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

Vilatorta 2020 

 

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 2020 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 Incompliment veïns 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 0% 

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. 

 Avaluació per un tècnic d’arbrat urbà de l’arbrat del Passeig del Torrent i de 

l’Av. Balmes. 

 

 



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: 

 Revisió tècnica dels quadres d’enllumenat per part de l’enginyer municipal 

supervisat pel regidor de via pública. 

 

 

 

SERVEI TIPUS DE QUEIXA 
O SUGGERIMENT 

QUANTITAT % 
RESOLUCIÓ 

Comunicació No rep Infovilatorta 1 100 % 

Comunicació No es pot descarregar 
l’Infovilatorta app a l’apple 

2 100% 

Comunicació Pèrdua de cobertura de totes les 
xarxes mòbils 

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. 

 S’ha treballat ràpidament i ara la nova aplicació també és compatible amb 

Apple. 

 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. 

 

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. 

 Aplicació d’un sistema de videovigilància pioner a l'estat espanyol i a Europa i 

donarà una important projecció al cos de Mossos d'Esquadra, tant 

tècnicament com policialment. Estarà gestionat totalment per Mossos i 

permetrà a identificació immediata de vehicles en qualsevol punt adherit, fer 

seguiments i facilitar intercepcions.  

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


