Àrea d’Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència
Gabinet de Planificació i Organització

Per tot això, s’acorda publicar l’anunci de l’acord d’aprovació inicial en el BOPB, en el DOGC, en
un dels diaris de major difusió de la província, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Santa
Coloma de Gramenet, per un període de trenta dies hàbils, comptadors des del dia següent al
de la seva publicació en el BOPB, per tal que les persones interessades, dins de l’esmentat
termini, puguin formular les al·legacions i reclamacions que estimin convenients, considerantse definitivament aprovat en el cas que no es presentin en el termini esmentat.
Les cartes de servei, així com la resta de documentació, es poden examinar al Gabinet de
Planificació i Organització, situat a les oficines de l’Av. De Francesc Macià, núm. 41 08921 de
Santa Coloma de Gramenet, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00, telèfon 934624000 ext.
3667 i 3028 i a la pàgina web a l’enllaç següent: https://www.gramenet.cat/ajuntament/acciode-govern/cartes-de-serveis/
Si no es presenten reclamacions, al·legacions o suggeriments en temps i forma, la modificació
de les cartes esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit
ulterior, sense perjudici de la seva publicació oficial, tal i com disposen els article 178.1.c) del
Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya; 70.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i 66 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
Santa Coloma de Gramenet, 27 de novembre de 2019
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En relació amb la mateixa Llei, les cartes de servei tenen naturalesa reglamentaria, essent
d’aplicació per a la seva aprovació el procediment establert a l'article 178 del 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.

Data 4-12-2019

Les cartes de servei tenen com a objectiu afavorir el dret de la ciutadania a una administració
oberta i a serveis públics de qualitat, havent-se elaborat d'acord amb l'article 59 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, d’accés a la informació publica i bon govern.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, en sessió celebrada en data 26 de
novembre de 2019, va acordar l'aprovació inicial de l’actualització dels continguts de les Cartes
de Serveis de l’any 2020 així com la unificació de les Cartes de Serveis dels Centres d’Empresa i
de Foment empresarial de Grameimpuls SA.
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Blanca Padrós Amat
Segona Tinenta d'alcaldessa de l'Àrea d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats,
Innovació i Transparència.
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