
Carta de Serveis d’Alcaldia-Presidència 

Presentació 

 

 

 
 

 

L’Àrea d’Alcaldia-Presidència dona suport a les necessitats de l’activitat pròpia 

de l’alcaldessa de Castelldefels i de la seva agenda delegada a la resta de 

regidors i regidores de la Corporació Municipal. Té cura del desplegament dels 

objectius de mandat, dels actes i intervencions externes, cuidant tant la imatge 

i comunicació institucional així com del protocol a seguir a 

a les activitats que requereixen d’organització cerimonial. 

 
Es presta assistència directa a l’alcaldessa i regidors i regidores per facilitar la 

coordinació de la gestió amb les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de 

Castelldefels, promovent la relació amb les entitats, institucions, organismes i 

ciutadana. 

 
Des de l’àrea d’Alcaldia i Presidència es realitza la gestió de suggeriments, 

propostes i queixes adreçades específicament a l’Alcaldia i provinents de la 

ciutadania a través de diferents canals: Oficina d’Atenció Ciutadana, l’Espai de 

l’Alcaldessa, al Web municipal, així com a el Whatsapp de l’Alcaldessa, les 

xarxes socials), adreça electrònica de l’Alcaldia, telefònicament i 

presencialment). També es gestionen les peticions provinents del Síndic de 

Greuges. 

 
Els nostres valors són el servei públic, la proximitat amb la ciutadania, 

l’efectivitat i els principis de bon govern i transparència. 
 

 

 Adreça: Ajuntament de Castelldefels,

o Edifici Històric -1a planta Pça. de l’Església s/n 08860 Castelldefels 

 
 Telèfon: 936352700

 Correu-e: alcaldia@castelldefels.org/ protocol@castelldefels.org

 Pàgina Web: www.castelldefels.org

 Horari: Atenció al públic: dilluns a divendres de 8.30 a 15.00 h (cal concertar cita 
prèvia)

 
 Responsables polítics:

 
Sra. Maria Miranda, Alcaldessa de Castelldefels 

Sra. Esther Niubó, 2n Tinent d’Alcaldia. Regidora de Presidència, 

Comunicació, Noves Tecnologies i Serveis Socials i Dependència 

 

On som i com contactar amb nosaltres 

mailto:protocol@castelldefels.org
http://www.castelldefels.org/


Serveis que us oferim 

 Responsable del Servei

Sr. Jordi Nicolás, Cap de Gabinet d’Alcaldia 

 
 

Atenció ciutadana 

 Atenció a la ciutadania, entitats, organismes, institucions i empreses que 

sol·liciten una reunió amb l’alcaldessa i la Regidora de Presidència mitjançant els 

canals disponibles.

 Recepció i gestió dels suggeriments, propostes de millora, peticions, queixes, 

felicitacions que arriben a Alcaldia mitjançant els canals disponibles, i la posterior 

coordinació amb la resta de serveis dels ajuntament de Castelldefels per donar-hi 

resposta.

 Gestionar, cercar informació i coordinar amb la resta d’àrees de l’Ajuntament les 

peticions ciutadanes derivades de l’actuació d’ofici del Síndic de Greuges.

 Promoció de la comunicació directa de l’alcaldessa amb la ciutadania

 Treball transversal amb altres àrees de l’ajuntament per coordinar actuacions 

que corresponguin a la Alcaldia

 Gestionar les visites a l’Ajuntament per part de les escoles, grups de centres 

escolars d’altres països, i altres grups de ciutadans i ciutadanes que es considerin.

 

 
Gestió de l’agenda de l’alcaldessa 

 Gestió de l’agenda i de la correspondència de l’alcaldessa comprovant 

diàriament l’estat i disponibilitat de l’agenda, així com la gestió corresponent 

de les reunions i actes als quals hagi d’assistir tan de Castelldefels com 

d’altres llocs on se li convidi.

 Control de l’entrada de la correspondència dirigida a l’alcaldessa i 

redistribució a regidories o serveis corresponents.

 Actualització diària de l’agenda web de l’alcaldessa

 

Gestió d’actes i esdeveniments amb suport protocol·lari 
 

 Projectar el model de comunicació i imatge institucional

 Organitzar actes institucionals, i coordinar els actes de les diferents àrees de 
l’Ajuntament

 Preparar, organitzar, desenvolupar i donar suport protocol·lari als actes, 

esdeveniments i festivitats de la ciutat o aquells que requereixin de la 

presència de representants de la Corporació

 Col·laborar i assessorar als organitzadors de congressos, convencions, actes 

organitzats per entitats, i altres esdeveniments anàlegs.

 Coordinar i assessorar al protocol dels actes organitzats per altres institucions 

en els que participin els membres de la Corporació.

 Assistir i orientar als membres de la Corporació en viatges i desplaçaments oficials



A què ens comprometem 

 Organitzar i gestionar les sessions de nouvinguts

 Organitzar i gestionar els Premis Ciutat de Castelldefels

 Assessorar tècnicament en temes de protocol als membres electes del 

consistori i els/les assessors/es


 

2 
*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el 

marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 



 Assistència als membres de la Corporació als Plens municipals

 Gestionar el préstec d’elements associats al protocol (banderes, fons 

d’escenari, i d’altres elements)

 Revisar, proposar l’actualització i assessorar en l’aplicació del Reglament de 

Protocol, els honors i distincions i els Premis Ciutat de Castelldefels.

 
Gestió dels símbols i distincions municipals, material protocol·lari, els obsequis 

institucionals i el Llibre d’honor de l’Ajuntament 

 Coordinar el bon funcionament del sistema de banderes dels edificis 

municipals (edifici consistorial, Policia Local i Castell) en situacions 

excepcionals (dol oficial, commemoracions de dies internacionals, i altres).

 Gestió dels expedients de distincions oficials municipals

 Gestió dels obsequis institucionals tan dels donats com els rebuts

 Gestió i custodia del llibre d’honor de l’Ajuntament.

 
Gestió dels casaments civils 

El servei de Protocol s’encarrega de programar, gestionar, tramitar i organitzar 

els casaments civils oficiats per l’Alcaldia o regidories delegades. 

Facilita la informació a les parelles que ho sol·liciten, prepara 

l’expedient matrimonial i organitza la cerimònia. 

 
Gestionar les subvencions d’entitats a càrrec del pressupost d’Alcaldia 

 

 

 Atendre les instàncies adreçades o derivades a l’Alcaldessa i donar resposta a la 

persona interessada mitjançant escrit o trucada telefònica en la màxima brevetat 

possible i amb un tracte amable i cordial (1)

 Coordinar i gestionar les queixes i suggeriments derivades de l’Alcaldia amb els 

serveis responsables en la màxima celeritat tant de l’Alcaldia com al Síndic de 

Greuges (2)

 Donar suport protocol·lari en l’organització de les cerimònies de casaments civils (3)

 Organitzar i participar en actes organitzats per les entitats i altres organitzacions (4)

 Organitzar les visites escolars i visites de l’estudiantat d’altres països (5)
 



Com mesurem els nostres compromisos 

Suggeriments, idees, comentaris i queixes 

Informació complementària 

Drets i deures generals de la ciutadania 

 
 

 Relació d’instàncies (indicador anual: % peticions ateses respecte a les peticions 
rebudes)

 Relació de queixes, suggeriments, peticions del Síndic de Greuges (indicador anual 

% peticions ateses respecte a les peticions rebudes)

 Nombre de casaments civils (indicador anual % de respostes favorables a la data 
demanada)

 Nombre d’actes organitzats (indicador anual % de actes assistits dels actes 

organitzats que rebrem informació)

 Nombre de visites realitzades versus les sol·licitades (% indicador anual de visites 

realitzades versus les visites organitzades).

Drets generals de la ciutadania: 

 Accedir i obtenir informació actual, veraç i eficaç, d'una forma àgil de 

tot allò que us pugui interessar o afectar dels diferents serveis 

municipals.

 Presentar una queixa o reclamació per l'omissió de tràmits o per 

l'endarreriment injustificat en els procediments administratius en què 

sigueu part interessada i, en general, per qualsevol manca d'atenció o 

anomalia en el funcionament dels serveis.

 Sol·licitar una entrevista amb la persona responsable del servei i rebre 

atenció personalment en un termini inferior a 30 dies naturals.

 Exigir la confidencialitat absoluta de les vostres dades personals.

Deures generals de la ciutadania: 

 Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.

 Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a 

convocatòries o citacions.

 Respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.

 Respectar l’ordre d’atenció.

 Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades 

personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a 

un procediment.

 Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.

 Contribuir al finançament del cost del servei, d'acord amb la normativa
 

 

 Ens podeu adreçar els vostres suggeriments, idees, propostes, 



comentaris i queixes,  en persona, per escrit, per telèfon o per correu 

electrònic, a través de les nostres oficines o de la web: 

www.castelldefels.org/suggeriments/

 Agrairem totes les vostres aportacions. Per a nosaltres sempre 

constituiran una oportunitat de millora. En tots els casos, garantim una 

resposta en un termini màxim de 30 dies.

 

 

http://www.castelldefels.org/suggeriments/

