
Benvolgut/da company/ya 
 
Em plau informar-te que el proper 12 de maig reprenem el servei presencial al Colꞏlegi, 
encara que d’una forma esglaonada. 
 
En el moment en que us escric, encara no està clar si la regió sanitària de Girona 
passarà a la fase 1. Per tant, donarem el servei amb cita prèvia; per la qual cosa 
caldrà que us poseu en contacte amb la vostra oficina habitual, be sigui per telèfon 
o per e-mail per gestionar dia i hora. Us agrairé consulteu el web on anirem informant 
de novetats en funció de les noves disposicions del govern. 
 
Ens cal garantir les mesures sanitàries tant per els treballadors com per a vosaltres 
mateixos. Es per això que a totes les oficines s’han pres les mesures de higiene 
recomanades per les autoritats sanitàries i us demano que, si us convé adreçar-vos-hi 
presencialment, feu ús de la mascareta i guants i respecteu les distàncies de seguretat. 
També us agrairé que seguiu les instruccions més especifiques que us poguessin donar, 
en especial a l’oficina de Celrà i a la Seu de Girona, on pot haver-hi més concentració 
de colꞏlegiats i treballadors. 
 
Tal com us deia, el servei i la reincorporació a la normalitat es farà de forma esglaonada 
i tot i així encara prioritzarem, si es possible, el teletreball, intentant tornar mica a mica 
a la desitjada normalitat. Voldríem restablir-la a partir de l’1 de juny, sempre i quan les 
autoritats sanitàries ho permetin. 
 
L’horari d’atenció a les oficines a partir de dimarts dia 12 de maig serà només pel matí, 
i els telèfons de contacte per poder solꞏlicitar cita prèvia son: 
 
 Seu de Girona – 972-211854 
 Oficina de Celrà – 972-493037 
 Oficina d’Olot – 972-260071 
 Oficina de Figueres – 972-526139  
 
Per a les oficines de Lloret de Mar i de Palamós, tenint en compte que les 
colꞏlaboradores que les atenen s’han de desplaçar des d’una altra comarca,  hem previst 
un servei a demanda; de tal manera que agruparem les solꞏlicituds de servei presencial 
en un sol dia. Per tant, en el cas de precisar servei a aquestes oficines caldrà que us hi 
adreceu per e-mail i sereu informats del dia en que us podrem atendre. 
Contacteu, per aquestes oficines a traves dels seus correus electrònics 
 
 Oficina de Lloret – lloret@aparellador.cat 
 Palamós – palamos@aparellador.cat 
 
La prestació dels serveis informàtics i de gabinet tècnic, que seguiran teletreballant, els 
podreu tenir a la vostra disposició com sempre a través dels respectius correus 
electrònics: 
 
  cci@aparellador.cat 
   gabinet.tecnic@aparellador.cat 
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A la Seu de Girona, el servei de visat estarà operatiu però parcialment es continuarà 
fent teletreball. Us recordo les adreces electròniques per tal que us hi pugueu adreçar, 
si us convé, tant per fer consultes com per demanar cita prèvia: 
 
  gerencia@aparellador.cat 
  assegurances@aparellador.cat 
  visats@aparellador.cat 
  comptabilitat@aparellador.cat 
  col.legiacions@aparellador.cat 
  cci@aparellador.cat 
  daps@serveislapunxa.cat 
  aparellador@aparellador.cat 
  
 
Des de Celrà, reprenem el servei diari de lloguer d’aparells de mesura, però únicament 
en horari de matins. 
 
Recordeu que caldrà demanar cita prèvia, atès que a hores d’ara , no sabem si la 
regió sanitària de Girona passarà a la fase 1. En tot cas, estigueu atents al web on 
us anirem informant de novetats. 
 
No em vull acomiadar  sense desitjar-vos que gaudiu vosaltres i el vostre entorn de la 
preuada salut, cuideu-vos molt. 
 
Ens en sortirem!!! 
 
MIQUEL JOSEP VENDRELL DEULOFEU 
President 
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