
Servei d’ Alcaldia 2022 

Presentació del servei 

El Gabinet d'Alcaldia és el servei que dóna suport organitzatiu a l’activitat pròpia de 

l’Alcalde, així com a l’activitat interna de l’Ajuntament. 

Relacionat amb l’activitat de l’Alcaldia i de les diferents regidories, el gabinet també 

ofereix el servei de Protocol que dóna assistència, tant interna com externa, en els 

diversos esdeveniments que requereixen d’organització cerimonial. 

Què fem? 

Prestem assistència directa a l'Alcalde i als regidors i regidores 

El nostre compromís 

1. Atendre i respondre a la ciutadania que s’adreça a l’Alcaldia de forma presencial, 

virtual o via telefònica de forma immediata amb un tracte amable i cordial. 

2. Atendre les instàncies adreçades a l’Alcalde i donar resposta a la persona 

interessada mitjançant un escrit, una trucada telefònica o un correu electrònic, en 

la màxima brevetat possible. 

3. Gestionar i establir els contactes necessaris per garantir la representativitat i 

notorietat de Sant Julià de Vilatorta a nivell protocol·lari i institucional. 

4. Gestionar i vetllar per la presència dels símbols institucionals, banderes i escut 

municipal, als espais oportuns. 

5. Gestionar els expedients i les relacions institucionals derivades dels 

agermanaments, acords i convenis establerts amb l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

6. Coordinar i gestionar les queixes i suggeriments derivades a l’Alcaldia amb els 

serveis responsables en la màxima celeritat possible. 

Ajudeu-nos a millorar 

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos us 

demanem que: 

- Ens comuniqueu qualsevol incidència o anomalia que detecteu al nostre servei. 

- Formuleu les queixes i suggeriments de millora que estimeu convenients a través 

dels sistemes establerts. 

 

 



Com podeu accedir al nostre servei/ Dades de contacte 

Gabinet de l’Alcaldia 

Plaça de l’U d’Octubre, 1 

08504 Sant Julià de Vilatorta 

Tel. 938 122 179 

sjv.alcaldia@vilatorta.cat 

Horari: de dilluns a divendres de 8h a 15h 

Indicadors del servei 

Nombre de casaments civils oficiats per l’alcaldia o regidories. 

Nombre d’actes protocol·laris realitzats. 

Nombre de convenis anuals establerts. 

Nombre de representacions institucionals per part de l’Alcalde a actes. 

Nombre d’escrits protocol·laris realitzats (agraïments, condols, felicitacions) 

La secretaria de l’alcaldia s’encarregarà de donar suport a l’organització de l’activitat 

de la Sra. alcaldessa. 

QUINS SERVEIS OFERIM? 

1. Organització i programació de l’agenda de l’ alcalde. 

2. Canalització de les peticions de visita i de les trucades dirigides a l’alcalde 

3. Secretària del Sr. alcalde. 

4. Atenció al públic, amb resolució o derivació dels suggeriments 

5. Transparència 

COMPROMISOS 

1. Donar resposta de les petició d’hora amb la Sr alcalde dintre de la mateixa 

setmana. 

2. Les queixes i suggeriments dels ciutadans, es derivaran a l’alcalde en un termini 

màxim de dos dies hàbils. 

COM MESUREM ELS COMPROMISOS? 

1. Número de visites rebudes per part de la ciutadania. Trimestral 

2. Relació de nombre d’activitats presidides. Semestral 

3. Relació enumerada dels suggeriments, propostes i queixes de la ciutadania i/o 

internes i les accions realitzades al respecte. Anual 



4. Relació de sol·licitud de consultes, visites i reunions per part d’usuaris interns 

i externs. Trimestral 

5. Visualització diària a l’Agenda web del volum d’actes públics amb l’assistència de 

l’Alcaldia. 

ON SOM? 

Adreça: Plaça de l’U d’Octubre, núm 1 

Telèfon: 938 122 179 

Correu-e genèric: sjv.alcaldia@vilatorta.cat 

Horari: de dilluns a divendres de 8:00 h a 14:00 h 

Transparència 

RESPONSABLES 

Responsable polític: Alcaldes Il·lm Sr Joan Carles Rodríguez Casadevall 

Correu-e: sjv.alcaldia@vilatorta.cat 

Secretaria d’alcaldia: Roser Godayol Subirana 

Correu-e: godayolsr@vilatorta.cat 

NORMATIVA APLICABLE 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal. 

 

Data d’elaboració 17/01/2022 

Persona responsable de l’actualització: Roser Godayol 


