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Serveis
Horaris de deixalleria de Berga, Guardiola de Berguedà i Puig-Reig
Horari d'Hivern:
Dimarts a Dijous - 15:00 a 18:00
Divendres - 15:00 a 19:00
Dissabtes - 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00
Diumenges - 09:00 a 13:00

Horari d'Estiu:
Dimarts a Divendres - 16:00 a 20:00
Dissabtes - 09:00 a 13:00 i de 16:00 a 20:00
Diumenges - 09:00 a 13:00

Jutjat de Pau
Informació sobre el Jutjat de Pau de la Nou de Berguedà.
El Jutge de Pau és la persona que representa l'Administració de Justicia en la Institució pública, com és
un Ajuntament.
La plantilla de La Nou de Berguedà està composta per:
Jutge de Pau - Encarregat del Registre Civil: Juan Soler Venturós.
L'atenció d'aquest servei es realitza a l'Ajuntament en horar d'Oficina.

Més informació al PDF.

Servei de Teleassistència
La teleassistència és un servei que permet comunicar-te les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb
professionals que estan preparats per oferir-te l’ajuda necessària a l’instant i en qualsevol moment.
Tindràs més autonomia, més seguretat a la llar i la teva família gaudirà d’una major tranquil·litat.
Qualsevol persona que visqui sola de forma permanent o durant gran part del dia i pugui estar en risc
per motius de salut, discapacitat, dependència i/o edat avançada.
Apropa’t als serveis socials del teu ajuntament per informar-te del servei. Ells valoraran la teva
situació, resoldran dubtes i podràs formalitzar la sol·licitud per gaudir del servei.

Servei d'Atenció Integral LGTBI (Consell Comarcal del Berguedà)
Des del Consell Comarcal del Berguedà es disposa del Servei d’Atenció Integral LGTBI,
on s’ofereix acompanyament, informació i assessorament a ler persones del col·lectiu LGTBI i les
seves families. Especialment està adreçat a les persones que estiguin patint algun tipus de
violència o discriminació a qualsevol àmbit de la seva vida per orientació sexual, expressió o
identitat de gènere.

