
 
 
Presentació de la carta de serveis de l'Ajuntament de Montmeló 
 
 
El servei als ciutadans ha de ser el principi en que es basa l'actuació de les 
administracions públiques i l'objectiu permanent de la seva activitat. 
 
D'altra banda, la ciutadania usuària del servei que presta l'Administració Local, té dret a 
conèixer amb detall els serveis que es presten i a rebre'ls amb una qualitat mínima 
exigible. 
 
En aquest context, l'equip de govern d'aquesta corporació posa a disposició de la 
ciutadania la Carta de Serveis de l'ajuntament de Montmeló com a un instrument de 
qualitat. Aquesta reflecteix una manera de treballar i un compromís adquirit davant la 
ciutadania, i alhora és un element integrador dins del conjunt d'accions per millorar 
continuadament la prestació de servei públic que es dona. 
 
Així el document és un primer pas en l'establiment deIs estàndards de qualitat en la 
prestació deIs serveis a la ciutadania, dins el procés general de transformació i 
modernització de les Administracions Públiques. 
 
L'estructura de la Carta està conformada per quatre apartats comuns i un d'específic 
(cinquè). En els apartats comuns s'estableixen: els principis rectors, els compromisos 
de qualitat que assumeix la corporació, i els drets i deures de la ciutadania davant la 
prestació deIs serveis locals. En l'apartat cinquè es relacionen i es detallen quatre 
serveis: el servei d'Informació i atenció al ciutadà, el servei d'atenció al consumidor, el 
de tramitació de llicències urbanístiques i els tràmits administratius més habituals que 
es gestiona des de la Policia Local. La voluntat de l'equip de govern és anar ampliant 
l'apartat cinquè de la Carta, i establir d'aquesta manera compromisos de qualitat 
concrets envers la resta de serveis que presta aquest ajuntament. 
 
La nostra responsabilitat i la nostra obligació és treballar per a millorar i donar resposta 
a les demandes que la ciutadania espera i ens exigeix.  
 
Montmeló, 15 de febrer de 2019 
 
L'alcalde 
Pere Rodríguez Rodríguez 
 


