
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

 
Projectes Estratègics és un servei 
intern municipal, multidisciplinar i 
transversal creat l’any 2013 amb la 
finalitat de desenvolupar i executar 
projectes específics i transversals de 
suport a l’equip de govern i també a 
l’organització municipal. 

 
 

QUÈ FEM? 
 
Les línies estratègiques del servei són: 
 Assessorament de l´alcalde i el govern i 

elaboració d´informes sobre polítiques 
públiques i projectes estratègics 
municipals 

 Redacció dels projectes estratègics 
proposats pel govern i, quan escaigui, 
desenvolupament i coordinació de la 
seva execució 

 Col·laboració amb tot el personal de la 
corporació municipal i coordinació dels 
projectes transversals entre diverses 
àrees 

 Aportació d´alternatives i noves línies 
d´actuació als projectes operatius que ho 
requereixin 

 Suport a la coordinació tècnica municipal 

 

A QUI ENS ADRECEM? 

Principalment a l’Equip de Govern i a 
les àrees municipals, però també hi ha 
projectes que requereixen un contacte 
directe amb la ciutadania o a través de 
comissions diverses de treball. 

 

 

QUÈ OFERIM? 

 Coordinació tècnica del Pla 
d’Actuació Municipal 

 Gestió del Projecte d’Intervenció 
Integral Santa Maria-Sta Anna-Tió 
(Pla de Barris) 

 Ampliació del Museu Romà (FEDER) 
 Coordinació del Pla de Qualitat en 

l’Atenció Ciutadana 
 Secretaria del Consell de Coordinació 
 Projecte de senyalització d’edificis i 

elements patrimonials locals 
 Coordinació de la Comissió del 

Nomenclàtor 
Amb el temps es tanquen projectes acabats 
i se n’obren de nous Reforma Horària, 
Bones Pràctiques, Responsabilitat Social 
Corporativa...) 

 
 
 

EL NOSTRE COMPROMÍS 
 

Procurar esdevenir un instrument útil 
d’anàlisi i propostes al servei de l’equip de 
govern i de les àrees municipals, i en 
benefici de tota la comunitat local de 
Premià de Mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 

Per tal de millorar la gestió que 
realitzem dins el servei, agrairem que 
ens comuniqueu qualsevol incidència 
o suggeriment de millora a través dels 
sistemes de comunicació establerts.  

 
 

 
 

 
 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2019 2020 2021 

Tancament del Pla d’Actuació Municipal 2016-2019  

 
√ — — 

Nou PAM 2020-2023 d’acord amb les indicacions del 
nou govern municipal 

...  ... ... 

Seguiment periòdic del Pla d’Actuació Municipal 2020-
2023 

...  ... ... 

Seguiment del Pla de Qualitat en l’Atenció Ciutadana 
(2018-2020) 
 

...  ...  ... 

Seguiment del PII Santa Maria (Pla de Barris) 2010-2020 

 
...  ... — 

Seguiment del FEDER per a l’ampliació del Museu Romà ...  ...  ... 

Projecte de senyalització patrimonial cobrint tot el 
territori municipal 
 

—  ...  ... 

Coordinació de la Comissió del Nomenclàtor municipal 
 

...  ...  ... 

Manteniment de continguts del web del Patrimoni 
Cultural 
 

...  ...  ... 

 
 
  
 
 
 

 

DADES DE CONTACTE 
 

Servei: Projectes Estratègics 
Adreça: Fàbrica del Gas, Nau 1. c/Joan XXIII, 2-8 
Telèfon: 93 752 91 91 / 667 182 964 
Correu-e: projectes@premiademar.cat 
Horari d’atenció: feiners de 9h a 15h 

 
 


