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El PAM 2016 - 2019

El document està inspirat en el compromís i la voluntat de 

servir al poble de Premià i a la seva ciutadania que té 

l’Equip de Govern. 

S'emmarca dins d’un títol, però que resumeix el caràcter que 

l’Equip de Govern vol impregnar en la seva responsabilitat: les 

PERSONES.

Aquest PAM té rigidesa per al compliment dels compromisos, 

però alhora té flexibilitat per anar incorporant els canvis 

necessaris i adaptar-nos als nous reptes que sorgiran.

El document està inspirat en el compromís i la voluntat de 

servir al poble de Premià i a la seva ciutadania que té 

l’Equip de Govern. 

S'emmarca dins d’un títol, però que resumeix el caràcter que 

l’Equip de Govern vol impregnar en la seva responsabilitat: les 

PERSONES.

Aquest PAM té rigidesa per al compliment dels compromisos,

però alhora té flexibilitat per anar incorporant els canvis 

necessaris i adaptar-nos als nous reptes que sorgiran.



acte per la solidaritat, la igualtat i la cohesió social

sforç en l’educació i l’esport i per a l’equilibri en l’espai públic

eactivació, emprenedoria, ocupació i economia social

olvència i eficiència de l’administració municipal

ostenibilitat ambiental i desenvolupament territorial amable

portunitats culturals, festives i recreatives per a tothom

ou estímul al civisme, la convivència i la seguretat

tica, democràcia i transparència com a base de les relacions ciutadanes
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MAIG 2019

ESTAT D'ACOMPLIMENT DELS COMPROMISOS



Compromisos 
avançats: 2,3 % 

Novembre 2018          Maig 2019

Compromisos 
assolits: 90,2 % 

El tram final del mandat hem accelerat i intensificat l’esforç per poder complir amb 
els compromisos contrets ara fa quatre anys amb la població de Premià de Mar.

Compromisos 
avançats: 47,4 % 

Compromisos 
assolits: 29,5 % 



En 4 anys només hem descartat 
10 compromisos (5,8%)

Globalment, el PAM 
ha seguit un molt bon 
ritme d’execució.

S’han assolit amb èxit 
9 de cada 10 objectius.

El Govern ha acomplert en un 
90,2% el compromís contret 
fa quatre anys amb la 
població de Premià de Mar.

Conclusions

Podem afirmar que hem 
trobat un mètode vàlid per 
quantificar aquest 
compromís públic.




