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La Carta de Serveis del Gabinet d’Alcaldia està destinada a la ciutadania, entitats, professionals, 
empreses i organitzacions interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i 
compromisos i de la seva activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  
La Carta de Serveis facilita que la ciutadania conegui els serveis que ofereix i realitza el Gabinet 
d’Alcaldia, alhora que apropa l'Administració Pública als ciutadans i ciutadanes que en són usuaris o 
usuàries: 
  

 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions.  
 La ciutadania coneix mitjançant la Carta què pot exigir i a què esta obligada.  
 Integra la veu del ciutadà i de la ciutadana a l'organització. Un dels punts fonamentals de la Carta 

és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà i de la ciutadana, i de recollida i 
resposta a les queixes i suggeriments.  

 La Carta dona transparència a la gestió i permet conèixer el grau de compromís pel que fa a la 
qualitat en la prestació dels serveis i el seu acompliment.  
 
 
L’àrea d’alcaldia inclou els departaments de:  
 

 Alcaldia 

 Departament de Comunicació 

 Protocol 

 Transparència i participació ciutadana 
 

 
 
 
MISSIÓ  
 

La missió del Gabinet d’Alcaldia és donar suport a la Presidència de la corporació, a la direcció del 

govern i de l'administració municipal. El Gabinet dona suport a totes les funcions de l’alcalde o 

alcaldessa i en gestiona la seva agenda.   

La missió del departament de Comunicació és mantenir informada la ciutadania de la gestió municipal, 

afavorint el coneixement de la pròpia ciutat i dels col·lectius o persones que hi destaquin per la seva 

aportació a la comunitat, a la relació veïnal i al progrés de la ciutat.  Els valors principals del Servei de 

Comunicació són la qualitat dels continguts, tant periodístics com gràfics, la professionalitat, el foment 

de la participació, el coneixement i l’estima i foment del sentiment d’identitat a Cervelló. 

La missió de Protocol és la de donar assessorament i suport a les activitats que tenen lloc al municipi 

o aquelles que requereixen la presència de membres del consistori. 

La missió de Transparència i Participació Ciutadana consisteix en vetllar perquè es compleixin els 

principis de bon govern, assegurant una administració transparent, propera i d’acord a les normatives 

establertes que ja acullen els criteris de com s’ha de gestionar la informació i les accions de 

l’administració pública. 
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Què ofereix?        

    

 

 Alcaldia 
 

 Garantir que la gestió de l’Ajuntament manté coherència en una mateixa línia.  

 Mantenir la cohesió entre els diferents departaments 

 Establir canal de comunicació i treball entre la part política i la part tècnica de l’Ajuntament. 

 Promoure la relació entre l’Ajuntament i les entitats, associacions i col·lectius municipals. 

 Promoure i gestionar la relació entre l’Ajuntament, altres administracions locals i els 
organismes i administracions supramunicipals. 

 Gestionar l’agenda de l’alcalde/essa, així com la gestió corresponent de les reunions i 
actes als quals hagi d’assistir. 

 Actualitzar l’agenda de l’alcalde/essa al Portal de Transparència. 

 Atendre les sol·licituds de reunions per part de qualsevol organisme, entitat o persona 
individual, mitjançant tots els canals disponibles. 

 Preparar, organitzar i gestionar els actes institucionals de l’Ajuntament. 

 Gestionar i tramitar les preguntes i precs que realitzen els membres dels diferents Grups 
Municipals al Ple Municipal sobre la gestió de l’acció de govern. 

 

 Departament de comunicació: 
 

 Informar amb periodicitat setmanal sobre l’agenda d’actes del municipi en xarxes. 

 Informar amb periodicitat bimensual de manera impresa de l’agenda d’actes del municipi 
(repartiment a les llars). 

 Realitzar la revista municipal de periodicitat bimensual, amb informació del dia a dia del 
municipi i de serveis o interès ciutadà. 

 Informar sobre el municipi mitjans de comunicació externs (notes de premsa, publicitat, 
etc.). 

 Gestionar i controlar la informació i la publicitat municipal instal·lada a la via pública 
(pantalles, panells digitals i altres elements) 

 Crear, gestionar i dissenyar campanyes informatives en tots els formats que siguin adients. 

 Produir productes audiovisuals, per informar, difondre o donar suport al dia a dia del 
municipi. 

 Fomentar la transparència i el bon govern, així com l’accés universal a la informació. 

 Editar llibres d’interès per al municipi (cultura, turisme, medi ambient, etc.). 

 Gestionar i controlar la Ràdio Municipal (en sistema de voluntariat). 
 

 Protocol 
 

 Donar suport protocol·lari als actes, esdeveniments i festivitats que tenen lloc al municipi o 
aquells que requereixen la presència de membres del consistori. 

 Gestionar i organitzar els casaments civils oficiats per alcaldia o regidors/es. 

 Gestionar els símbols i distincions municipals, el material protocol·lari, els obsequis 
institucionals I el llibre d’Honor de l’Ajuntament. 
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 Transparència i participació 
 

 Generar espais de participació ciutadana. 

 Gestionar campanyes de participació.  

 Avaluar la participació i generar reflexions o anàlisis posteriors. 

 Vetllar per la transparència de les accions de l’Ajuntament. 

 Assegurar que els canals d’informació compleixen les normes establertes pels mitjans de 
comunicació públics. 

 Establir canals de comunicació adients per als dubtes o suggeriments de la ciutadania. 

 Vetllar per una resposta a la ciutadania ràpida, propera, correcta i adient. 
 

 
 

 

Identificació i organigrama 

 

 

Responsable polític 

Alcalde: José Ignacio Aparicio Ciria 

 

Equip tècnic 

Cap d’Alcaldia i de Comunicació 

 

 

Com contactar? 

 

Horari presencial 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

 

Telèfon 

93 660 00 70 

 

Web  

www.cervello.cat 

 

Adreça electrònica 

ajuntament@cervello.cat 

mailto:ajuntament@cervello.cat
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alcaldia@cervello.cat 

crvl.comunicacio@cervello.cat 

 

 

 

Compromisos de qualitat 

 

Avaluar amb criteris objectius l’acompliment dels serveis i funcions, i el tant per cent de satisfacció dels 

i les usuàries. 

En cas d’incompliment es donaran explicacions de les circumstàncies que donen lloc a l’incompliment, 

amb indicació de les mesures correctores que es duran a terme per evitar la seva repetició; i s’oferiran 

alternatives si és possible. 

El reconeixement d’un incompliment no donarà lloc, necessàriament, a la tramitació d’un procediment 

de reclamació envers l’Ajuntament. 

Vetllar per la veracitat i objectivitat de la informació difosa. 

Implementació de nous canals informatius i ús adequat dels quals se’n disposi per garantir la 

transparència i l’accés a la informació. 

Promoure la participació ciutadana per a millorar els serveis. 

Canals de Participació  

L’Ajuntament promourà la col·laboració i la participació ciutadana en la definició, execució i millora dels 

serveis. La finalitat és fer una avaluació participativa, fomentant així la democràcia, la cooperació i el 

consens.  

Els canals per incorporar la percepció de la ciutadania poden ser diversos:  

 Aportacions individuals i/o col·lectives en qualsevol dels espais, òrgans i/o instruments de 
participació, establerts al Reglament de Participació Ciutadana i Govern Obert de 2015  

 Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció.  

 Escrits dirigits al Servei.  

 Opinions a través de les xarxes socials  
 

 

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments  

Per a facilitar la comunicació amb la ciutadania i detectar àrees de millora del servei, l’Ajuntament s’ha 

dotat de quatre canals de contacte preferents:  

 

 Correu electrònic de contacte d’Alcaldia 

 Correu electrònic de contacte de Comunicació 

 Formularis web 

 Xarxes comunicació 

mailto:crvl.comunicacio@cervello.cat
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Normativa  

 

 

- Reglament Orgànic Municipal  
- Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Capítulo IV Información 

y Participación ciudadadana. 
- Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de 

règim local de Catalunya, Títol XIV de la informació i la participació ciutadanes.  
 

 

 

 

 

Drets i responsabilitats de la ciutadania  

 

Drets  

- Dret d’accés a la informació pública  
- Dret a una informació pública veraç, objectiva i actualitzada.  
- Dret a disposar d’un espai web amb informació accessible i comprensible, ordenada amb 

criteris temàtics i cronològics i continguts actualitzats. 
- Dret a presentar propostes i suggeriments.  
- Dret a una bona administració municipal  
- Dret a uns serveis públics de qualitat  
- Dret a la llibertat d’expressió a les xarxes socials i als canals de participació. 
- Dret de ser atès/a en un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 

persones. 
 

Responsabilitats  

- Participar en la millora dels serveis mitjançant la presentació de queixes i suggeriments.  
- Les persones físiques podran triar en tot moment com es comuniquen amb les Administracions 

Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions, a través de mitjans electrònics o no, 
tret que estiguin obligades a fer-ho a través de mitjans electrònics. 

- Deure d’utilitzar un llenguatge respectuós i que no atempti contra els drets bàsics de les 
persones. 

- Deure de citar la font d’origen sempre que es facin servir continguts i imatges de propietat 
municipal. 

 

 

 
 


