
Resultats de la gestió de la valoració dels Serveis de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta 2022 

 

De cada un dels serveis municipals, l’Ajuntament ofereix a la possibilitat de 

presentar queixes o suggeriments per a la millora dels serveis públics. 

Aquest document presenta totes les sol·licituds de l’any 2022 que la ciutadania ha fet 

arribar a la corporació, que han estat degudament estudiades i analitzades. 

De cada servei s’estableixen conclusions de millora a partir de les queixes 

presentades. 

 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Porta a porta Desaparició del cubell de l’orgànica 1 100 % 

Porta a porta Falten cubells de recollida 2 100 % 

  

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• Fer nova noticia per recordar la importància del reciclatge  a la població. 

• Continuar la tasca del regidor de medi ambient que gestiona directament les 

queixes amb els veïns per obtenir una resposta ràpida. 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Via pública Desperfectes vorera 3 100 % 

Via pública Manca de neteja 2 100 % 

Via pública Sol·licitud talla arbres 2 50% 

Via pública Desperfectes paviment calçada 2 0% 

 

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• Aprofitar els mesos de menys activitats festives i culturals perquè el servei de 

manteniment faci més accions de reparació de voreres i paviments. 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Enllumenat públic Fanal no funciona 5 100 % 

Enllumenat equipament Llum skatepark no funciona 1 100% 

 

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• L'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ha aprovat el canvi massiu a 

tecnologia LED dels 1.534 punts de llum públic de Sant Julià i Vilalleons. 



SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Comunicació No rep Infovilatorta 1 100 % 

Comunicació Pèrdua de cobertura de totes les 
xarxes mòbils 

5 100% 

Comunicació Avaries al telèfon de l’Ajuntament 5 100% 

 

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• Fer èmfasi en comunicar als nous usuaris del butlletí municipal Infovilatorta 

que cal validar el primer missatge de correu en el moment de donar-se d’alta. 

• L'Ajuntament va instar de seguida a les companyies i a la secretaria de 

polítiques digitals de la Generalitat de Catalunya per tal que es resolgués 

l'avaria. 

• El telèfon de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, 93 812 21 79, va patir 

una nova avaria. Aquest problema ha passat altres vegades i provoca 

molèsties a la població, ja que l'Ajuntament vol donar sempre servei directe. 

Per aquest motiu, l'equip de govern va decidir precipitar el canvi a telefonia 

IP, que estava programat a mitjans del mes de juliol. 

Això donarà molta més seguretat al sistema telefònic municipal, que ja no 

dependrà de les línies de coure, que encara estan sota el monopoli de 

Telefònica. El canvi va fer que durant més dies del compte la comunicació 

amb l’Ajuntament s’hagués de fer amb un altre número de telèfon alternatiu. 

 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Seguretat ciutadana i 
convivència 

Conflictes de 
convivència veïnal: 
Pisos de protecció 

oficial 

4 100 % 

Seguretat ciutadana Actes vandàlics 2 100 % 

Seguretat ciutadana Gossos perillosos 1 100 % 

 

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• Augmentar l’assessorament amb el Servei de mediació del Consell Comarcal 

d’Osona. 

• S’ha posat un servei extraordinari de vigilància a les nits coincidint amb les 

festes per evitar els actes vandàlics. 

• El sistema de videovigilància de Sant Julià de Vilatorta passa a ser controlat 

pel Departament d'Interior. Les imatges són gravades per les càmeres 

instal·lades i trameses directament i exclusivament a la Direcció General de la 

Policia per la seva gestió. No passen per cap servidor intermig, així es 



preserven escrupolosament els principis de privacitat i protecció de dades. En 

el cas que cap ciutadà volgués que les imatges fossin utilitzades per alguna 

investigació ho ha de gestionar directament amb la Policia-MMEE a través de 

la pertinent comunicació. 

 

QUEIXES I SERVEIS NO RELACIONATS DIRECTAMENT AMB ELS SERVEIS PÚBLICS 

MUNICIPALS 

 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Consum Qualitat deficient del 
Servei de correus 

3 100 % 

Consum Talls reiterats  del 
subministrament 

elèctric 

5 100 % 

 

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• Aprofitar les queixes presentades per iniciar una queixa col·lectiva davant el 

mal funcionament d’aquests Serveis que no són municipals. 

• En la reunió que l'Ajuntament va fer amb ENDESA es van presentar dues 

inversions importants que faran que les avaries en el subministrament 

elèctric tinguin un menor temps d'incidència. 

 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Àrea de Medi Ambient 
Contaminació acústica 

Molèsties sorolls veïns 2 100 % 

Àrea de Medi Ambient 
Contaminació acústica 

Molèsties sorolls gossos 2 100 % 

Àrea de Medi Ambient Deixalles incíviques a L’Espai 
Natural 

3 100% 

 

CONCLUSIONS DE MILLORA: 

• Campanya de conscienciació sobre el medi ambient i la contaminació

 


