
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI  

Serveis Jurídics es un servei integrat dins 
l’Àrea d’Administració i Organització 
Interna que dona assessorament jurídic a 
les diferents àrees de l’ajuntament a més 
de gestionar i tramitar una sèrie de 
procediments propis. 

 

QUÈ FEM? 

Assessorament jurídic a totes les àrees de 
l’Ajuntament 

Emissió d’Informes jurídics preceptius en 
els procediments administratius que ho 
requereixen 

Suport en la definició i aplicació de 
procediments 

Instrucció, tramitació i informe dels 
expedients de responsabilitat 
patrimonial 

Gestió tràmits relatius a les Comunitats 
de propietaris de les que forma part 
l’ajuntament 

Contractes de lloguer d’edificis 
municipals 

Substitucions de la Secretaria General 

 

A QUI ENS ADRECEM? 

D’una banda, som un servei 
intern per a l’assessorament de la 
resta d’àrees de l’Ajuntament 

 

 

D’altra banda, estem directament al 
servei dels ciutadans quant als 
expedients de responsabilitat 
patrimonial. 

 

QUÈ OFERIM? 

Pel que fa a l’assessorament intern, 
suport a tots els Serveis municipals 
tant en els dubtes de procediment 
com de contingut dels expedients per 
tal de garantir la màxima seguretat 
jurídica, en benefici tant dels 
ciutadans com del propi ajuntament.  

Quant als procediments de 
responsabilitat patrimonial, tramitar-
los amb el màxim respecte als drets 
dels administrats i als terminis 
establerts en la normativa. 

  

 EL NOSTRE COMPROMÍS 

Emetre els informes jurídics de tràmit 
en termini inferior al preceptiu 
sempre que els expedients siguin 
complerts 

Donar suport als diferents serveis per 
tal de que puguin tramitar els 
expedients amb garantia jurídica pels 
ciutadans i per l‘ajuntament. 

Atenció personalitzada quant als 
expedients de responsabilitat 
patrimonial. 
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AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 
Per tal de millorar el servei i garantir el 
compliment dels nostres compromisos us 
preguem ens comuniqueu qualsevol 
incidència o anomalia que detecteu i formuleu 
les queixes i suggeriments de millora que 
considereu convenients. 

 

 
 
 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Informes jurídics 210   

Assessorament jurídic 284   

Convenis  31   

Exp. responsabilitat patrimonial  38   

Resta expedients propis  33   

 
  

 

DADES DE CONTACTE 
 
SERVEIS JURÍDICS 
Carrer Sant Antoni, 21-25 1r pis 
08330 Premià de Mar 
Tel.93 741 74 00 
serveisjuridics@premiademar.cat 

 

 


