
  
  

1. PRINCIPIS RECTORS DE LA CARTA DE SERVEIS  

  

1.1 Orientació de la feina als interessos de la ciutadania  

Les persones que treballen a l'Ajuntament de Montmeló han d'exercir les funcions que 

els corresponen, conscients que, amb la seva activitat, presten un servei social i 

rellevant destinat a la ciutadania.  

  

1.2 Apropament a la ciutadania  

L'Ajuntament ha de facilitar a la ciutadania l' accés a la informació i garantir que 

aquesta sigui l'adequada en temps i en continguts.  

  

1.3 Igualtat  

Totes les persones poden accedir als serveis públics sense ser discriminades per 

motius de raça, religió, llengua, sexe o opinió política. L'Ajuntament tampoc no podrà 

discriminar ningú alterant la deguda uniformitat de les prestacions, per raó de 

determinades condicions personals (casos de discriminació física o psíquica) o socials 

(pobresa, asil, etc).  

  

1.4 Transparència  

La informació ha de ser transparent, és a dir, no ha de ser parcial o interessada, ni ha 

d'ocultar dades. Les persones tenen dret a ser informades sobre l' acompliment dels 

programes, dels nivells de cobertura i de qualitat dels serveis, i dels seus costos. A 

més, han de poder identificar qui els atén i els responsables de cada matèria. Només 

certs drets individuals, com la protecció de les dades personals i la seguretat personal, 

poden limitar aquest principi.  

  

1.5 Participació  

La participació de la ciutadania i del personal municipal és essencial per a una 

administració de qualitat. Cal establir mecanismes que permetin consultar les persones 

usuàries en el moment del disseny, la prestació i l'avaluació dels serveis.  

  

1.6 Accessibilitat  

Els serveis públics han de ser accessibles a la ciutadania. Això implica que és 

l'Administració qui ha d'adaptar els horaris i aproximar físicament els serveis, eliminar 

les barreres arquitectòniques, fer intel·ligible el llenguatge administratiu i simplificar els 

tràmits  

  

1.7 Llibertat d'elecció  

Fomentar la llibertat de la ciutadania per escollir entre diferents organismes prestadors 

de serveis, que li permet decidir d'acord amb les seves preferències i prendre en 

consideració factors com la qualitat de l'atenció, la proximitat, la comoditat i d’altres.  

  

1.8 Eficàcia i eficiència  

La ciutadania té dret que l' Ajuntament respongui a allò que n'espera, és a dir, que li 

aporti solucions, que executi puntualment eIs programes i que no ajorni o endarrereixi 

les resolucions que prengui ni les peticions dels usuaris, i, a més, que ho faci amb un 

nivell competitiu de cost.    



2. COMPROMISOS QUE RECONEIX LA CARTA DE SERVEIS  

  

2.1 Eficàcia  

Les demandes plantejades han de ser resoltes amb la resposta correcta i adequada a 

cada cas.  

  

2.2 Fiabilitat  

Els sistemes d'informació, les bases de dades i els procediments utilitzats han de ser 

revisats i actualitzats de forma permanent, per assegurar que les respostes siguin 

correctes.  

  

2.3. Rapidesa   

Els serveis sol· licitats han de ser resolts en el temps mínim possible.  

  

2.4 Accessibilitat  

Els horaris d'atenció i la prestació dels serveis s'han d'adequar apropar a les 

necessitats de la ciutadania.  

  

2.5 Proximitat  

Els serveis sol·licitats han de ser prestats el més a prop possible del domicili de la 

ciutadania.  

  

2.6 Professionalitat  

L'actuació del cos professional ha de ser eficaç i eficient, i ha de garantir el secret i la 

confidencialitat a que obliga el tractament de dades personals. S'han d'actualitzar, de 

forma permanent, els coneixements necessaris per fer la feina.  

  

2.7 Tracte correcte  

Qui utilitzi els serveis d'atenció ha de rebre un tracte amable, atent i respectuós. Es 

vetllarà per les sol·licituds i es donaran respostes detallades i clares, fent servir un 

llenguatge entenedor per a les persones que les facin servir.  

  

2.8 Identificació  

El personal municipal s'ha d'identificar amb el nom visible -quan atén algú 

personalment-i l'ha de comunicar si ho fa per telèfon.  

  

2.9 Simplificació dels tràmits  

Els tràmits municipals han de ser analitzats per cercar la màxima simplicitat i senzillesa 

en el moment de gestionar-los.   

  

2.10 Objectivitat   

Qualsevol sol·licitud d'informació ha de ser contestada amb objectivitat, sense donar 

cap opinió o judici de valor.  

  

  

  

3. DRETS DE LA CIUTADANIA DAVANT DELS SERVEIS MUNICIPALS  

  

1. Dret a obtenir informació clares, veraces i completes sobre les activitats que duu a 

terme l’Ajuntament.  

  



2. Dret a ser assessorada sobre els tràmits i els requeriments que ha de complir en les 

seves actuacions davant l'Administració.  

 

3. Dret a ser tractada amb el màxim respecte i deferència per les autoritats i pel 

personal al servei de l' Ajuntament de Montmeló.  

  

4. Dret a conèixer l'estat de tramitació dels procediments administratius en que tingui 

la condició de part interessada i a obtenir còpia dels documents corresponents.  

  

5. Dret a identificar les autoritats i el personal que tramiten els procediments i a exigir 

responsabilitats quan legalment correspongui.  

  

6. Dret a obtenir copia segellada dels documents que presenti i a no aportar 

documents no exigibles, d'acord amb la llei, o que ja tingui l’Ajuntament.  

  

7. Dret a accedir als registres i als arxius públics, amb les limitacions legalment 

establertes.  

  

8. Dret a presentar al·legacions en els procediments en que tingui la condició de part 

interessada, que hauran de ser tingudes en compte per l'Ajuntament en dictar la 

resolució pertinent.  

  

9. Dret que l'Ajuntament dicti resolució expressa davant les seves peticions, 

sol·licituds o denúncies.  

  

10. Dret a presentar queixes per l'omissió de tràmits o endarreriments en els 

procediments en que sigui part interessada i a reclamar davant qualsevol desatenció o 

anomalia en el funcionament dels serveis de l’Ajuntament.  

  

  

4. DEURES DE LA CIUTADANIA DAVANT DELS SERVEIS MUNICIPALS  

  

1. Deure de fer un ús responsable de les instal·lacions i serveis municipals.  

  

2. Deure de tenir una actitud de respecte envers la resta de persones usuàries dels 

serveis i de mantenir el silenci necessari per garantir-ne la correcta prestació.  

  

3. Deure de respectar els horaris dels serveis i els horaris o terminis fixats per a 

convocatòries o citacions.  

  

4. Deure de facilitar de forma certa les dades d'identificació personal i les relatives a la 

prestació d'un servei o procediment.  

  

5. Deure d'assegurar-se de la lectura i comprensió d'allò que es signa.  

  

6. Deure de respectar l'ordre i els criteris dels serveis municipals.  

  

7. Deure de respectar la dignitat personal i professional del personal municipal.  

  

8. Deure de facilitar el màxim possible l'ús eficient dels recursos materials i humans 

dels serveis municipals.  



  

9. Deure de comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la 

prestació d'un servei o les relatives a un procediment.  

  

10. Deure de respectar i obeir les recomanacions del personal municipal en cas 

d'emergència o evacuació de qualsevol servei municipal.   

 

 

 

Montmeló, febrer de 2019 

 

 


