ACORD DE GOVERN ENTRE EL PDeCAT I EL PSC PEL GOVERN DEL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME

D’una part, el Sr. CARLES BOSCH LORENZO, en nom i representació de l’Agrupació
Comarcal del Maresme del Partit Demòcrata Català “PDeCAT”.
i, el Sr. MIQUEL ANGEL MARTINEZ CAMARASA, president del Consell Comarcal del
Maresme

D’altra part, Sr. FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTÍN, en nom i representació de
l’Agrupació Comarcal del Partit dels Socialistes de Catalunya “PSC”.
i, el Sr. JOAN MANUEL VINZO GIL, com a Vicepresident del Consell Comarcal del
Maresme.

CONTEXT POLÍTIC I SOCIAL DE L’ACORD
Els resultats de els eleccions municipals del 2015 varen donar una composició
políticament més diversa del Ple del Consell Comarcal del Maresme.
És per això, entre altres raons, que convé un Govern Comarcal que tingui capacitat
de diàleg i entesa amb tots els grups polítics presents a la Corporació comarcal i amb
tots els Governs locals dels Municipis de la comarca.
Obrim una nova etapa que volem que sigui caracteritzada per una gestió eficaç i
transparent, amb una organització clara de funcions i amb capacitat d’interlocució
davant d’altres administracions per defensar els interessos dels municipis de la
comarca.
El Maresme, amb 30 municipis i 441.500 habitants és avui la 4a comarca de
Catalunya.
La crisi econòmica té uns efectes regressius directes sobre la nostra comarca, els
seus municipis i les persones que hi vivim: atur, tancament d’empreses, problemes
socials, falta d’inversió pública són problemes que el Govern Comarcal vol abordar
amb decisió.
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MANIFESTEN
PRIMER.- El Consell Comarcal del Maresme és una administració local de segon grau
que ha d’estar al servei dels municipis de la comarca i que ha d’ajudar als
ajuntaments del Maresme a desenvolupar les seves competències. Ha de ser una eina
al servei del reequilibri territorial per assegurar la prestació de serveis als municipis
que per les seves característiques no poden disposar-ne. Ha de vetllar pels interessos
de la comarca i prestar serveis comarcals o supramunicipals. També poden coordinar
serveis municipals entre ells i organitzar-ne de nous que no estiguin coberts pels
governs locals
El CCM treballarà en estreta cooperació amb els Governs Locals de la comarca sota
els principis d’eficiència i eficàcia.
El CCM assumeix, també, un paper polític, sempre coordinat amb els representants
municipals per defensar els interessos del territori i alhora defineix estratègies de
desenvolupament per millorar els serveis als municipis i a les persones.

SEGON.- Les forces polítiques signants del present acord, entenem que és necessari
trobar espais de consens i diàleg entre totes les forces polítiques per garantir una
governabilitat al capdavant del Consell Comarcal que ens possibiliti dotar al Maresme
d’un Pla d’Actuació estable i coherent en tots els àmbits vitals pel nostre territori i
la seva població.

TERCER.- La necessitat de replantejar l’organització i estructura del Consell
Comarcal per al correcte i més eficaç exercici de les seves funcions i consecució dels
seus objectius, així com per l’establiment d’una xarxa de col·laboració necessària
entre els diferents municipis i la creació d’un compromís de lleialtat institucional, fa
imprescindible el replantejament dels acords anteriorment subscrits entre les parts
per a una bona governabilitat i el progrés de la comarca.

Per tant,

AMBDUES PARTS, reconeixent-se plena capacitat d’obrar i la deguda
representació de cada una de les organitzacions comarcals, i en concret aquella
necessària per atorgar el present document, han arribat als següents,
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PACTES

PRIMER.- PROPOSTES D’ACTUACIÓ
1.1) En base a les seves competències i objectius, els que subscriuen manifesten el
seu acord en el fet d’establir les següents pautes i/o propostes d’actuació dins
l’esfera comarcal:
-

El Govern del Consell Comarcal es marca com línies estratègiques de treball:

-

El Suport als Governs Locals en l´àmbit de les competències que té
assignades.

-

El desenvolupament d’una política pel desenvolupament econòmic i per la
creació d’ocupació.

-

La prestació de serveis de forma mancomunada en tots aquells àmbits que
sigui possible.

-

La defensa dels serveis púbics i les polítiques socials que han de mantenir al
cohesió social als municipis del Maresme.

-

La transparència i l’ètica com a valors de la gestió pública i política del
Consell Comarcal.

-

Aportar una posició estratègica de la comarca al conjunt del País.

-

La defensa i correcte gestió del nostre medi ambient.

-

La gestió i reivindicació de les inversions pendents i necessàries a la
comarca.

-

El Govern del Consell Comarcal potenciarà el Consell d’Alcaldes, d’acord amb
el que estableix la legislació vigent.

-

El Consell d’Alcaldes ha de ser un veritable espai de debat polític sobre els
problemes de la comarca i un àmbit de concreció i impuls de polítiques
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1.2) Donar compliment al Programa d’Actuació Comarcal com a instrument de
planificació, gestió i avaluació del desenvolupament de les competències, programes
i competències del Consell Comarcal.
-

El Govern del Consell Comarcal farà una revisió i actualització del Pla
Estratègic Comarcal

-

El Govern del Consell Comarcal impulsarà un gran acord social amb la
participació dels Ajuntaments i dels agents econòmics i socials de la comarca
amb els objectius de mantenir les polítiques socials municipals i millorar-ne la
gestió.

1.3) Enfortir les polítiques d’actuació i gestió, així com l’oficina d’Habitatge per a
que tingui més presència a tot el territori. Creació dins d’aquest ens, d’una àrea
específica per a la realització i execució d’un Pla d’actuació per a la correcta
implantació de les mesures establertes a la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de
mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones amb risc d’exclusió
social, com per exemple les expropiacions temporals d´habitatges buits per causa
d’interès social destinada a usos socials o lloguer social als municipis de la comarca.
Creació d’un Registre dels habitatges que estiguin inscrits en el Registre d´habitatges
buits i ocupats sense títol habilitant a l’efecte de dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer per a atendre les necessitats d’habitatge de les persones
que es troben en situació d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi en
els Municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada.
1.4) El Govern comarcal vol treballar un nou model de desenvolupament econòmic
per a la comarca, que estigui centrat en mantenir, reforçar i potenciar els sectors
econòmics tradicionals a l’hora que s’impulsen noves vies com la innovació i el
coneixement. Enfortiment del desenvolupament econòmic de la comarca a través del
Tecnocampus Mataró-Maresme, així com altres ens existents a la comarca. Foment
de la emprenedoria local i el comerç de proximitat. Es desenvoluparà, tal com es va
signar l'any 2016, l'Acord de Desenvolupament Econòmic i per l'ocupació del Maresme
amb els eixos estratègics: Política industrial, Economia social i economia
col·laborativa, Sector primari (Horta del Maresme; Pesca; Flor i Planta), Comerç i
Maresme Marítim.
1.5) Creació i execució d’un Pla de Mobilitat específic per a la comarca per tal de
millorar les infraestructures existents i creació de futures més competitives: millora
d’accessos a la comarca, implementació de l’ús de vehicles sostenibles, nou estudi
per aconseguir una major bonificació per a residents de la comarca dels imports dels
peatges per a que quan acabi la concessió es retirin, habilitació de zones de carril
bici que garanteixin la seguretat del trànsit, millora i optimització de la senyalització
viària, entre altres.

4

1.6) Realització de sengles estudis per a la òptima gestió del litoral de l’alt Maresme
i requeriment a l’Estat de l’inici del pla estratègic al baix Maresme, tal i com es va
acordar al Comissionat del litoral. Impuls de les polítiques de millora en matèria de
gestió de residus industrials i domèstics. Seguiment de l’actuació sobre la plaga de
Tomicus que afecta als boscos i espais forestals de la comarca per evitar la seva
propagació. Implantació del treball conjunt amb les ADF (Agrupació de Defensa
Forestal). Implementació de zones verdes. Treball en xarxa entre els municipis de la
comarca per una contaminació acústica sostenible i responsable. Estudi i localització
dels pous d’aigua existents als municipis de la comarca per millorar la xarxa
d’abastament i la seva possible mancomunació en cas de sequera o dèficit.
1.7) El Consell Comarcal ha de configurar-se com un ens pioner i prioritari per
aconseguir la millora en la prestació de serveis socials dins d’un treball en xarxa amb
els diferents municipis de la comarca i la seva realitat individual. Estudi i execució
de mesures per garantir l’accés de les beques menjador, a places a les diferents
escoles bressol, a la introducció de clàusules socials en la contractació de serveis, i
l’establiment d’un correcte control i realització del serveis d’atenció domiciliaria.
Fixació d’un posicionament ferm davant la Conselleria de Salut per a la defensa i
qualitat de l’atenció i serveis dels pacients als Hospitals de Mataró i sobretot,
Calella, així com als CAP que realitzen també servei d’urgències –cal evitar el seu
tancament per un bon servei a l’usuari-. Implementació i correcte execució de les
mesures referents a persones en situació de dependència i llur accés a centres
residencials així com mesures de protecció a la infància i prevenció en l’àmbit de la
delinqüència juvenil des de les escoles. Abordatge de noves temàtiques, com són la
coordinació per a l’acollida de refugiats, el tractament comarcal del problema del
sensellarisme, la prestació del servei d’atenció domiciliària en alta hospitalària
(PADAH) i els maltractaments a la gent gran.

SEGON.- ESTRUCTURA ORGÀNICA I ESTRUCTURAL DE GESTIÓ DEL CONSELL
COMARCAL
El Consell Comarcal es configura en les següents àrees de gestió amb els àmbits
d’actuació i objecte que s’hi detallen en cada una d’elles:
1) ÀREA DE SERVEIS GENERALS: PDeCAT
2) ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ: UDC
-

PUOSC

-

SIM

-

Millora de la gestió pública
5

-

Gestió agregada de compres

-

Serveis de l’Oficina d’Habitatge

-

Cooperació internacional

-

Xarxa comarcal de banda ampla

-

Pla estratègic del Maresme

3) ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT: PSC
-

Transport escolar

-

Menjador escolar

-

Beques i ajuts

-

Servei comarcal de joventut

-

Servei de monitoratge educatiu

4) ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: PSC
-

Acord pel desenvolupament econòmic local i per l’ocupació al
Maresme

-

Observatori de desenvolupament local

-

Emprenedoria

-

Servei de Recursos i Projectes Europeus

-

Servei de Comerç

-

Productes de la Terra

5) ÀREA DE MEDI AMBIENT: PDeCAT
-

Recollida selectiva

-

Abastament d’aigua potable i pous

-

Sanejament d’aigües residuals

-

Meteomar – Servei de Meteorologia

-

Entorn urbà i medi natural

-

Agència Comarcal d’Energia

-

Ponència ambiental comarcal

-

Formació, educació i sensibilització ambiental

-

Control ambiental

-

Atenció a animals domèstics de companyia

-

Protecció civil
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6) ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA: PDeCAT
-

Suport a l’atenció social primària

-

EAIA. Atenció a la infància i adolescència

-

Servei del Pla Territorial per a la Convivència i ciutadania i
immigració.

-

Transport adaptat

-

SIAD.- Servei d’informació i atenció a les dones

-

SAD.- Servei d’Atenció Domiciliària

-

Minories ètniques

-

Salut pública

-

Arxiu Comarcal del Maresme

-

Mostra Literària del Maresme.

-

Atenció al consumidor.

TERCER.- ESTRUCTURA DE GOVERN I ÀREES DE GESTIÓ COMARCALS
3.1) El Govern del Consell Comarcal queda constituït dins d’una organització
paritària entre els membres d’ambdues agrupacions comarcals, essent que resta de
la següent manera:
President: Sr. Miquel Ángel Martínez Camarasa (PDeCat).
Vicepresident Primer: Sr. Joaquim Arnó Porras (PDeCat).
Vicepresident Segon: Sra. Laura Martínez Portell (Unió Democràtica de Catalunya)
Vicepresident Tercer: Sr. Joan Vinzo Gil (PSC).
Consellers Comarcals adscrits com a caps a les diferents àrees:
ÀREA DE SERVEIS GENERALS: Sr. Joaquim Arnó Porras.
ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ: Sr. Odili Enríquez Pérez
ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT: Sra. Sonia Moraleda Campayo.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: Sra. Alicia Rodríguez Luna.
ÀREA DE MEDI AMBIENT: Sr. Josep Triadó Bergés.
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA: Sr. Jordi Mir
Bosch.
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No obstant això, els grups polítics comarcals podran designar persones
distintes a les esmentades encarregades de cada àrea si així ho decideixen en
un moment posterior, prèvia comunicació a la resta.
3.2) Tanmateix, les parts estan d’acord en la necessitat de crear un nou lloc de
treball amb caràcter temporal, dins l’estructura organitzativa del Consell Comarcal
del Maresme, per donar suport tècnic a l’àrea de gerència i als òrgans de govern.
3.2.1) Marc teòric:
Caldria aprofundir en les especificitats de la gestió pública comarcal, destacant tots
aquells aspectes que contribueixen a la qualitat dels serveis i de les organitzacions
públiques. Així, l’administració en la seva condició de servei públic, ha de ser capaç
de garantir la millora de la gestió i funcionament dels ens públics, aconseguint
millorar el seu servei cap a la societat.
En aquest sentit, el govern del Consell Comarcal del Maresme vol reforçar
l’estructura de la “funció directiva”, que s’estableix a la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), i que s’ha refós en el Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre que desenvolupa en els ens públics de Catalunya, i
en particular, dels ens de caràcter supramunicipal, amb personal qualificat i amb
experiència en aquest àmbit concret.
El pla de treball que es presenta vol recollir el conjunt de disciplines que intervenen
en les tasques i funcions d’un directiu local i que han de contribuir a millorar
l’exercici del seu càrrec, tot perseguint l’excel·lència tant en la planificació, com en
l’actuació pública local.
3.2.2) Funcions específiques:
Les funcions específiques són, en aquest nou lloc de treball del Consell Comarcal del
Maresme, les de donar suport tècnic a l’àrea de gerència i dels òrgans de govern, en
els següents àmbits:


Suport a les tasques de planificació a les àrees de govern



Coordinació en la recerca de finançament extraordinari, patrocinis i
esponsoritzacions.
Suport i implantació en l’elaboració de protocols de satisfacció dels serveis
comarcals.
Suport en matèria de comunicació/màrqueting/ i 2.0 (xarxes socials) ,
actualització del Pla de Comunicació del CCM i gestió comunicativa de
gabinets de crisi.
Suport a la implantació del portal de transparència
Suport en la execució de les decisions preses pel govern.
Suport tècnic al Pla de Mobilitat del Maresme i al Pla del Litoral.
Gestió de projectes transversals extraordinaris.
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Coordinació de subvencions extraordinàries i singulars, tant de fons europeus
com supramunicipals.

QUART.- TRANSPARÈNCIA DE L’ENS COMARCAL
D’acord amb la llei, El Consell Comarcal assumeix l’obligació de garantir l’absoluta
transparència dels seus actes, i de tota la informació relativa al seu funcionament,
gestió i organització, creant a tals efectes una comissió de supervisió del Portal de
Transparència i bones pràctiques.

CINQUÈ.- COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PRESENT ACORD.
Ambdues parts acorden la creació d’una comissió de seguiment del present acord,
composada per tres representants de cada una de les agrupacions lliurement
designades per aquestes, amb l’objectiu de garantir el correcte compliment dels
pactes continguts en el present document.
En el cas que sorgissin qüestions o discrepàncies sobre el contingut i execució dels
pactes continguts al present acord, la Comissió cercarà el punt de consens i prendrà
aquelles decisions necessàries per a solucionar-les.

I per a que així consti, ambdues parts signen el present document per duplicat
exemplar i a un sol efecte en el lloc i data indicats.

Sgt. Carles Bosch Lorenzo
President del Partit Demòcrata Europeu
Català del Maresme

Sgt. Miquel Àngel Martínez Camarasa
President del Consell Comarcal del
Maresme

Sgt. Francisco Javier Gomar Martín
Primer Secretari del PSC del Maresme

Sgt. Joan Manuel Vinzo i Gil
Vicepresident del Consell Comarcal del
Maresme

Mataró, a 7 d’abril de 2017
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