fa a la situació laboral, un 45% de
les usuàries treballa, majoritàriament, en feines no qualificades, un 25% està en
situació d’atur, un 13% correspon a mestresses de casa, un 12% a  jubilades o
pensionistes i el 5% restant a situacions diverses.

La ciutadania pot reservar hora de visita per Internet a sis serveis municipals

El portal web municipal ofereix la possibilitat de reservar hora de visita per Internet
de fins a sis serveis municipals. Junt amb la posada en marxa del sistema de
reserves del servei d’assessoria jurídica per a dones, recentment s’ha afegit també la
possibilitat de reservar hora de visita amb el tècnic del servei de creació d’empresa.
Anteriorment ja funcionaven a través del mateix sistema de reserva la petició d’hora
de tramitació del DNI, la reserva d’informació i assessorament de l’Oficina
d’Immigració i la reserva d’hora de visita amb els tècnics d’activitats i llicències
d’obres.
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