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La Carta de Serveis de l’Àrea de Serveis Generals està adreçada 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 l’Àrea de 
Serveis Generals, 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 de Serveis Generals inclou:  
 

 Secretaria General 

 Assessoria Jurídica i Transparència  

 Hisenda 

 Recursos Humans  

 Oficina d’Atenció a la Ciutadania  

 Compres i Contractació 

 Seguretat Ciutadana 

 Sistemes d’Informació 
 
 
 
MISSIÓ  
 

La missió de l’Àrea de Serveis Generals és una de les àrees instrumentals de l’Ajuntament que no 
desenvolupa projectes i/o activitats directes de serveis als ciutadans i ciutadanes, sinó que agrupa tots 
els sistemes de gestió corporativa, la infraestructura i logística de l’organització, així com les 
operacions comunes a tots els serveis finalistes: secretaria, intervenció, serveis econòmics, serveis 
jurídics, recursos humans, tecnologia, arxiu, registre i recepció i atenció al públic. 

La seva missió és desenvolupar uns sistemes de gestió corporativa orientats a l’eficàcia i l’eficiència, 
per tal de proporcionar als serveis finalistes garanties de seguretat jurídica i suport tècnic i administratiu 
de qualitat, que permetin l’assoliment dels objectius generals de l’Ajuntament.  

 

Què ofereix?        

SERVEIS I FUNCIONS       

 

1. Secretaria General 
 

 Dirigir i impulsar tots els assumptes que siguin competència de la Secretaria General. 

 Assistir i col·laborar de manera immediata amb Alcaldia. 

 Seguir els acords i les actuacions de l’Ajuntament.  
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 Gestionar i donar suport als plens municipals. 

 Assessorar, controlar la legalitat interna i organització político-administrativa de 
l´Ajuntament. 

 Exercir funció de fe pública d’actes i acords i l’assistència als òrgans decisoris de la 
Corporació: Ple i Junta de Govern Local. La supervisió de l’exercici de la funció de 
Secretaria en altres òrgans, com ara les comissions informatives, per exemple, així com 
l’assessorament legal preceptiu, consistent en l’examen dels expedients i posterior 
emissió d’informes, o l’emissió de criteris d’actuació per a les diferents àrees municipals, 
així com de les notificacions corresponents. 

 Portar a terme, entre d’altres tasques significatives, l’organització i el suport en tots els 
processos electorals convocats per les diferents administracions i la tramitació de 
l’expedient relatiu a la constitució del Consistori i el Registre d’Interessos dels membres 
electes de la Corporació. 

 Gestionar tota l'activitat formal de l'Ajuntament, que es concreta en les decisions i acords 
que adopta la Corporació, a través dels diversos òrgans de govern, i que tenen el seu 
seguiment des de l'Àrea de Secretaria. 

 Custodiar i formar els llibres d’actes de les sessions del Ple de l’Ajuntament i de la Junta 
de Govern Local. 

 Custodiar i formar els llibres de decrets i resolucions d’Alcaldia i regidors/es delegades. 

 Dur a terme la remissió a l'Administració de l'Estat i a la de la comunitat autònoma, en els 
terminis i formes determinats reglamentàriament, còpia o, si escau, extracte dels actes i 
acords dels òrgans decisoris de la Corporació, tant col·legiats com unipersonals. 
 

2. Assessoria jurídica i transparència 
 

 Portar a terme assessorament jurídic. 

 Coordinar la defensa jurídica. 

 Controlar l’acompliment de la llei en matèria de transparència i bon govern. 
 

 
3. Hisenda 

 

 Elaborar el Pressupost municipal i la gestió econòmica d’aquest.  

 Coordinar la gestió econòmica financera amb d’altres ens públics. 

 Coordinar la gestió, inspecció i recaptació tributària. 

 Portar a terme ordenances reguladores dels tributs locals i dels preus públics. 

 Controlar i fer seguiment de les subvencions i convenis interadministratius i privats 
amb efectes econòmics.  

 Coordinar la direcció de la Intervenció General i la Tresoreria municipal. 
 
 

4. Recursos Humans 
 

 Coordinar i controlar l’execució de les polítiques en matèria de personal, així com 
l’organització i planificació dels recursos humans de la Corporació i actes que se’n derivin. 

 Portar a terme la proposta, en el marc pressupostari, de les normes i directrius de la 
despesa i règim retributiu del personal.  

 Portar a terme processos de selecció de personal. 

 Gestionar la direcció superior de les polítiques municipals en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

 Gestionar l’assistència sanitària i mèdica del personal i membres de la Corporació. 

 Oferir formació amb el màxim valor afegit perquè l’empleat/da continuï aprenent durant la 
vida laboral i augmenti el seu valor dins la institució.  

 
 



 

12 
 

5. Oficina d’Atenció al Ciutadà  
 

Al Servei d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Cervelló, té com a objectiu facilitar 
l’accés de la ciutadania a l’Administració i oferir un servei integrat i personalitzat d’atenció 
de qualitat, modern, adaptat a les necessitats actuals i enfocat a satisfer les peticions de 
la ciutadania i apropar-la a la gestió municipal.  

 Oferir un servei integral d'atenció personalitzada a la ciutadania de primer nivell, per 
qualsevol canal: presencial, telefònic o telemàtic.  

 Gestionar un equip de persones polivalents formades específicament en l’atenció al públic 
i capacitades per a resoldre les diferents problemàtiques relacionades amb l’Administració 
municipal.  

 Comptar amb un suport tecnològic que ens permet una coordinació eficaç entre els 
diferents departaments de l’Ajuntament i amb la resta d’Administracions públiques, per tal 
d’optimitzar els recursos i la gestió dels procediments que s’hi tramiten.  

 Atendre les consultes de la ciutadania sobre temes de l’Ajuntament i tots els departaments 
i àmbits que la integren, i, si la informació sol·licitada no és a l’abast de l’Ajuntament, donar 
indicacions d’on es poden adreçar.  

 Gestionar de forma immediata diversos tràmits generals i iniciar-ne d’altres de més 
específics. D’aquesta manera es redueix el nombre d’interlocutors i de desplaçaments.  

 Funcionar com a canal d’entrada centralitzat de tota la documentació que ingressa a 
l’Ajuntament i, en el cas de certs procediments d’altres administracions públiques, com 
administració més propera a la ciutadania. 

o Generalitat de Catalunya (Benestar Social, reagrupaments familiars, 
dependència, targeta de discapacitat, etc..). 

o AMB : Targeta rosa/Targeta verda/ Autoritzacions puntuals per circular en les 
zones de baixes emissions. 

o CMH ( Consorci Metropolita de l’Habitatge ) Gestió/ incoació del tràmit de les 
diferents  convocatòries anuals d'ajuts del programa d'adequació d'habitatges. 

o Generalitat ( Medi ambient ) Gestió i tràmit de la comunicació de crema de restes 
vegetals ( període del 16 d’octubre al 14 de març). 

o ORGT (Organisme de Gestió tributaria de la Diputació de Barcelona), trasllat via 
EACAT de totes les reclamacions o peticions que fa el ciutadà envers impostos, 
sancions  o domiciliacions dels tributs. 

 Donar informació específica de campanyes corporatives.  

 Donar informació de l’estat de tramitació de les sol·licituds presentades per la ciutadania.  

 Donar suport i acompanyament personalitzat als interessats en la tramitació electrònica.  

 Atendre presencialment i de forma telefònica i telemàtica. 

 Gestionar el Registre General de documents ( d’entrades i sortides de documents) per les 
següents vies: 

o Presencial. 
o En línia ( e-TRAM i EACAT) 
o Via Correu postal, Assentament i Gestió de Registre general de 

documents  (registre d’entrada de documents a l’Ajuntament i d’altres 
administracions, assistència, digitalització, distribució electrònica de la 
documentació, lliurament de còpies i control del registre de sortida.) 

 Gestionar el Padró Municipal d’habitants :  Altes, Baixes i canvis de domicili: 
o Alta al Padró Municipal d’Habitants procedent d'un altre municipi 
o Alta al Padró Municipal d'Habitants per omissió 
o Alta al Padró Municipal d'Habitants procedents de l'estranger 
o Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement 
o Canvi de Domicili al Padró Municipal d’Habitants 
o Canvi de Dades Personals al Padró Municipal d’Habitants 
o Baixa al Padró Municipal d’Habitants 
o Baixa al Padró Municipal d’Habitants per inscripció indeguda (BII) 
o Volant d'empadronament (individual, col·lectiu o històric de l’habitant)  
o Certificat d´empadronament (individual, col·lectiu o històric de l’habitant) 
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o Certificat d´empadronament amb anterioritat a l'1 de maig de 1996 
o Consentiment per a la cessió de dades de padró per a l'expedició de certificats 

col·lectius 
o Renovació al Padró Municipal d'Habitants Estrangers NO Comunitaris sense 

autorització de residència permanent (ENCSARP) 
o Confirmació de continuïtat de residència al Padró Municipal d´Habitants Estrangers 

Comunitaris i/o residents a Espanya (NO ENCSARP) 

 Gestionar les consultes i reclamacions al cens electoral. 

 Gestionar la Instància genèrica. 

 Recollida d’incidències, suggeriments i queixes. 

 Representació a tercers. 

 Autoritzar o revocar l'autorització per a la notificació electrònica. 

 Aportar documents a un expedient en tràmit. 

 Gestionar les renúncies o Desistiments. 

 Comunicar incidències a la via pública. 

 Gestionar el servei de cita prèvia amb els equips mòbils de la Policia Nacional per a la  
Renovació i/o Expedició  i modificació de dades del DNI. 

 Gestionar la cita prèvia de la recollida setmanal de trastos vells o andròmines. 

 Gestionar la cita prèvia de la recollida setmanal de restes vegetals. 

 Recollir i comprovació de la documentació necessària per incoar tràmits del Departament 
d’Urbanisme, Serveis i Medi ambient : 

o Comunicacions prèvies d’obres. 
o Llicències municipals ( piscines, construcció d’habitatges, etc..) ( Informació de 

tots els tràmits necessaris per gestionar Comunicacions prèvies d’obres i 
Llicencies municipals).  

o Informacions de les qualificacions urbanístiques que demani l’usuari/a de 
qualsevol a qualsevol parcel·la del terme municipal ( zones a1, a2, a3, a4). 

 Gestionar peticions d’ocupacions puntuals de la via pública (mudances, mercaderies, 
contenidors de runa, taules i cadires etc...).   

 Traslladar peticions de cites prèvies amb tècnics/ques o regidors/es de diferents serveis.  

 Recepcionar, derivar i comunicar les queixes, suggeriments i aportacions de la ciutadania.  

 Recollir, supervisar, registrar i traslladar al Departament de Benestar animal de 
l’ajuntament les comunicacions d’inscripcions al cens municipal d’animals de companyia. 

 Gestionar peticions de reserva d’ús de l’espai del Centre Cívic. 

 Actuar com centraleta telefònica de l’ajuntament. 

 Recollir i entregar documents i peticions al Registre Civil (certificacions, inscripcions de 
naixement, matrimoni, defuncions, expedients matrimonials, fe de vida, etc.).  

 
6. Compres i Contractació 

 

 Assistir a la resta d’àrees i serveis de l’Ajuntament en la definició de les necessitats 
internes i les que no poden ser satisfetes amb els mitjans propis municipals, i que precisen 
de la contractació d’una empresa externa i especialitzada en l’objecte del contracte.  

 Tramitar tots els expedients de contractació de l’Ajuntament amb independència de la 
quantia del contracte (tant contractes menors com contractes sotmesos a publicitat i 
concurrència) fins a la seva formalització.  

 Tramitar, en fase d’execució dels contractes, els expedients de pròrroga, modificació i 
interpretació d’aquests.  

 Oferir assessorament tècnic i jurídic en matèria de contractació pública a les diverses 
àrees i serveis de l’Ajuntament i als diversos òrgans municipals.  

 
7. Seguretat Ciutadana 

 
Direcció de la Policia Local, Protecció civil i ADF. 

 Coordinar-se amb el Departament de Medi Ambient per a la prevenció i extinció d’incendis.  



 

14 
 

 Ordenar el trànsit de vehicles i persones en vies urbanes.  

 Seguretat en llocs públics. 

 Portar a terme inspeccions, fer complir les ordenances i iniciar procediments sancionadors 
en totes les matèries pròpies de la Policia Local. 

 Gestionar la proximitat i atenció a les persones. 

 Educar en seguretat vial. 

 Ajudar a millorar la mobilitat i a fer més segura la nostra xarxa viària. 
 

8. Sistemes d’Informació.  
 

 Gestionar Projectes TIC institucionals.  

 Gestionar la resolució de sol·licituds TIC fetes a través de l’OAC o directament al servei.  

 Formar en aplicacions i eines TIC.  

 Assessorar en normatives TIC i Protecció de dades personals.  

 Donar suport en el replantejament de circuits administratius i implantació de l’administració 
electrònica.  

 Gestió física i lògica de la xarxa informàtica i els equips corporatius.  

 Telefonia fixa, mòbil i dades.  

 Gestió de llicències de software d’ús institucional.  

 Manteniment de les aules informàtiques.  

 Gestió de la seguretat de la informació.  

 Subministrament de dades i d’informes que se sol·licitin.  

 Suport en el correcte funcionament dels programaris corporatius.  

 Servei de Consultes i Ajuda en la tramitació telemàtica. 

 Suport en formació de les TIC.  

 Accés Wifi als llocs on se’n disposa.  
 
 

 

 

Identificació i organigrama 

 

 

Responsable polític 

José Ignacio Aparicio  

Montse Canas 

Cristina Martínez 

Juan Manuel Sanguino  

 

Equip tècnic 

Secretari general acctal 

Interventor general 

Tresorer 

Coordinadora tècnica de Recursos Humans 
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Coordinadora tècnica de l’OAC. 

Inspector-Cap de la Policia Local 

Coordinadora tècnica de Secretaria general. 

 

 

 

Com contactar? 

 

Horari presencial 

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h 

 

Telèfon 

93 660 00 70 

 

Web  

www.cervello.cat 

 

Adreça electrònica 

- Secretaria General: crvl.secretaria@cervello.cat  

- Assessoria jurídica i transparència: crvl.transparencia@cervello.cat  

- Hisenda: crvl.hisenda@cervello.cat  

- Recursos Humans: crvl.rrhh@cervello.cat  

- Oficina d’Atenció a la Ciutadania: crvl.oac@cervello.cat  

- Compres i contractació: crvl.contractacio@cervello.cat  

- Seguretat ciutadana: crvl.inspector@cervello.cat  /  crvl.policialocal@cervello.cat  

- Sistemes d’informació: crvl.tic@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. 

mailto:crvl.secretaria@cervello.cat
mailto:crvl.transparencia@cervello.cat
mailto:crvl.hisenda@cervello.cat
mailto:crvl.rrhh@cervello.cat
mailto:crvl.oac@cervello.cat
mailto:crvl.contractacio@cervello.cat
mailto:crvl.inspector@cervello.cat
mailto:crvl.policialocal@cervello.cat
mailto:crvl.tic@cervello.cat
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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 que es tinguin per garantir la transparència 

i l’accés a la informació. 

Promoure la participació ciutadana per 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. 

 Valoracions mitjançant enquestes de satisfacció.  

 Escrits dirigits al Servei.  

 Opinions a través de les xarxes socials  
 

Presentació de queixes, suggeriments, consultes i agraïments  

Per 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 del departament 

 Formularis web 

 Xarxes i canals de comunicació. 

 

 

 

Normativa  

 

 

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

y Participación ciudadadana. 
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- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


