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Informe de Gestió de la Comissió Executiva

Hem d’emmarcar aquest informe de gestió del Maig del 2013 al setembre del
2014.
Dins aquest marc hem de subratllar quatre temes importants que han marcat
l’esdevenir de la Federació
1. El marc de la política general tant a nivell català com espanyol.
2. EL procés de discussió i de desacord intern dins el PSC i el PSOE i els
resultats electorals que ens varen portar a la dimissió d’en Pere Navarro
i Alfredo Pérez Rubalcaba i als Congressos que va escollir a Miquel
Iceta I Pedro Sánchez , després del procés de primàries i els
conseqüents congressos extraordinaris
3. L’inici del procés de municipals encetat per la federació un cop
publicats els acords de les dates per escollir candidats per part de
l’executiva Nacional
4. Les eleccions europees

El marc de la política general tant a nivell català com espanyol.
En l’àmbit de política catalana el tema recurrent ha estat el relacionat amb les
qüestions nacionals, sigui actes reivindicatius a l’entorn de onzes de setembre ,
consulta - referèndum, independència etc.
Destacar que en aquest àmbit els missatges entorn a les retallades de drets
socials i civils han passat a un segon terme polític i de cobertura informativa
En l’àmbit de política espanyola s’han repetit les mateixes constants amb un
pes mes accentuat a les critiques a les retallades de serveis públics i de drets
civils amb reformes de lleis com l’avortament i l’educació

El procés de discussió i de desacord intern dins el PSC PSOE i els
resultats electorals que ens varen portar a la dimissió d’en Pere Navarro i
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Alfredo Pérez Rubalcaba i als Congressos que va escollir a Miquel Iceta i
Pedro Sánchez
El resultat de les europees va suposar un daltabaix al socialisme espanyol
especialment al PSOE. Això va significar però un procés de primàries alhora
l’esperança de canvi que suposa un nou líder.
Cal destacar en aquest aspecte la força amb la que han entrat alguns partits
polítics de missatges més radicals com potser el cas de “Podemos.”

Pel que fa al PSC hi han més factors – que no pas el de resultats electorals - .
El debat entorn a la consulta ha suposat un desgast al partit i als seus màxims
dirigents que va acabar amb la dimissió del primer secretari.

El inici de procés de municipals encetat per la federació un cop publicats
els acords de les dates per escollir candidats per part de l’executiva
Nacional
Com a Federació aquest ha estat el punt de treball mes intens . Continuant al
treball encetat l’any anterior i d’acord amb les dates proposades per l’executiva
nacional s’està fent el procés d’escollir els candidats amb l’objectiu de
presentar llistes a tots els municipis

Les eleccions europees
Han estat les segones d’aquest mandat de l’executiva . Primer les
autonòmiques i aquest any les europees. Dir en aquest aspecte que malgrat
implicació de les agrupacions els resultats no varen ser bons no ja al Maresme
si no en el conjunt del país

Aquest es el marc en que ens hem mogut com a federació i per tant també
es el que ha marcat el treball i el desplegament de les accions encetades
per les diferents secretaries.

A partir d’aquí descrivim breument el treball més concret de les diverses
secretaries durant aquest període de temps .
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Introducció Primer secretari Xavier Amor
Organització: coordinades per Carlos Fernández
Política municipal: coordinades per Miquel González
Acció política: coordinada per Glòria Mans
Territori, Economia i ocupació: coordinades per Alícia Romero i Sílvia Tamayo
Igualtat d’oportunitats: coordinada per Loli Agüera
Política institucional i oficina parlamentaria ( coordinada per Santi Fontbona )
Comunicació ( coordinades per Alícia Romero i Carlos Fernández )
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Introducció Primer Secretari Xavier Amor
DE CAMÍ CAP A LES ELECCIONS MUNICIPALS

Durant els últims anys, el vocabulari ha incorporat tota una sèrie de metàfores,
que intenten resumir, i a vegades disfressar, els veritables objectius de l’acció
política: línia vermella, reforma, procés, dret a decidir, creixement negatiu, full
de ruta... i un llarg etcètera.
Des de la Federació del Maresme, i passats dos anys des de la formació de la
nova Comissió Executiva, s’imposa una reflexió sobre aquests darrer concepte:
full de ruta; i sobre quins han estat els objectius i resultats assolits per la
Federació durant aquest període, intentant destriar-los del soroll de fons que
han provocat els interminables i estèrils debats que, a la societat, a la premsa,
als parlaments i al partit, s’han suscitat entorn a aquelles metàfores a les que
fèiem referència.
I és que, tot i aquest soroll, el full de ruta de la Federació del Maresme ha estat
sempre el mateix: les Eleccions Municipals del 2015. Perquè tenim el
convenciment de que el nostre és un partit que es construeix des de les bases,
i les bases estan al territori, als pobles i ciutats. Perquè estem convençuts de
que en el municipalisme, en els alcaldes i regidors, i en l’activisme de les
agrupacions, està la força del nostre partit. La força que hem perdut durant els
darrers anys i que, des del primer dia, ha estat l’objectiu estratègic del full de
ruta del Maresme.
Perquè estem immersos en un “no sé que nacional”, que es un full de ruta cap
a l’abisme. En un “sí que sé estatal”, que és un xec en blanc per al classisme i
la proletarització dels treballadors. I en un “ja veurem europeu i mundial”, que
ens fa pensar sobre quins son els límits territorials de la política. Tots ells,
temes apassionants per al debat polític, sobre tot van acompanyats del paper,
els altaveus o el plasma hipnòtic dels mitjans de comunicació.
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SECRETARIA D’ORGANITZACIÓ
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Informe de gestió de la Secretaria d’Organització , coordinada per Carlos
Fernández
La gestió de la Secretaria de l’Àrea d’Organització al llarg d’aquesta etapa ha
estat orientada, d’una banda, al treball del dia a dia, la organització pura i dura,
que demana assessorament, ajuda en tots els aspectes, i coordinació de l’acció
política; i d’altra, a donar resposta als reptes que planteja una etapa política,
econòmica i social caracteritzada per la seva inestabilitat, inestabilitat que ha
tingut com a màxima expressió, els resultats de les eleccions al Parlament
Europeu que, a nivell estatal i nacional, han fet caure el Secretari General del
PSOE i el Primer Secretari del PSC.
Això ens ha dut a una feina extrema de preparació, comunicació i realització de
tres convocatòries d’eleccions primàries a on , a totes, hi ha hagut també les
respectives campanyes de recollida d’avals i, a dues d’elles les d’escollir entre
dues opcions.
Els resultats han estat els següents:
Eleccions primàries per escollir el representant del PSC a les llistes del PSOE a
les eleccions al Parlament Europeu.
RESULTATS I PARTICIPACIÓ AL PSC MARESME PRIMÀRIES ELECCIONS
EUROPEES 2014
Número

%

Militants

305

36,05%

Simpatitzants

125

4,77%

Total

430

12,41%

RESULTATS

Número

%

Eliana Camps

170

39,53%

Javi López

249

57,91%

Blanc

11

2,56%

Nuls

0

0,00%

PARTICIPACIÓ
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RESULTATS AL PSC PRIMÀRIES ELECCIONS EUROPEES 2014

Participació
8098

Afiliats/des

9,17%

Resultats

Número

%

Eliana Camps

2331

28,89%

Javi López

5546

68,74%

Blanc

191

2,37%

Nuls

21

0,26%

Com es pot apreciar, la participació al Maresme va ser molt alta. La més alta de
Catalunya. Vam superar la mitjana de Catalunya en un 34% dels vots, el que
representa que les campanyes de comunicació, les trobades amb els dirigents
de les Agrupacions, i fer a la militància cor responsables d’aquesta feina van
tenir el resultat esperat en forma de gran participació, el que enforteix la
candidatura guanyadora i la legitima.
Eleccions primàries per escollir el Primer Secretari del PSC:
A les mateixes, després de la recollida d’avals, només hi va haver una
candidatura, la de Miquel Iceta. Tot i això, tal i com manen els Reglaments, es
van fer les primàries amb la opció de votar a la candidatura o d’abstenir-se.
Els resultats van ser:

vots MIQUEL
totals ICETA
503

403

%

Abstenció

%

nuls

80,12

97

19,28

3

Eleccions primàries per escollir Secretari General del PSOE:
Fruit també de la dimissió d’Alfredo Pérez Rubalcaba, es van convocar
eleccions primàries al PSOE, en les quals també hi vam participar.
Per una banda, donant recolzament i comunicant l’acte que es va fer a la
comarca, que va ser del candidat Pedro Sánchez Castejón a Malgrat de Mar, i
que va ser un èxit de participació.
I, per l’altra, oferint tota la comunicació necessària, oferint la obertura de 10
meses electorals a Mataró, El Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Mar,
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Argentona, Arenys de Mar, Calella, Pineda de Mar, Malgrat de Mar i Tordera,
amb lo qual facilitàvem al màxim la participació de la militància.
Els resultats van ser:

TOTAL VOTS

PARTICI
PACIÓ

PEDRO SÁNCHEZ

%

EDU MADINA

%

TAPIAS

%

BLANC

%

525

64,98

199

37,90

198

37,71

122

23,24

5

0,95

A Catalunya la participació va ser del 48%.
De nou, podem dir que ha estat un èxit que hi hagi hagut un 65% de
participació al PSC Maresme, superant, de nou, en un 38.3% la participació de
la mitjana de Catalunya.
Consells de Federació
Des de l’Àrea d’Organització, conjuntament amb la mesa del Consell de
Federació, s’organitzen els consells de Federació.
Com sempre, es busca fer-los arreu del territori, així com cercant l’oportunisme
polític en haver hagut alguna novetat a nivell municipal per l’Agrupació local.
Els Consells de Federació realitzats durant aquest període han estat els
següents:
 27 de setembre de 2013: Vilassar de Dalt. Escollim els representants a
la Convenció del PSOE i aprovem el reglament actualitzat del Consell de
Federació
 13 de desembre de 2013: Malgrat de Mar. Amb l’assistència del Primer
Secretari, Pere Navarro. Es va fer obert a militants i simpatitzants, per
poder obrir el debat.
 8 de gener de 2014: Mataró. Aprovació del pacte de Govern al Consell
Comarcal del Maresme.
 21 de febrer de 2014: Vilassar de Mar. Escollim la representant del PSC
Maresme per les llistes del PSC al Parlament Europeu.
 11 d’abril de 2014: Premià de Mar. Aprovem els primers 15 cap de llista
del PSC Maresme per les eleccions Municipals 2015. Hi comptem amb
la presència del Primer Secretari, Pere Navarro.
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 14 d’abril de 2014: Mataró. Aprovem tres nous caps de llista del PSC
Maresme a les Eleccions Municipals. Aprovem la delegació del PSC
Maresme al Congrés del PSOE, i fem anàlisi polític dels resultats de les
primàries, i dels futurs congressos del PSC i del PSOE.
 10 d’octubre de 2014: Pineda de Mar. Presentem informe de gestió.
A les mateixes, es donaven a conèixer els nous eixos de treball de la
Federació: treball plegats amb les Agrupacions, amb diversos serveis que
constitueixen la “caixa d’eines” a on les Agrupacions fan servir les que millor
necessiten en cada moment, però d’una manera pro activa, així com les
iniciatives a nivell polític del conjunt de la comarca, sent agents polítics actius
dels problemes comuns comarcals o de diversos municipis, i la corretja de
transmissió de les polítiques a nivell nacional que afecten directament als veïns
i veïnes dels nostres municipis.

Actes
A més a més, ens hem encarregat de l’organització i dinamització de diversos
actes, ja sigui a nivell comarcal, com participant d’altres a nivell nacional.
En el primer grup es troben accions o activitats com les edicions de la Festa de
la Rosa de 2013 i 2014, que va anar acompanyada de gairebé de 200
assistents del Maresme de 12 Agrupacions diferents ambdues vegades.
Així mateix, hem garantit material i hem centralitzat per abaratir costos la
compra de les roses o dels punts de llibre per la diada de Sant Jordi.
En el segon grup, des de la Secretaria d’Organització, hem garantit la nostra
presència en totes les manifestacions i mobilitzacions en contra de la polítiques
econòmiques de les dretes catalana i espanyola.
Des de les primeres en defensa d’una educació pública, universal i de qualitat,
més concretament per la defensa de les Escoles Bressol de titularitat pública
municipal, intentant que les famílies no paguin més del que hi feien fins ara,
fins les darreres molt centrades en la sanitat pública i de qualitat, i en contra de
les privatitzacions encobertes.
No només ho hem fet a nivell de manifestacions centrals a Barcelona, si no que
també hi hem participat de manifestacions, concentracions i d’altres a Mataró,
Calella, Pineda, Malgrat i Girona.
Una part rellevant de la feina de la Secretaria d’Organització es concentra en el
suport i impuls a activitats que formen part de l’agenda del partit o són resposta
política a determinats esdeveniments.
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Organització visites:
Des del primer moment vam tenir molt clar que era molt important la interrelació
entre companys i companyes de diverses agrupacions, i per descomptat,
aquesta interrelació havia de saltar barreres a nivell nacional.
Per això, hem volgut potenciar les visites de diversos membres de l’Executiva
Nacional, i a nivell Federal, per obrir el debat i enriquir-lo amb noves veus.
De resultes d’aquesta idea, hem tingut les següents visites.
 Alex Colldefors, Ester Niubó i Maria Badia, a fer una passejada pel
mercat a Mataró, a un any vista de les eleccions al Parlament Europeu.
 Rafel Roig i Antoni Fogué, caps del grup socialista a la Diputació de
Barcelona, per presentar els nous projectes de la mateixa en els quals hi
participa o han estat iniciatives del PSC.
 Pere Navarro a Pineda de Mar. Passejada pel municipi, visita a
l’Ajuntament, trobada amb hotelers i empresaris i acte amb la militància.
 Pedro Sánchez com candidat a la Secretaria General del PSOE, a
Malgrat de Mar.
 Miquel Iceta com candidat a Primer Secretari del PSC, a El Masnou i
Mataró.
 Antoni Fogué i Assumpta Escarp, nous secretaris, respectivament, de
Política Municipal i d’Organització del PSC, per parlar de les novetats a
nivell de Municipals 2015.
Tanmateix, es manté una fluïda relació periòdica amb el conjunt de les
Agrupacions, per ajudar en tots aquells temes que els siguin menester.
Organització d’actes, planificació trimestrals, assessorament polític i orgànic,
treballs conjunts per ajudar a créixer...

Planificació
Secretaria de planificació
L’objectiu de la secretaria ha estat el de donar eines de planificació i treball a les àrees
d’organització i política municipal, i en aquest sentit, les principals accions que s’han
dut a terme han estat:

1. Elaboració del pla d’acció general de la Comissió Executiva.
2. Elaboració d’una enquesta d’autoavaluació interna/externa de les agrupacions i
de la situació política als municipis.
3. Presentació de resultats i conclusions al Consell de Federació.
4. Elaboració d’un pla de treball tipus 2012-2014 per a les agrupacions.
5. Programació d’un curs sobre estratègia i planificació de campanyes electorals
(4t trimestre de 2014)
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Militància
Conjuntament amb la secretaria d’organització, s’ha planificat la campanya de
captació de militància “Participa de Canvi”.
Conjuntament amb la secretaria de formació, s’ha considerat adient en fer
semestralment un curs d’ acollida i benvinguda a la nova militància per donarlos a conèixer el partit però, sobretot, les persones que el composem.
Considerem extraordinàriament important aquest acte de benvinguda a
aquelles persones que es volen sumar al projecte socialista català.
I, després de molts anys, vam considerar fer un agraïment especial als nous i
noves militants dels darrers mesos aprofitant la visita del nostre Primer
Secretari, en Pere Navarro, i lliurar-los-hi un petit detall de benvinguda.
En aquests mesos, el nostre cens ha baixat en 85 persones, fruit d’ haver-se
donat de baixa 125 i d’alta 40 nous militants. A dia d’avui, el total de militants a
la Federació és de 801

Qualitat democràtica
D’aquest secretaria depenen aquells reglaments que van sorgint des de
l’Executiva Nacional. A partir d’aquests, s’està treballant per adaptar-los a la
nostra Federació.
Al llarg del darrer any s’han adaptat els següents reglaments:
 Adaptació del reglament de primàries pels candidats i candidates a Alcaldes i
Alcaldesses
 Reglament del Consell de Federació
Dins del mateix curs, s’ha redactat una proposta de bones pràctiques i
transparència per oferir als nostres companys i companyes en cadascun dels
seus municipis, o en formen part del Govern.
Pensem que som els primers que hem de donar exemple als nivells de
transparència que s’exigeixen al conjunt de la política avui en dia. Per això, per
exemple, estem presentant anualment els nostres pressupostos de Federació
al Consell de Federació.

PSC Maresme · Informe de Gestió · Octubre 2014

Formació
El PSC té un model de formació que cal mantenir i reforçar. És un model
assentat sobre els valors polítics que defensem: La igualtat d’oportunitats, la
proximitat, el voluntariat i la militància, el treball en xarxa i la feina ben feta.
Sota aquests principis, hem impulsat una programació de formació que serveixi
per la capacitació de la militància i dels nostres electes i càrrec orgànics en
tècniques i habilitats a la militància per la gestió política, sense deixar de banda
la formació sobre els principis i valors del nostre projecte polític.
La formació ha de ser un element de dinamització de la vida interna del partit i
del debat polític a les agrupacions i federacions.
La tasca a la qual es va dedicar la Secretaria va ser l’elaboració d’un Pla de
Mandat, que tingués com a principal objectiu el suport al conjunt de la militància
en una primera fase, i posteriorment anar especialitzant-nos en la formació als
equips electorals quan s’apropin les eleccions municipals i, finalment, als
candidats i candidates, començant pels caps de llista.
Aquest Pla es va realitzar en base a quatre eixos: comunicació i discurs,
coordinació i pla d’acció territorial, planificació i preparació de les Eleccions
Municipals 2015, i programa i model polític. Cada Pla conté objectius i
accions/tasques per el seu assoliment, i està distribuït entre els diferents
membres de la Secretaria.
El Pla de Mandat ha estat elaborat en coordinació amb els secretaris i
secretàries de formació de les agrupacions.
Durant aquests mesos, hem organitzat i fet un pla de formació durant la tardor
de 2013, en el qual vam fer dos cursos d’Oratòria. Un d’ells de construcció de
discurs, i l’altre de preparació i realització de discursos.
Els darrers mesos hem treballat en un pla de treball exclusiu per caps de llista i
els seus equips, pensat de cara a les Municipals 2015.
El Pla preparat és el següent:
 Part I:
o Realització d’un Pla de Campanya
 Quatre sessions per comitès electorals
 Impartit per en Diego Fernández, secretari de Planificació
PSC Maresme i cap de Planificació de l’Ajuntament de
Pineda de Mar
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 Part II:
o Capacitació en habilitats directives i de realització dels plans de
campanya
 Es farà els dimecres fins les eleccions municipals
 Els cursos seran els següents:
 Oratòria: creació de discurs, parlar en públic i
preparació de debats electorals
 Eines 2.0: Blocs dels caps de llista, xarxes socials,
gestió general de les mateixes
 Coaching: Aprofundir en les capacitats dels caps de
llista
 Imatge: edició audiovisual. Tractament de fotos i
vídeos
 Estratègies de comunicació: master class amb
alguns dels secrets i estratègies per fer més atractiu
el discurs d’un/a cap de llista.
 Municipalisme: entendre un ajuntament
.
Eleccions al Parlament Europeu
El passat 25 de maig es van celebrar eleccions al Parlament Europeu. Després
de fer una trobada amb els dirigents de les agrupacions, i fent resum del
document d’avaluació de les del Parlament de Catalunya, es va fer una feina
molt gran de recolzament a les Agrupacions, per treballar de manera conjunta.
A partir d’una trobada amb les Agrupacions, es va decidir fer una campanya
amb els següents eixos:
1. Campanya al carrer. Presència massiva amb taules electorals a places,
carrers i mercats.
2. Actes centrals. Participació a l’acte central del Maresme, i al de
Catalunya, a Barcelona, amb una bona resposta per part de la militància
3. Mitjans de comunicació. Assistència a tots els debats que es van
organitzar, així com entrevistes i articles d’opinió.
El resum de les accions i dels resultats electorals són els següents:
Total actes: 121
•

Taules al carrer (mercats, paradetes, passejades…): 76

•

Actes públics territorials: 36
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•

Actes central: 2

•

Rodes de premsa: (presentació campanya + candidata i
presentació programa medi ambient): 3

•

Participació a debats: 3

•

29 notícies generades al web en un mes

•

284 tuits i mencions al Twitter @pscmaresme

•

36 entrades a Facebook

•

4 notes de premsa

•

60 banderoles (1300 al 2011, 1600 al 2010)

•

800 polipropilens (1200 al 2011, 1450 al 2010)

•

80 pancartes

•

85% rebaixa en tanques interurbanes (només 2 a NII),
muppis i parades de bus.

Altres accions:

Materials:

Resultats:
•

CiU: 38188 vots i el 25,14%. Perden un punt al respecte de 2009

•

ERC: 39328 i el 25,89%. Guanyen 16 punts i 28000 vots

•

PP: 14135 vots i el 9,31%. Perden gairebé 7000 vots i 9 punts.

•

PSC: 18000 vots, el 11,81%. Perdem 19 punts i 19000 vots.

•

ICV-EUiA: 14287 vots i el 9.41%. Guanyen 8000 vots i 4 punts.

•

Ciutadans: 8484 vots i el 5,59%. A les anteriors la seva presència va ser
testimonial

•

PODEM: 6439 vots i el 4.24%. no es van presentar a les anteriors

Resultats Electorals per Agrupacions. Fets destacats:
•

No som ni 1ª ni 2ª força a cap municipi. Aquesta categoria es reserva
exclusivament entre CiU i ERC amb una proporció d’11-17 i viceversa.
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•

Som 3a força a 12 municipis. És la nostra posició normal a aquestes
eleccions

•

Som 4a força a 5 municipis

•

Som 5ª força a 9 municipis

•

Som 6ª força a 2 municipis, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils

•

Aquesta vegada no hem estat 7ª força a cap municipi

•

Aspectes positius:
•

3ª comarca que menys baixa (Tarragonès i V. Occidental)

•

Encara tenim la confiança del 12% dels maresmencs, de més de
18000 persones. Encara som forts.

•

Som la comarca que proporcionalment menys vot perd a tot
Catalunya tant pel què respecta a tant percentual com a nivell
general de vots.

2. Al Maresme (comparat amb les altres comarques):
•

Aspectes negatius:
1. Som la tercera força. Molt lluny, ens doblen, de les dues primers
2. Per darrere, a gairebé 3 punts i uns 4000 vots tenim ICV i el PP.
3. Hem perdut 18500 vots malgrat pujar la participació 10,30%. Hem
perdut aquesta confiança
4. Resultats més semblants a CAT interior que Àrea Metropolitana

És evident que han estat els pitjors resultats que el nostre partit ha tingut mai,
als municipis, a la comarca i al país.
Malgrat tot, les enquestes encara ens donaven un pitjor resultat, el que ens du
a pensar que durant la campanya electoral es va anar recuperant una petita
part de la confiança de l’electorat.
I és evident que, en aquestes eleccions, és molt difícil fer-nos un forat als
municipis més petits, a on l’esperit independentista està molt penetrat al
conjunt de la població, i a on la ciutadania que no congrega amb aquestes
idees, no acaba de trobar-se còmoda amb el PSC i les seves idees, i s’hi suma
en una major quantitat que a les municipals fins i tot al PP i a Ciutadans.
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SECRETARIA DE POLÍTICA MUNICIPAL
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OBJECTIU / RESULTAT :
El nostre objectiu és que les 28 agrupacions del Maresme obtinguin el millor
resultat i GUANYAR LES ELECCIONS MUNICIPALS. Tenir el 2015 el màxim
número d’alcaldies i de regidors del PSC i poder desenvolupar programes
d’igualtat social sota els valors del socialisme. Que les Agrupacions disposin de
la màxima informació i del millor assessorament per desenvolupar polítiques de
proximitat al territori. Que no es trobin sols davant de la pressió del treball de
regidor/a i tenir un equip de treball al costat per assessorament i
desenvolupament de les seves polítiques.

COMPOSICIÓ:
Tal com teníem marcat al Congrés del Maresme vam crear el grup de treball i
hem dividit el Maresme en quatre zones, recordant que la ciutat de Mataró és
responsabilitat del nostre Primer Secretari Xavier Amor:
● Coordinador: Miquel Gonzàlez Monforte
○ Zona Nord: Javier Naya
○ Zona Centre: Salvador Cases
○ Zona sud: Miquel Gonzàlez Monforte
○ Assessor grup: Santi Fontbona
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PROGRAMES:
TRES LÍNIES DE TREBALL:
1.- Recolzament a les Agrupacions
1.- Treball de fer grup entre les executives de les agrupacions i els grups
municipals, fer sinèrgies i coordinació d’objectius

2.- Treball Polític a les Agrupacions:

2.1.- Treball directe per oferir una mateixa línia política a la comarca amb
la nacional, comunicació de les mocions d’àmbit general a les agrupacions .
2.2- Assessorament pel treball de mocions de política pròpia de cada
població.

ACCIONS:
● Mocions del conjunt del PSC

Hem comunicat a tots/es els portaveus dels diferents grups municipals
de la Federació, així com als primers secretaris, de les mocions
treballades des de Política Municipal de la Nacional:

 Moció Participacions preferents
 Moció En defensa del dret a la Lliure decisió de les dones
 Moció per demanar la continuïtat del finançament de la llei de
promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació
de dependència.
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 Moció per demanar la supressió de la delegació o subdelegacions del
govern espanyol a Catalunya i el cessament de la delegada del
govern a Catalunya.
 La LOMCE trenca el model educatiu i social de Catalunya.
 Moció per al Suport de l’eradicació de la Homofòbia i la transfòbia.
 Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant
inspecció de treball.
 En defensa d’una reforma constitucional federal.
 Moció sol·licitant al govern Generalitat de Catalunya que posi en
marxa un pla de rescat per a les persones aturades de llarga durada.
 Moció municipal sobre la Llei de Dependència.
 Moció rebuig avantprojecte de pensions PP
 Moció PSC 25 novembre dia internacional contra la violència de
gènere.
 Moció contra la intenció de privatitzar o concessionar les depuradores.
 Moció PSC Dret a Decidir del poble de Catalunya.
 Moció PSC contra la reforma de la Llei Orgànica 2/10 de salut sexual
i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
 Moció per que Ajuntament sancionin bancs que no compleixen llei
18/2007
 Moció sobre la distribució del fons de cooperació local de Catalunya
per a exercici 2013
 Moció per reclamar retirada i impugnació de la llei de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local.
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 Moció contra reforma de la llei orgànica 2/10 de salut sexual i
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
 Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats
propietat d’entitats financeres i altres grans empreses.
 Moció PSC jubilació anticipada
 Moció PSC a favor de la consulta
 Moció Pobresa energètica
 Moció Escoles Bressol
 Moció PSC pobresa infantil beques menjador
 Moció PSC cànon biblioteques
 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER
DEMANAR LA GRATUÏTAT DE L’AUTOPISTA C-32 ALS
CIUTADANS I CIUTADANES DEL MARESME EN EL TRAM
MATARÓ- BARCELONA.

També hem recolzat i treballat diferents argumentaris per contrarestar
les mocions dels altres partits que han estat presentades en diferent
ajuntaments de la comarca:

 argumentari del posicionament del PSC al voltant de la consulta que
es vol celebrar el proper 9 de novembre.
 volem la consulta, però la volem legal i acordada, argumentari
reforma constitució.
 argumentari específic i un quadre comparatiu entre les propostes de
CiU i la nostra, BCN World.
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 Argumentari Carta Joana Ortega
 argumentari sobre la reforma fiscal que està preparant el Govern de
l'Estat.
 argumentari que posen de manifest que la dreta no creu en els drets
de les dones i que quan governa les dones perden drets. I si les
dones perdem, tots i totes perdem. També incloem la Resolució
aprovada en el Congrés del PES de Roma del passat cap de
setmana, traduïda al castellà.
 argumentari específic que hem elaborat amb motiu de l'aprovació al
ple del Parlament de la interposició del recurs d'inconstitucionalitat
contra la LOMCE.
 Argumentari per la creació d’un consorci entre l'Administració
Tributària de l'Estat i l'Agència Tributària de Catalunya.
 Argumentari pel recurs que presentarem al Tribunal Constitucional
contra la Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL)
 Argumentari contra el que hem qualificat de reforma laboral
regressiva,
 argumentari del PSC, explicant el perquè volem una reforma
constitucional.
 Argumentari: VOLEM UNA PROFUNDA REFORMA DE LA
CONSTITUCIÓ QUE AUGMENTI SUBSTANTIVAMENT EL NIVELL
D’AUTOGOVERN DE CATALUNYA I CONSAGRI LA
SINGULARITAT DEL NOSTRE PAÍS
 pressupostos antisocials, els de CiU i ERC, que priven molts catalans
i catalanes, sobretot els més castigats per la crisi, de serveis socials
bàsics en un model que reclamen encara de benestar.
 Ple monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya i el seu
futur. bateria de propostes per millorar la situació dels nostres
joves, encaminades sobretot als tres eixos que permeten la
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construcció d’un projecte de vida: l’habitatge, l’ocupació i l’educació. I
ho hem fet en el marc d’una gran proposta que s’adequa a la
magnitud del problema. Volem compromisos però és necessària la
implicació pressupostària del Govern català per fer-los realitat i, en
aquest sentit, hem proposat un Pla de 300M€ destinat a rescatar la
joventut de Catalunya.
 ACTUEM En defensa de l'autonomia local i la ciutadania
 Per continuar invertint en el sector turístic a Catalunya
 Per a combatre la pobresa infantil i la pèrdua de l'habitatge
 Perquè volem viure amb dignitat
 Per un finançament equiparable a tots els territoris
 Per a la reactivació econòmica

Tractament Agrupacions
Hem realitzat més de 120 visites al territori, tan visites a treballs fets pels
nostres grups municipals, assemblees d’agrupacions, reorganització de grups
municipals, trobades amb GMS, visites amb Alícia Romero, amb Joan Rangel,
diferents actes festius molt importants de poblacions.
De Nord a Sud de la Comarca hem visitat totes les poblacions i totes les seves
executives.
Assessoraments i acompanyaments: de manera continuada, i gairebé
diàriament, oferim assessorament en gestió, política, mocions, metodologies a
les Agrupacions que així ens ho demanen. Treballem conjuntament amb Ana
Barrera i la secretaria de Formació.

Canvis als Grups Municipals i pactes electorals
1.- Després de l’anterior informe de gestió ha hagut canvis en diferents Grups
municipals:
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1.1.- PACTE PEL POBLE D’ARENYS DE MUNT

Document de pacte entre ERC, CiU i PSC a l’Ajuntament d’Arenys de
Munt:
Reunits en Jordi Maimí i Girbal, president d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) d’Arenys de Munt, en Manel Lladó i Marques, president
de Convergència i Unió (CiU) d’Arenys de Munt i

Àngels Castillo i

Campos, Primera Secretaria del PSC d’Arenys de Munt.

Manifesten

Que a les darreres eleccions municipals del 2011, a Arenys de Munt cap
formació política va obtenir majoria absoluta. Que una vegada trencat el
pacte de governabilitat entre CiU i CUP el passat mes de juny del
present any, l’Ajuntament d’Arenys de Munt es troba en una situació de
no governabilitat.

Que pel bé del poble d’Arenys de Munt, volen apropar els seus
programes i fer un govern de consens, centrat en el bé comú i l ’interès
general.
Per aquest motiu i sempre en el benefici del poble d’Arenys de Munt, que
és qui té la sobirania, les organitzacions polítiques signen aquest pacte
de govern pel temps restant de mandat

Aquest acords es basaran en els següents punts:

1r - ÀMBIT PROGRAMÀTIC

Treballar amb convenciment per prioritzar la urbanització superficial de la
riera, respectant els resultats de les votacions realitzades amb
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anterioritat , i treballar pel correcte soterrament exigint a les
administracions supramunicipals la fi d’aquesta obra.

Reduir el nombre d’empreses públiques municipals i nombre de gerents,
tot buscant el millor rendiment de l’administració local només amb la
despesa necessària.

Buscar la mancomunitat de serveis amb altres poblacions per tal
d’abaratir costos i prestar els serveis de manera més eficient.

Millorar la neteja i l’endreça del poble.

Impulsar el planejament urbanístic a UA14 i UA15, que correspon a la
zona rial Bellsolell.

Derogar el procediment vigent de concessió de subvencions a entitats i
associacions, i canviar-lo per un que sigui més just, àgil, equitatiu, i
menys burocratitzat, així com ajudar-les d’una manera activa per tal que
generen cohesió social al poble.

Redreçar la política d’enllumenat, i encendre més fanals a la via pública
aplicant el sentit comú.

Aplicar una política comunicativa a l’Ajuntament objectiva, que atengui a
la pluralitat del consistori i del poble. Millorar la transparència en la gestió
pública i en l'accés a la informació municipal.

Posar recursos per crear ocupació, i fomentar iniciatives empresarials
encaminades a crear llocs de treball.

Impulsar la participació dels vilatans i vilatanes amb noves fórmules i
amb processos oberts al conjunt de la ciutadania.
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2n - PRIORITATS DEL NOU GOVERN MUNICIPAL

Maneres de fer

El nou Equip de Govern sortit d’aquest pacte desenvoluparà la seva
tasca municipal garantint la participació ciutadana.

Modernitzarem la tramitació administrativa per internet.
Volem donar agilitat i rapidesa en els tràmits i comunicacions, continuar
preparant l’administració local per el futur.

Donarem suport a totes les entitats i potenciarem processos
participatius.
Canviarem el procés de subvencions a les entitats

Activarem el consell de poble d’Arenys de Munt
s'activarà el Consell de Poble que contempla el reglament de
participació ciutadana, fòrum de debat i participació de la ciutadania.
Posarem en marxa hi ha el consell de comunicacions.
La pluralitat informativa i el respecte a la independència dels mitjans de
comunicació dependents de l’ajuntament també és un dels objectius.

Publicarem un Pla d’Acció Municipal 2013-2015
Acordarem i farem públic el document amb el detall dels principals
objectius i accions a dur a terme fins l'any 2015, d’acord amb l’àmbit
programàtic exposat anteriorment.
La gestió que desenvoluparà l’equip de govern es basarà en la
transparència, l’austeritat, l’eficàcia i l’eficiència, amb el compromís que
hi haurà una revisió dels càrrecs de confiança de l’anterior govern. És
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important que amb menys fem més, que puguem ajustar allà on calgui
per dedicar més recursos a les polítiques de reactivació econòmica i de
benestar social, creant també més confiança en l’estructura tècnica
municipal. Per això, ens comprometem a fer una acurada gestió de les
finances públiques locals:

Mantindrem la política de contenció fiscal.
Adequarem les taxes i impostos vers els serveis prestats, i el cost reals
dels mateixos garantint uns serveis municipals eficaços i pròxims.
Establirem bonificacions fiscals i ajuts per recolzar els col·lectius més
vulnerables.

3r – SISTEMA DE GOVERN

El nou equip de govern que sorgeix d’aquest acord compartirà les
responsabilitats de govern per part dels tres grups signants, no volent
ser només la suma de regidors/es que treballen individualment les
competències que se’ls ha delegat, sinó que actuarà de forma
transversal en totes les àrees.

Organització i funcionament del Govern Municipal

Si la nova organització municipal sorgida de l’acord, genera nous serveis
i/o unitats, o canvis importants que afectin les competències dels
regidors/es, es revisarà per adaptar-les a la nova realitat.

El govern es reunirà en plenari (8 regidors/es) el dilluns següent del ple,
o sempre que es consideri oportú, sota la presidència del 1r Tinent
d’Alcalde, complementant les Juntes de Govern que es celebren cada
dilluns, presidida pel l’Alcalde
En matèries de política general i alienes a les competències municipals
cada força política mantindrà la seva independència de criteri i ideologia i
ho podrà expressar de forma diferenciada.
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En els assumptes en què cada força política emprengui iniciatives o
expressi opinions de forma diferenciada, s’informarà prèviament als
socis de govern com a acte de cortesia.
L’Alcalde tindrà reunions amb el 1r i 2n tinent d’alcalde per poder
despatxar i treballar com a mínim un cop per setmana i un espai de
consulta amb la resta dels regidors/es de govern.
Composició dels òrgans de govern i distribució de responsabilitats
Alcaldia: Joan Rabasseda - ERC
1r tinent d’alcalde: Alfons Molons - CiU
2n tinent d’alcalde: Àngels Castillo - PSC
3r tinent d’alcalde; Montse Carreras - CiU
4t tinent d’alcalde: Tònia Vila - ERC
El Regidor Joan Rabasseda (ERC)
Coordinació i recursos humans
Planificació urbanística i urbanitzacions
Medi Ambient
Sostenibilitat
La Regidora Tònia Vila (ERC)
Cultura
Ensenyament
La Regidora Marta de la Iglesia (ERC)
Sanitat
Gent gran
Esports
El regidor Josep Sánchez (ERC)
Economia
Noves tecnologies
Comunicacions
El regidor Alfons Molons (CiU)
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Promoció econòmica
Promoció del poble, comerç i turisme
Urbanisme
La regidora Montserrat Carreras (CiU)
Governació i mobilitat
Benestar social
El regidor Félix Oliván (CiU)
Obres i serveis
Festes
La regidora Àngels Castillo (PSC)
Cooperació
Igualtat de gènere
Joventut
Participació ciutadana
4t – COMISSIÓ DE SEGUIMENT

Es constitueix la comissió de seguiment de l’acord vigent, que tindrà per
objectiu donar contingut als acords generals inclosos en aquest
document i alhora resoldre aquells aspectes que es poguessin presentar
durant el seu desenvolupament susceptibles de generar alguna
diferència d’opinions entre les parts. La comissió fixarà un calendari de
reunions cada 6 mesos, i reunions extraordinàries cada vegada que els
partits creguin convenients.
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1.2.-PACTE DE GOVERNABILITAT A TEIÀ ENTRE CIU, ERC I PSC

Preàmbul

La presentació de la renúncia dels regidors del grup municipal de CiU com a
regidors de govern, deixant un govern en minoria de GdT, ha plantejat un
nou panorama polític a l’Ajuntament de Teià que aboca les forces de CiU,
ERC i PSC a fer-ne les següents reflexions:

1. Els resultats de les eleccions municipals del 2011 van deixar l'agrupació
d'electors de GdT com a força més votada, però sense la majoria
necessària per formar un govern estable. Un panorama, doncs, que
requeria el diàleg entre les diferents forces polítiques per tal d’arribar a
consensos.
2. En una primera etapa aquest partit no va ser capaç d’arribar a cap acord
amb cap altra de les forces polítiques, per la qual cosa, es va establir un
govern en minoria de GdT, amb 5 regidors, deixant a l’oposició els grups
de CiU, ERC, PSC i PPC.
3. Durant el primer any de govern, el grup municipal de GdT va ser incapaç
d’arribar a consensos amb la resta de forces polítiques per tal de tirar
endavant temes cabdals a l’Ajuntament de Teià. Això va fer que diverses
qüestions haguessin de passar un cop darrere un altre per ple, sense
ser aprovades i s’abusés de la resolució d’alcaldia com a iniciativa de
govern.
4. Davant d’aquesta situació, el grup municipal de CiU, com a segona força
més votada a l’Ajuntament, decideix signar un pacte de govern amb
GdT el maig de 2012, que retorni l’estabilitat i garanteixi la governabilitat
del municipi.
5. Gairebé un any i mig després, amb grans esforços per tirar endavant el
pacte, CiU decideix deixar el govern posant de manifest la manca de
predisposició del grup municipal de GdT per arribar a consensos i
garantir un diàleg comú, imprescindible en un pacte de govern.
6. Aquesta situació aboca els grups municipals de CiU, ERC i PSC a
reflexionar i buscar solucions per garantir l’estabilitat al municipi de Teià,
constituint un pacte de governabilitat entre les tres forces polítiques pel
que resta de mandat i sobre la base de les següents motivacions:
a. CiU, com a segona força més votada a l’Ajuntament de Teià, amb
quatre regidors, i veient esgotades les possibilitats de garantir
l’estabilitat de govern amb GdT com a força més votada, decideix
liderar una moció de censura que doni pas a un nou govern
estable entre CiU, ERC i PSC.
b. Tant ERC com PSC, que fins ara havien optat per mantenir-se a
l’oposició -entenent que la responsabilitat per tirar endavant
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c.

d.

e.

f.

l’Ajuntament havia de recaure sobre les forces més votadesveuen que la situació s’ha capgirat i que és el moment
d’anteposar la responsabilitat i donar suport a CiU en aquest
procés per tal de garantir la governabilitat del municipi.
Es tracta d’un pacte entre tres partits polítics amb unes idees
clares, un programa ben definit i amb persones honestes que han
treballat pel seu municipi, tant des del govern com des de
l’oposició.
La relació entre les tres forces polítiques ha estat sempre més
que cordial, tant la legislatura passada amb ERC i CiU al
capdavant del govern municipal i amb PSC a l’oposició; com
aquesta legislatura, compartint oposició al principi d’aquesta, i des
de govern (CiU) i oposició (ERC i PSC) durant la segona part;
entenent així, que aquesta és una garantia d’estabilitat del pacte.
L’experiència en gestió municipal de tots els regidors que formen
aquest pacte garanteix l’efectivitat a l’hora de treballar i anima els
tres patits a emprendre responsabilitats de govern pel que resta
de mandat.
Les tres forces polítiques anteposen l’interès general a l’hora de
defensar un projecte de poble, i per això, malgrat les dificultats
que pugui provocar aquest procés, confien en la capacitat de
diàleg de tots tres grups (CiU, ERC i PSC), afrontant aquest repte
amb ganes i il·lusió, convençuts que és la millor solució pel poble.

7. El pacte signat entre CiU, ERC i PSC vol garantir uns objectius que per
les tres forces polítiques són imprescindibles per tal d’assegurar un bon
govern:
a. Garantir la governabilitat del municipi, amb una majoria estable
que permeti aprovar els temes cabdals i evitar, per tant, un govern
en minoria lent i ineficient per la manca d’acords a l’hora d’aprovar
les qüestions municipals.
b. Apostar per un govern transparent, fort i eficaç, que treballi pel bé
comú, sense personalismes.
c. Fomentar el diàleg i el bon ambient de treball, tant amb els
treballadors municipals, com amb els diferents grups del
consistori, apostant per treballar amb la màxima honestedat i
transparència i evitant entrar en polèmiques i discussions, més
enllà de les pròpies del treball de govern.

Acords

1. Tenint en compte el temps que queda de legislatura, treballant sobre una
base realista d’aquelles accions que es poden emprendre, mantenint la
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continuïtat de les accions positives realitzades en els primers tres anys
de legislatura i posant sobre la taula els programes electorals que van
presentar tots tres partits, les forces polítiques de CiU, ERC i PSC han
arribat als següents acords:
a. Aprovació definitiva del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal) abans d’acabar la legislatura, garantint la màxima
protecció que permet aquest a les àrees que han estat excloses
de l’ampliació del PEIN (Pla Especial d’Interès Natural) per tal de
garantir la màxima protecció de l’entorn natural.
b. Recerca activa de sortides viables al CAT (Centre d’Atenció
Turística) i Cella Vinària a través de la Mancomunitat de Teià,
Alella i el Masnou, per tal d’evitar el seu tancament definitiu,
sempre i quan se’n pugui garantir un funcionament social i
econòmicament sostenible per al nostre municipi.
c. Mantenir la política d’ajust de l’IBI per evitar-ne l’augment motivat
per la revisió cadastral.
d. Vetllar per mantenir l’equilibri pressupostari, reorganitzant la
despesa de les diferents àrees, sense augmentar en cap cas la
despesa global de l’Ajuntament.
e. Impuls de l’àrea de Joventut, garantint una ràpida reobertura del
Casal de Joves, i efectuant els arranjaments pertinents per tal que
sigui un lloc agradable i adequat per als joves i les treballadores.
f. Ampliar beques a l’àrea d’Educació i efectuar també els
arranjaments necessaris a l’escola El Cim.
g. Recuperar el projecte del soterrament de La Riera en el seu tram
urbà per tal de garantir el canvi del clavegueram ja obsolet del
passeig de la Riera, a partir de la subvenció assignada pel
Ministeri de Medi Ambient, que permetrà que l’Ajuntament de Teià
no hagi d’assumir l’elevat cost de l’obra.
h. Recuperar al màxim possible el projecte inicial de l'Arxiu Històric
de Can Llaurador, acabant l’obra, i analitzant-ne l’us per tal
d’oferir viabilitat al projecte.
i. Mantenir el servei de l'Escola Bressol Municipal garantint la seva
qualitat educativa i la seva viabilitat econòmica.
j. Promoure polítiques actives d’ocupació i de dinamització del
comerç.
k. Elaborar un Pla d’Equipaments municipals que permeti avaluar-ne
tant els usos com els costos per tal de treure’n el màxim partit.
l. Promoure la participació ciutadana.
m. Mantenir la xarxa municipal de serveis socials amenaçada pel
projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració.
2. Per altra banda, el pacte de governabilitat entre CiU, ERC i PSC es fixa
sobre la base d’una distribució del cartipàs municipal tenint en compte la
proporcionalitat de resultats:
a. L’alcaldia recaurà sobre CiU, com a partit més votat, i per tant en
l’alcaldable de la llista, Josep Botey, que assumirà també les
regidories d’Obres, Serveis i Medi Ambient.
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b. La primera tinença d’alcaldia recau sobre la regidora Fina Ribas
(CiU), que a l’hora assumirà les funcions de les regidories de
Recursos Humans, Promoció Econòmica i Cooperació.
c. Emma Peiró (ERC) assumirà la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat.
d. La segona tinença d’alcaldia recaurà sobre la regidora Clara Mir
(ERC), que assumirà les carteres de Joventut, Comunicació i
Atenció Ciutadana.
e. La tercera tinença d’alcaldia recaurà sobre el regidor Jaume
Sabatés (PSC), que assumirà Benestar Social, Sanitat i
Ensenyament.
f. La quarta tinença d’alcaldia l’ostentarà la regidora Montserrat
Gràcia (CiU), que assumirà les carteres d’Hisenda, Seguretat
Ciutadana i la nova regidoria d’Infància.
g. I en Francesc Ribas (CiU) assumirà les funcions de les regidories
de Cultura, Esports i Gent gran.
h. Tenint en compte la disponibilitat de cadascun dels regidors en el
desenvolupament
de
les
seves
respectives
activitats
professionals, s’ha arribat als següents acords sobre les
dedicacions: Alcalde i tinents d’alcalde cobraran per règim
d’assistències; i els regidors Francesc Ribas i Emma Peiró,
tindran dedicació de 15 i 10 hores setmanals respectivament.
Aquest plantejament no suposarà cap augment a la partida
pressupostària del 2013, mantenint aquest mateix criteri per la
resta de legislatura.

Document que els set regidors i regidores electes de CiU, ERC i PSC
signen a Teià, el 12 de novembre de 2013.
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1.3.- ACORD POLÍTIC DELS GRUPS COMARCALS DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE
CATALUNYA (PSC) I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
(ERC) PER LA GOVERNABILITAT AL CONSELL COMARCAL DEL
MARESME FINS LA FINALITZACIÓ DE L’ACTUAL MANDAT

política de governar de manera conjunta, en benefici de la ciutadania del
Maresme i els seus Ajuntaments, el Consell Comarcal. Aquest document
estableix els objectius i condicions fins a final de l'actual mandat però
expressa també la voluntat de continuïtat més enllà de 2015.

1. El Consell Comarcal del Maresme és una administració local al
serveis dels municipis que ha de potenciar les relacions de solidaritat,
mancomunació, cooperació i treball en xarxa entre tots els ajuntaments
del Maresme.

2. El Consell Comarcal del Maresme ha de ser un instrument dels
ajuntaments que ajudi a millorar l’eficàcia, eficiència i qualitat d’aquells
serveis que per la seva pròpia naturalesa, la dimensió de l’oferta o els
seus costos econòmics, requereixin unitats més grans que les d’un
municipi.

3. El Consell Comarcal del Maresme ha de vetllar perquè tots els
ciutadans del Maresme, amb independència de la grandària del municipi
on visquin, tinguin accés als mateixos serveis i els municipis de la
comarca puguin oferir-los amb una qualitat homogènia.

4. El Consell Comarcal del Maresme també ha ser un instrument vàlid
per a la resolució dels problemes que afecten al Maresme en el seu
conjunt, especialment els relacionats amb l’equilibri territorial i social, el
medi ambient, la cooperació i solidaritat, les infraestructures i la
promoció econòmica.

5. El Consell Comarcal del Maresme d’acord amb els principis de
subsidiarietat i proximitat, assumirà totes aquelles competències o gestió
de serveis que li delegui la Generalitat amb les dotacions econòmiques
suficients, i que per raó de les seves característiques no puguin ser
gestionats directament pels municipis.
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6. El Consell Comarcal en l’exercici de les seves funcions i per la
consecució dels seus fins mantindrà relacions amb totes les
Administracions. Aquestes relacions estaran emmarcades pel principi de
la lleialtat institucional.
7. El Consell Comarcal del Maresme, per acord del Consell d’ Alcaldes,
serà l’ instrument pel seguiment i gestió dels projectes definits en el Pla
Estratègic Maresme 2015.
8. El Consell Comarcal del Maresme dins el pla d’actuació comarcal
prioritzarà aquelles accions encaminades a la recuperació econòmica, a
la rebaixa de l’atur i l’enfortiment de les polítiques relacionades amb
benestar social, dins de les seves possibilitats, i de les dotacions
econòmiques que percebi de la Generalitat de Catalunya per aquest
concepte.
9. El Consell Comarcal del Maresme desenvoluparà conjuntament amb
els grups polítics amb representació Comarcal i els representants dels
treballadors, una proposta de funcionament i organització interna dels
treballadors públics dels Consell Comarcal del Maresme que permeti
optimitzar els recursos econòmics i el manteniment dels serveis,
ajustant-los a les transferències econòmiques i el manteniment dels
serveis, ajustant dits serveis a les transferències econòmiques que la
Generalitat d Catalunya atorga a cada servei, així com, la valoració de
totes aquelles accions que de manera definitiva i/o transitòria
s’haguessin de prendre per tal d’afrontar el futur del Consell Comarcal
del Maresme de manera eficient i sostenible, ajustant-lo a la seva realitat
pressupostària.
10. El Consell Comarcal del Maresme treballarà per arribar a un acord, el
màxim de plural possible, en l’àmbit de la mobilitat al Maresme degut a la
necessitat de millorar les infraestructures existents i les necessàries per
un futur que ha d’esdevenir més sostenible i competitiu.
11. El Consell Comarcal del Maresme té un compromís amb el projecte
TecnoCampus Mataró-Maresme des de la seva fundació, com a motor
del desenvolupament econòmic i local de la comarca, per això treballarà
per enfortir la seva relació i col·laborar amb tots els projectes per tal de
no duplicar els seus serveis.
12. L’organització política i tècnica del Consell Comarcal del Maresme i
la seva organització en les diferents àrees de gestió, així com les seves
dedicacions, quedarà establerta :

PSC Maresme · Informe de Gestió · Octubre 2014

1.4.- INFORME SITUACIÓ PSC LLAVANERES I NOU GOVERN DE
COALICIÓ

1. A Llavaneres, el PSC, està en gestora des de fa gairebé un any.
2. Des de llavors, i coneixedors de la marxa de la Carme Bastida, hem
estat treballant amb la persona que l’havia de substituir a l’Ajuntament, la
Mireia Neira
3. Hi havia el compromís que, en començar l’any, la Mireia, més enllà de
ser regidora, es donaria d’alta al partit i s’encarregaria de refer
l’Agrupació fent una executiva nova amb qui volgués participar, i treballar
els temes conjuntament.
4. Paral·lelament, des de maig de 2012, ens hem estat veient i treballant
amb representants de Gent de Llavaneres i de SOS Llavaneres per fer
una coalició per les properes eleccions municipals de 2015.
5. A la primera trobada els demanem el compromís de que, si pactem,
els vots i els regidors serien a conte del PSC en tots els casos.
6. Aquesta coalició tenia el vistiplau del conjunt dels agents, però es
volia veure com avançava la cosa
7. A partir del Ple de la marxa de Carme Bastida, a on hi ha diversos
enfrontaments amb algunes de les persones amb les quals hem de
pactar al 2015, la Carme ens demana un replantejament d’aquest acord.
8. Al gener i al febrer hi assistim a diverses reunions del grup promotor
d’aquest Acord. Aquest Acord decideix presentar-se en públic el 6 de
juny de 2014. Es treballa amb aquest calendari.
9. Resten per tancar diversos aspectes legals i administratius per la
presentació d’aquest Acord
10. A aquest acord hi participen, a títol de partits polítics:
a. Gent de Llavaneres
b. SOS Llavaneres
c. Gent en nom d’ICV-EUiA
d. Gent en nom de Nova Esquerra Catalana
11. A aquest acord hi participen, a títol particular:
a. Ex militants del PSC
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b. Ex militants d’ICV
c. D’altres
12. A aquestes trobades no acabem de trobar el millor clima per fer un
acord que haurà de ser, mínim, per cincs anys.
13. Al mig, es fa una moció de censura, en trobar solució als aspectes
legals que no la permetien
14. A la mateixa, Mireia Neira hi participa sense donar informació, i
sense permetre que ningú del PSC (PSC Maresme en aquest cas, donat
la situació de Gestora) hi assistim a cap trobada de gestació del mateix.
15. Es fa Executiva de Federació a on decidim per gairebé unanimitat no
entrar en aquest govern en no haver uns objectius clars, ni un pla de
treball més enllà de fer fora l’actual Alcalde. Tanmateix, hi desconfiem de
la proposta d’Alcalde que fa CDC.
16. Es convoca Assemblea extraordinària en precipitar-se els
esdeveniments, i marcar-se un calendari diferent al que ens va explicar
Mireia Neira.
17. A l’Assemblea, s’expliquen els motius de la moció, per part de Mireia,
i es complementa amb algunes apreciacions de Carme Bastida al
respecte.
18. Es vota i es decideix NO entrar en Govern per un marge de cinc a
un.
19. A l’Assemblea es vota un SÍ a participar de la moció de censura,
malgrat que la Mireia ja ho havia fet sense permís. I es decideix votar SÍ
al nou Alcalde al Ple de moció de censura de dissabte següent.
20. Tot i això, per valorar la feina feta per Mireia, se li dona un marge de
confiança per renegociar el pacte de Govern, i posar algunes condicions
que l’Assemblea li demana.
21. Aquestes condicions són posades en valor per Carme Bastida, per la
seva experiència de gairebé 7 anys a l’Ajuntament, i 9 anys en primera
línia política municipal a Llavaneres
22. Es fan arribar aquestes condicions a Mireia Neira
23. Es fa la trobada, a on no se’ns permet participació al PSC Maresme,
i no es posa sobre la taula aquestes condicions, i no es renegocia
l’entrada a Govern.
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24. Arriba dissabte i es fa la moció de censura. Es vota l’acordat a
l’Assemblea, i Mireia ens comunica que s’està pendent de fer Govern.
25. En acabar el Ple, ens arriba nota de premsa amb foto de
l’Ajuntament de Llavaneres a on s’explica que s’ha fet un nou Govern, i
amb el corresponent repartiment de carteres.
26. Mireia Neira ens diu que és un malentès. I que farà la queixa
oportuna a premsa.
27. Dilluns a mig matí ens arriba una altra nota de premsa que l’Alcalde
ha signat els corresponents decrets de delegacions de competències i
les Tinences d’Alcaldia.
28. Organitzem d’urgència una trobada amb Mireia Neira.
a. Comença dient-nos que és un malentès
b. En insistir-hi nosaltres, es posa molt nerviosa
c. Diu que què volem, i li demanem que surti de Govern
d. Ella s’hi nega, i diu que prefereix ser no adscrita
e. I, sorprenentment, acabem la reunió negant-ho ella tot. Com si
no passés res.
29. En acabar aquesta, ens posem en contacte amb serveis jurídics de
Nicaragua i se’ns fa:
a. Proposta de carta a Mireia Neira demanant:
i. Que deixi l’acta de regidora
ii. Que, si no ho fa, en cap cas, sigui la representant del PSC a
aquest Ajuntament.
b. Proposta de carta a l’Alcalde de Llavaneres informant de la
situació, i informant de que Mireia Neira no és regidora del Grup
Municipal socialista, i que seria, en tot cas, no adscrita
30. No hem enviat cap d’aquestes dues cartes esperant una decisió de
l’executiva de Federació d’avui.
31. Simultàniament a tot això, imaginem que de forma no intencionada,
Mireia Neira canvia la domiciliació del pagament de l’Ajuntament a
Progrés Municipal del compte oficial a un de privat seu. Se li demanen
els calers, i triga dos mesos en tornar-los.
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3.- Treball pel procés intern de les Agrupacions per a les eleccions:

AGRUPAC
IÓ
Executiva
Assemblees
Autofinançament
Campanya 2015

Equip

VILASSAR DALT

TORDERA

TEIÀ

SANT VICENÇ

SANTA SUSANNA

PREMIA MAR

PREMIÀ DALT

PINEDA DE MAR

DOSRIUS

CANET MAR

32,
19
4

43

22

8

32

25

32

23

98

24

90

8

23 12

40

16

5,8

4

6

6

4

8

5

9

5

7

4

5

3

8

6

5

6,7

6

4

5

0

11

12

4

6

12

2

6

1

5

12

6

12

6

x

x

x

x

x

17,
5

5

20

15

x

25

10

4

Màxima assistència
campanya

208 85 150 50

Actes

4,0

2

Contacte entitats

6

x

Contacte aavv

4

x

8

x

Butlletins

2,5

0

4

1

4

Notes premsa

1,2

1

1

0

Presència mitjans

4,1

1

2

Noticies web

4,5

2

0

Facebook

11

x

Twiter

2

x

ACTIVISM
Contacte partits
E

CALELLA

CALDES

CABRERA

ARGENTONA

ARENYS MAR

970 150 120 230 280 185 140 520 260 101 200 330 580 610 163 880
0 00 00 0
0 00 00 0 00 00 00 0
0
0 00 0

Habitants

Militants

ALELLA

ENQUESTA
AUTOAVALUACIÓ
2013

TOTAL / PROMIG

Aquest és l’estudi, qüestionari que durant un any s’ha estat treballant agrupació
a agrupació, primer explicant que volem i com ho volem i desprès una o dues
reunions de recollida de resultats. El resultat final del mateix es el següent:
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8
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3
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2
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4

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

2

0

0

0

0

4

0

6

1

3

4

2

1

1

4

x

x

x

15

3

4
x

x

x

x

x

x

x

x

3

4

5

4

4

4

0

1

8

2

1

0

0

0

0

0

5

2

6

0

20

1

2

3

0

8

8

10

10 10

0

0

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Regidors ajuntament

15,
13
1

17

17

11 11

17

17

13

21

17

21

11 13 13

17

13

PSC

3,8

1

4

2

0

5

5

3

6

11

5

4

2

1

4

4

1

CIU

5,4

3

5

4

3

6

8

4

2

3

8

10

8

6

1

9

3

PP

1,8

1

2

2

1

0

2

2

2

4

2

3

1

1

2

2

1

ERC

1,1

6

1

1

2

0

2

4

0

2

1

0

0

1

0

2

1

ICV

0,4

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

3

0,4

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

0,6

0

0

4

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Altres

1,6

2

1

2

2

0

0

4

3

1

1

0

0

4

5

0

0

PSC 2007

4,1

1

4

2

1

5

5

5

7

11

4

6

1

3

2

5

1

PSC 2003

3,8

2

4

3

1

6

2

4

7

7

4

8

1

3

2

4

1

CUP
GRUP
MUNICIPA
PXC
L

-

Govern

6

Afinitat

-

ER
ER
ICV
C
C

Actitud/Composició/Org
anització

9

x

Activisme/Capacitat de
mobilització

4

Treball en equip

6

Seu social

2

Projecte alternatiu al
PUNTS govern
FORTS
AGRUPAC Coordinació grup
IÓ
municipal/agrupació

PUNTS
FORTS
GRUP
MUNICIPA
L

ER
PS PS
CIU CIU CIU CIU CIU CIU
CIU CIU CIU CIU ALT CIU ALT
C
C C

Alcaldia

x

x

x

x

x

x

x

x

ER ER
ER
ER
PP CIU
CIU PP CIU
C C
C
C
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

ICV

x

x

x

x

x

x

x

1

x

1

x

Estratègia i iniciativa
política

2

x

Lideratge primer
secretari/Cap de llista

4

x

Experiència de govern

1

Relacions amb la
ciutadania

5

Lideratge/Imatge del
cap de llista

2

Implicació de l'equip de
regidors

1

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Experiència de govern

6

Coordinació grup
municipal/agrupació

2

Posicionament
actiu/constructiu

6

Relacions amb la
ciutadania (proximitat i
visibilitat)

4

Coherència dels
posicionaments

3

Comunicació 2.0

1

Cohesió/Coordinació de
l'equip

5

Relació amb altres
partits

1

Manca de recursos

2

x

Edat mitjana de la
militància

5

x

Visibilitat del partit

2

Desmotivació de la
militància (poc
activisme)

8

PUNTS Relacions amb la
FEBLES ciutadania (proximitat i
AGRUPAC visibilitat)
IÓ
Posicionament en l'eix
sobiranista

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

x

x

Manca d'un local

1

Feblesa de la marca
PSC

2

x

x

Limitacions de dedicació 3

x

x

Posicionament en l'eix
sobiranista

x
x

3

PUNTS Dedicació insuficient
FEBLES
GRUP Comunicació externa
MUNICIPA
L
Tamany de l'equip

x

x

Comunicació externa

Cohesió/Coordinació de
l'equip

x

x

x

x

x

x

x
x
x

3

x

6

x

2

x

4

x

1

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
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Relacions amb la
ciutadania (proximitat i
visibilitat)

3

Experiència de govern

1

x

x

4

Relació amb altres
partits

0

x

x

Posicionament poc clars 4
Feblesa/Desgast de la
marca PSC

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Neteja

6,1

9

4

5

5

3

7

7

9

7

7

6

6

4

6

5

8

Residus

6,5

8

8

8

5

1

7

8

9

7

7

7

4

6

5

8

9

Jardins

6,0

8

6

6

3

3

5

5

9

7

8

7

4

6

6

7

8

Manteniment

4,3

6

5

4

5

1

7

4

8

6

3

5

4

4

4

0

5

Circulació

6,1

6

5

4

6

6

7

4

9

7

6

7

7

6

5

6

6

Aparcament

5,9

5

4

5

6

6

8

2

9

7

5

5

7

6

6

6

4

Seguretat

5,7

7

5

6

3

9

8

6

9

6

4

7

4

6

6

0

6

Civisme

6,6

7

6

7

6

8

7

6

9

4

7

7

7

6

5

7

7

7,1

7

5

8

10

8

7

7

4

7

6

7

6

6

7

9

5,8

7

7

7

3

0

8

4

9

7

7

5

7

6

5

5

8

6,5

8

7

8

4

1

8

5

10

6

9

6

6

6

7

8

7

Esports

6,3

7

7

7

3

1

8

3

9

7

8

7

6

8

7

8

6

Joventut

4,5

7

6

4

5

0

6

3

8

3

2

6

5

6

5

3

7

Mediambient

5,1

7

6

8

3

5

5

6

9

6

1

7

1

7

4

0

9

Urbanisme

4,1

7

6

5

3

0

6

5

9

5

0

6

3

6

2

0

7

Economia

3,1

5

4

4

4

1

5

4

5

3

0

5

5

4

2

0

2

Atur

3,8

8

3

3

5

5

4

3

6

0

5

4

6

4

3

0

5

Equipaments

6,5

6

6

4

4

9

7

5

9

8

6

7

4

7

5

8

8

Serveis

5,6

7

5

4

3

5

7

5

9

5

7

6

5

6

5

4

8

Situació
econòmica/Treball

10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Immigració
SITUACIÓ
GENERAL Educació
MUNICIPI
Cultura

Immigració
TEMES
INTERÉS Infraestructures i
MUNICIPA equipaments/serveis
L
Neteja, manteniment i
residus
Comerç

x

x

2
10

5
4

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
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Gestió municipal
(participació,
finances…)

3

Carretera/Autopista/Tre
n

2

Habitatge/Hipoteques/U
rbanisme

4

x

Seguretat, convivència i
civisme

7

x

Aparcament

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ciutadania

6,6

7

7

7

6

7

8

7

4

4

7

6

7

7

7

7

9

Militants PSC

4,6

6

5

4

8

5

5

4

2

2

6

5

2

6

5

5

6

Votants PSC

5,5

6

5

3

8

6

6

5

7

4

6

4

4

6

6

6

6

Govern

7,4

9

8

8

9

9

9

9

2

3

7

8

7

8

7

9

9

PSC

5,0

7

5

4

8

5

8

5

2

3

2

5

5

6

5

5

7

8,6

9

7

10

10

9

9

9

8

9

8

8

7

9

7

9

9

ERC

9,6 10

8

10

10

10

10

10

10

8

10

9

10

9

PP

1,0

3

0

0

2

0

0

0

2

2

2

0

0

ICV

6,8

8

7

PXC

5,5

Altres

9,1

Tren

7

Carretera/Autopista C32

9

x

4

x

CATALANI
CIU
SME

Transport públic
TEMES
INTERÉS
Hospital/Serveis salut
MARESME

0

2

Platges

1

Política econòmica

3

Poca visibilitat/acció

7

IMATGE Oposició activa
PSC
Bon valoració, però la
marca PSC resta

2

Majoria absoluta
OBJECTIU
ELECTOR
Guanyar les eleccions i
AL 2015
aconseguir l'alcaldia

3

4

1

7

4

10

10

x

x

6

9

2
10

x

10
x

x

x

x

10

8

x

x

10

x
x

10

9

x
x

x

x

x

x

x

5

9

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

0

5

9

4

Fibra òptica

5

x

x
x

x
x

x

x
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Mantenir regidor i entrar
al govern

1

Augmentar regidors i
entrar al govern

6

Augmentar o mantenir
regidors (oposició)

3

Augmentar militància

5

Rejovenir la militància

4

Millorar la
comunicació/xarxes
socials

7

x

Pla de treball Eleccions
2015

5

x

x

Guanyar proximitat amb
la
11
ciutadania/entitats/secto
rs

x

x

Crear una plataforma
ciutadana
OBJECTIU
S
Dinamitzar
ACCIONS l'agrupació/Activisme/C
ampanyes

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6

x

x

x

x

6

Incrementar el actes
públics

7

Consolidar un discurs
social més clar i concret

7

Endurir l'oposició

3

Millorar la formació
política

4

Incorporar gent
nova/independent

2

x

Participació/Autonomia
de les agrupacions

3

x

x

Comunicació/Imatge

4

x

x

x

x

1

Suport polític

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2

Suport logístic

x

x

3

6

x

x

Incrementar la
presència pública

DEMANDE
Seguiment
S
MILLORES
Assessorament
FEDERACI
polític/Estratègia
Ó
electoral

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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Formació

3

x

x

Organització
actes/Xerrades

4

x

x

Dinàmica dels Consells
de Federació

1

x

Gestió econòmica de
les agrupacions

1

Treball sectorial/idees

4

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

*S’adjunta enquesta autoevaluació I Pla d’Acció 2013/2015 en fitxer adjunt PDF.

Treball de cara al 2015 de candidats/es i llistes municipals per a cada
Municipi de la Comarca. Treball de Primàries i d’elecció de Candidats/es

COMITÈ ELECTORAL DEL PSC MARESME

ELECCIONS MUNICIPALS 2015 –

TROBADA 12/03/2014
EL COMITÈ ELECTORAL. FUNCIONS:
Fer d’avaladors dels diferents processos endegats a la comarca per l’elecció
dels caps de llista.
Supervisar el desenvolupament de les campanyes
Rebre les comunicacions de les candidatures, de les comissions executives
locals, de federació i nacional dels diferents acords o dictàmens
Fixar la dates de les eleccions primàries, si n’hi hagués.
Donar suport equitatiu als candidats i candidates.
Decidir, si s’escau, a on fer o no fer les primàries. I enviar aquest resultat a la
comissió electoral nacional, un cop escoltades les assemblees.
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Ser els màxims responsables dels dispositius electorals que han de permetre el
desenvolupament de les eleccions primàries, promovent la màxima participació
amb total garantia de neutralitat i transparència.
Comunicar, a partir de rebre els resultats de les executives i de les
candidatures, els resultats del conjunt dels processos, a l’Executiva Nacional
Supervisar el bon desenvolupament dels dies de les eleccions primàries
Rebre les comunicacions, als municipis de menys de 20000 habitants, de les
assemblees extraordinàries
Decidir el valor dels vots dels militants i simpatitzants.
Vetllar per tots aquells aspectes que vagin sorgint durant els processos que
necessitin d’aclariments.

SITUACIÓ ACTUAL AL PSC MARESME
Més de 50000 habitants.
Mataró.
Procés iniciat en aprovació d’Assemblea el 26 de febrer
Procés recollida avals (mínim 20%) del 8 al 18 de març
Validació dels avals recollits del 19 al 25 de març
Si hi ha més d’un/a candidat/a, campanya eleccions primàries del 26 de març al
4 d’abril
Eleccions primàries, o Assemblea extraordinària, el 5 d’abril
Entre 20000 i 50000 habitants.
Premià de Mar
Procés iniciat en aprovació per executiva local el 25 de febrer
Procés recollida avals (mínim 20%) de l’11 al 25 de març
Validació avals 26 de març
Si hi ha més d’un candidat, campanya eleccions primàries del 27 de març al 2
d’abril
Eleccions primàries o assemblea extraordinària el 3 d’abril
Pineda de Mar
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Procés iniciat en aprovació per executiva local el 10 de març
Procés recollida avals entre el 15 i el 26 de març
Validació dels avals 27 de març
Si hi ha més d’un candidat/a, campanya eleccions primàries del 28 de març al 4
d’abril, i votacions el 5 d’abril
Si només hi ha un/a candidat/a, assemblea extraordinària el 4 d’abril
Menys de 20000 habitants.
Arenys de Mar:
Obert període presentació de candidatures
Assemblea extraordinària el 29 de març
Arenys de Munt:
Obert el període de presentació de candidatures
Assemblea extraordinària el 29 de març
Argentona:
Obert el període de presentació de candidatures
Assemblea extraordinària el 26 de març
Caldes d’Estrac:
Executiva aprovació procés el 5 de març
Assemblea inici procés i inici presentació de candidatures el 22 de març
Finalització presentació de candidatures l’11 d’abril
Assemblea extraordinària elecció candidat/a el 26 d’abril
Calella:
Executiva aprovació procés el 5 de febrer
Assemblea inici procés el 12 de febrer
Finalització presentació de candidatures el 28 de març
Assemblea elecció candidat/a el 10 d’abril
Canet de Mar:
Executiva aprovació procés el 12 de març
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Inici procés el 17 de març
Darrer dia presentació candidatures el 26 de març
Assemblea elecció candidat/a el 29 de març
Premià de Dalt:
Procés endegat des de l’octubre
Assemblea elecció candidat/a el 13 de març
St. Cebrià de Vallalta:
Assemblea inici del procés el 22 de març
Dates d’elecció per tancar
St. Vicenç de Montalt:
Executiva inici procés el 17 de gener
Assemblea inici procés el 22 de gener
Finalització presentació candidatures el 13 de febrer
Assemblea extraordinària elecció candidat l’11 de març
Santa Susanna:
Candidat escollit en Assemblea extraordinària l’1 de febrer
Vilassar de Dalt:
Executiva inici procés el 5 de març
Assemblea extraordinària el 26 de març
Vilassar de Mar:
El 3 d’octubre es va iniciar el procés de primàries que ens portarà a votació el
proper 30 d’octubre.

FACILITATS ALS CANDIDATS/ES
Facilitar un despatx a la federació, amb telèfon i ordinador amb connexió a
internet
Facilitar, amb el mail de la federació o de l’Agrupació, l’enviament de 4 correus
electrònics amb allò que demani el candidat/a
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Deixar, signant el jurament de confidencialitat, el cens de l’Agrupació
corresponent, en horaris d’oficina habituals de la Federació, retornant-lo en
acabar i sense poder fer còpies
Oferir, al preu de 56€ per centenar, la possibilitat d’enviament de correu postal
amb informació de les candidatures.
Dijous 26 de juny, reunit el Comitè electoral del PSC Maresme a Mataró,
presenta el dictamen:

MUNICIPIS ENTRE 20000 I 50000 HABITANTS
El Masnou:

A partir d’una trobada amb la Comissió Executiva Local, tot seguint el
Reglament amb les pautes marcades per l’Agrupació, resta el següent
calendari:
12/05: executiva que inicia el procés
29/05: Assemblea que presenta el procés, i aprova el calendari
30/05: enviament de tot el calendari als afiliats/des
Del 9 al 25/06: Termini de recollida d’avals
26/06: Validació dels avals per part del Comitè Electoral
27/06: Enviament del dictamen a l’executiva local i als precandidats/des
De l’1 al 10/07: Campanya electoral primàries
11/07: votació, recompte i proclamació candidat/a PSC El Masnou a les
Eleccions Municipals 2015.
La seu per poder començar a votar s’obrirà a les 5 de la tarda
Les urnes es tancaran a les 8 del vespre
Es procedirà al recompte, i a dos quarts de nou es farà la proclamació
El dimecres 11 de juny el company Ernest Suñé presenta la seva candidatura, i
signa la declaració de compromisos per ser candidat. Es comprova que
compleixi totes les condicions per ser-ho, i sí és així. S’accepta la candidatura, i
es comunica a nivell intern i es fa nota de premsa.
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El dilluns 16 de juny la companya Mercè Mulet presenta la seva candidatura, i
signa la declaració de compromisos per ser candidat. Es comprova que
compleixi totes les condicions per ser-ho, i sí és així. S’accepta la candidatura, i
es comunica a nivell intern i es fa nota de premsa.
El darrer dia de presentació dels avals, dimecres 25 de juny, Ernest Suñé a les
13:10 hores presenta els seus avals, comunicant que en són 22.
El darrer dia de presentació dels avals, dimecres 25 de juny, Mercè Mulet a les
17:38 hores presenta els seus avals, comunicant que en són 13.
Es comunica a l’Executiva local.
Es demana a la Comissió Gestora del PSC quadrar els calendaris a partir del
procés de El Masnou, amb la següent resposta:
Pel procediment d’avals, el cens vàlid és el tancat el 26 de febrer, dia del
Consell Nacional a on es va tancar el Reglament d’elecció a cap de llista
Pel dia de les votacions, si s’escau, el cens vàlid és el tancat el 30 de maig, dia
a on l’Executiva de Federació aprova el procediment de El Masnou.
Resultat:
Ernest Suñé presenta 22 avals, dels quals en són vàlids 20
Mercè Mulet presenta 13 avals, dels quals en són vàlids 12.
És per això que el Comitè Electoral proclama vàlides ambdues candidatures i
autoritza a que, tal i com s’havia previst, hi hagi campanya electoral entre l’1 i el
10 de juliol, a no ser que ambdues candidatures, juntament amb la Comissió
Executiva Local, decideixin un canvi de dates, i ens ho facin saber a aquest
Comitè Electoral.

MUNICIPIS AMB MENYS DE 20000 HABITANTS

A Tordera, s’inicia un procés amb el següent calendari:
06/06: Assemblea presentació calendari
09/06: Carta a la militància informació procés
12/06: Executiva estudi candidatures
26/06: Executiva que avala la candidatura de Rafa Delgado.
28/06: assemblea extraordinària elecció cap de llista
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A Caldes d’Estrac, es va fer un procés amb el següent calendari:
11/03: Executiva inici de procés
De l’1 al 12 d’abril: termini presentació candidatures
26/04: Assemblea elecció cap de llista
A l’Assemblea es va escollir, per unanimitat, la única candidatura presentada, la
de Joan Andreu Baró, proclamant-lo cap de llista del PSC Caldes d’Estrac a les
Eleccions Municipals 2015
Per acabar de validar aquests processos, tal i com marca el Reglament
d’elecció dels i de les caps de llista per les eleccions municipals 2015, enviem
còpia per validació a la Comissió Executiva de Federació, i elevem aquesta
proposta per ser aprovada a l’Assemblea de Federació del PSC Maresme del
proper dilluns 14 de juliol

PSC Maresme · Informe de Gestió · Octubre 2014

ANÀLISI SITUACIÓ AGRUPACIONS PSC MARESME ELECCIÓ CAPS DE
LLISTA, EQUIPS I POSSIBLES PACTES

El PSC Maresme vam començar a fer les primeres trobades per preparar les
Eleccions Municipals al juliol de 2012. Precisament a Malgrat de Mar, donat
que vam donar prioritat als municipis a on tenim Alcaldia.
Al Maresme aquest mandat només tenim 4 alcaldies. El vam començar amb 5,
però el pacte a St. Cebrià va fer que a mig mandat cedíssim la mateixa al
nostre soci de Govern. Ara mateix, doncs, tenim l’alcaldia a Pineda de Mar,
Malgrat de Mar, Palafolls i Dosrius. Un total de 58000 habitants, el 13% de la
població de la comarca.
Tanmateix, a principis de mandat vam començar amb pactes per governar a 5
municipis:
Argentona
Alella
Vilassar de Dalt
Òrrius
Sant Vicenç de Montalt
En total sumen 37000habitants, el 8,5% de la població de la comarca.
Així doncs, en total, teníem l’alcaldia o governàvem a un total del 22% de la
població de la comarca. A la resta, estàvem a la oposició. Excepte St. Pol i
Cabrera de Mar, a on no vam aconseguir representació.
A partir de l’entrada de la nova executiva, vam començar un apropament a la
resta de partits de la comarca per, entre d’altres coses, poder esbrinar nous
camins de pactes municipalistes que ens permetessin poder governar a més
llocs.
Estar a la oposició, i moltes vegades amb només un regidor o dos, és molt dur,
desanima, fa perdre força a l’Agrupació, i finalment et fa gairebé invisible en la
majoria dels casos.
Fruit d’aquesta nova política vam ajudar a fer pactes a Premià de Mar i Arenys
de Mar, ambdós amb alcaldes de CiU, i vam participar, juntament amb ERC i
CiU de dues mocions de censura a Arenys de Munt i Teià.
En total, sumen 61000 habitants més. Un 14% més. Així doncs, ara per ara,
tenim alcaldia o governem al 36% de la població de la comarca.
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Tanmateix, vam estar uns mesos negociant poder entrar al govern del Consell
Comarcal del Maresme, cosa que es va materialitzar el passat mes de gener.
Ara, doncs, d’haver-hi un pacte CiU – PP, hi ha un pacte CiU – PSC – ERC.
A Malgrat i Dosrius tenim pacte amb el PP, i a Palafolls amb ICV.
Posteriorment, per treballar amb més informació, vam fer un Qüestionari a totes
les agrupacions sobre la seva situació, temes de pactes, presents i futurs, i
possibles dates per escollir el/la cap de llista, i el millor procediment.
De forma paral·lela, a nivell Nacional, es va aprovar el calendari i els
procediments necessaris segons nombre d’habitants per escollis els i les caps
de llista.
La situació a la nostra comarca és la següent:
Municipis de més de 50000 habitants:
Mataró

David Bote

5 d’abril

Primàries. Un candidat

Municipis entre 20000 i 50000 habitants:

Premià de Mar

David Gutiérrez

5 d’abril

Primàries. Un candidat

Pineda de Mar

Xavier Amor

5 d’abril

Primàries. Un candidat

El Masnou

Ernest Suñé

11 de juliol

Primàries. Dos candidats

Vilassar de Mar

A escollir

30 d’octubre

Primàries.

Municipis entre 10000 i 20000 habitants:

Calella

Pep Torres

11 d’abril

Assemblea extraordinària. Un candidat

Malgrat de Mar

A escollir

18 d’octubre

Assemblea extraordinària.

Tordera

Rafa Delgado

28 de juny

Assemblea extraordinària. Un candidat
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Arenys de Mar

Ramon
Vinyes

29 de març

Assemblea extraordinària. Un candidat

Canet de Mar

Sílvia
Tamayo

29 de març

Assemblea extraordinària. Un candidat

Argentona

Vador Casas

26 de març

Assemblea extraordinària. Un candidat

Llavaneres

A escollir

24
novembre

Premià de Dalt

Jaume Cases

16 de març

de

Assemblea extraordinària.

Assemblea extraordinària. Un candidat

Municipis de menys de 10000 habitants:

Glòria Mans

7 d’abril

Assemblea extraordinària. Un candidat

Ma
Bosch

26 de març

Assemblea extraordinària. Un candidat

A escollir

Sense data

Assemblea extraordinària.

Àngels Castillo

29 de març

Assemblea extraordinària. Un candidat

Cabrils

A escollir

Sense data

Assemblea extraordinària.

Sant Vicenç de
Montalt

Javier
Sandoval

17 de gener

Assemblea extraordinària. Un candidat

Teià

A escollir

Sense data

Assemblea extraordinària.

St. Pol

A escollir

Sense data

Assemblea extraordinària.

Dosrius

A escollir

14 de febrer
2015

Assemblea extraordinària.

Daniel Meroño

14 de març

Executiva de Federació

Alella

Vilassar
Dalt

de

Palafolls

Arenys
Munt

Cabrera

de

de

Àngels
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Mar

Santa
Susanna

Josep Sola

21 de febrer

Assemblea extraordinària. Un candidat

St. Cebrià de
Vallalta

Pere Vega

5 d’abril

Assemblea extraordinària. Un candidat

Caldes
d’Estrac

Joan Baró

26 d’abril

Assemblea extraordinària. Un candidat

Sant Iscle de
Vallalta

A escollir

Sense data

Assemblea extraordinària

Òrrius

A escollir

Sense data

Assemblea extraordinària

Algunes estadístiques:
Tenim escollits 18 dels 28 caps de llista. Això representa el 64% del total, i el
81% de la població.
Dels 18, 11 són nous.
Crida l’atenció que canviem a 7 dels 8 municipis més poblats.
Amb les dates ja previstes, i amb possibles candidats/es “coneguts”, serien un
total de 23 municipis, el 82% del total. Els mateixos representen el 94,6% del
total de la població del Maresme
ALTRES CONSIDERACIONS A TENIR EN COMPTE:
Municipis a on ens han demanat poder anar en coalició:
Alella, amb Moviment Socialista
Canet de Mar, amb Canet en Acció (ICV)
Teià, fent un front d’esquerres
Municipis a on haurem d’anar amb segona marca, per poder aconseguir cap de
llista Són les dues més petites:
St. Iscle de Vallalta
Òrrius
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Altres llocs a on haurem de buscar altres fórmules que ens permetin estar
presents:
Cabrils
St. Pol
A nivell de pactes, les nostres prioritats continuaran sent CiU i ERC. I amb ICV
allà a on estiguin articulats, donat que no sempre amb ells és fàcil. En tot cas,
les pròpies Agrupacions seran las que marquin les prioritats a llurs municipis.

Feina amb les secretaries a nivell Nacional del partit
Hem treballat colze a colze amb Política Municipal de la Nacional. Hem assistit
a totes les reunions a Nicaragua sobre diferents temes de política Municipal,
primàries, marketing electoral.

Trobades amb l’oficina parlamentària del Maresme i els Grups Municipals
Des de Política Municipal hem treballat conjuntament amb la nostra
parlamentària per fer visites al territori, amb els grups municipals , per que
exposin i puguin fer política amb les actuacions del govern de la generalitat de
CiU als seus municipis. La diputada a partir de les entrevistes fa una actuació,
preguntes als diferents Consellers en el Ple del Parlament, mocions i un
seguiment de les diferents actuacions que li demanen.
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SECRETARIA D’ACCIÓ POLÍTICA
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ACCIÓ POLÍTICA
Des de la secretaria d’acció política del partit es va presentar la proposta de la
Convenció Oberta amb la voluntat de treballar noves aliances amb el món
progressista de Catalunya. Aquesta Convenció havia ser un procés d’Escolta,
de Debat i d’Obertura, amb persones de l’àmbit progressista, del món sindical,
associatiu, universitari i cultural, amb ciutadans de diferents sectors socials i
també amb els nostres militants i simpatitzants.
Els objectius eren clars, connectar amb la gent i trobar aliances per difondre
les nostres idees i la defensa dels sectors socials més tocats per la crisi. Això
ens havia de permetre fer front a les properes eleccions al Parlament Europeu,
les municipals el 2015 i les properes eleccions al parlament si no s’arribava a
esgotar la legislatura actual. I un altre objectiu molt important era el de poder
aprofundir en la nostra proposta federalista, poder re formular noves propostes
per regenerar la política, ser capaços de construir una resposta
socialdemòcrata a la crisi i poder parlar del futur d’Europa.
Aquest procés comprenia quatre conferències temàtiques: Canviem la societat,
canviem la política, canviem Espanya i canviem Europa. Aquestes conferències
havien de culminar amb la celebració de la Convenció Oberta Progressista,
com a espai de debat i síntesi d’aquestes conferències.
El pas previ a aquestes conferències era el treball que havien de fer les
agrupacions a través de tallers organitzats a nivell local i també a la nostra
federació a nivell comarcal. Cada conferencia i la Convenció final, implicarien la
realització mínima d’un taller local a cada municipi o agrupacions de municipis.
Com a coordinadors de la COPCAT al maresme es van nomenar a en Josep Jo
i a la Glòria Mans.
El primer taller corresponent a la primera conferència, tenia el títol de “Canviem
de Futur, Canviem la Societat” en el que s’havia de debatre al voltant dels
reptes de la socialdemocràcia davant la crisi econòmica i la retallada a les
polítiques socials. Es va dur a terme durant els mesos de juny i juliol de 2013
amb tallers realitzats de manera conjunta entre agrupacions i on es varen
tractar temes com l’economia verda i el medi ambient, les polítiques de
Joventut, benestar social, educació o les noves formes de pobresa, entre
d’altres. Cal destacar l’èxit de participació amb la realització de catorze tallers a
dotze municipis diferents i la participació d’un total de 182 persones.
Totes les aportacions i propostes despreses d’aquests tallers es van fer arribar
a l’equip de coordinació de la COPCAT, per tal d’incloure-les en la conferència
que es va fer el 28 de juliol de 2013 a Tarragona, on hi van assistir vint-i-una
persones representant el Maresme.
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Després d’aquesta primera conferència, els esdeveniments que es van anar
succeint entorn al debat sobiranista i la diada de l’11 de setembre de 2013 amb
la via catalana per la independència, juntament amb les primàries en el nostre
partit per escollir candidat a Europa i les eleccions al parlament europeu, han
deixat en espera les tres conferències previstes i la consegüent Convenció.

POLÍTICA EUROPEA
Aquest any 2014 acabem de viure unes eleccions europees que han estat del
tot decisives pel que fa als resultats i de com això ha afectat al nostre partit.
Des de la federació del Maresme i com a activistes del PES, les companyes
Alícia Rodríguez Luna i Glòria Mans varen assistir a la Conferència que es va
celebrar a Roma el dies 28 i 29 de febrer de 2014, organitzada pel PES per
escollir el candidat socialista a la Comissió europea. Va ser escollit el candidat
Martin Schulz.
Per primera vegada també en el nostre partit, es van celebrar unes primàries
per escollir el nostre cap de llista a les eleccions europees i on van poder votar
els militants i simpatitzants del partit. A la comarca vàrem rebre als dos
candidats, Javi López i Eliana Camps. Des de la federació es varen recollir
també els avals per als dos candidats.
La participació en la votació dels dos candidats a la comarca va ser del 36,5%,
militants i 4,77% simpatitzants. Amb 249 vots per Javi López i 170 per Eliana
Camps.
De la nostra federació es va presentar una candidata, Alícia Rodríguez Luna,
que va ocupar finalment el lloc número 8 en la llista del PSC.
Es va fer un acte central al Maresme amb Javi López i Alícia Rodríguez Luna a
Calella i diferents actes de campanya en diferents agrupacions de la comarca.
Els mals resultats generals del PSOE en les eleccions al Parlament Europeu,
varen tenir conseqüències, tant en el PSOE com en el PSC, amb les dimissions
dels primers secretaris, Alfredo Pérez-Rubalcaba i Pere Navarro i amb la
celebració de dos congressos extraordinaris en el mes de juliol de 2014 per
escollir de nou un primer secretari i una nova executiva a través d’unes
primàries on podien votar tots els militants. Pedro Sánchez i Miquel Iceta van
ser escollits secretari general del PSOE i primer secretari del PSC i ratificats
amb una nova executiva en els congressos extraordinaris.
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2009

2014
TOTAL VOTANTS
ABSTENCIÓ
VOTS NULS
VOTS EN BLANC

153.074
163.337
1.136
2.426

115.340
192.372
761
3.471

37,48%
62.5%
0,65%
3,00%

VOTS A CANDIDATURES

ERC-NECat-EPDD
CIU
PSC
ICV
PPC
C's
PODEMOS
PACMA
UPyD

39.328
38.188
17.953
14.287
14.135
8.484
6.439
2012
1.658

25,88%
25,13%
11,81%
9,40%
9,30%
5,58%
4,23%
1,32%
1,09%

11.427
30.030
36.889
6.221
20.778

9,90%
26,03%
31,98%
5,39%
18,01%
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SECRETARIA D’ECONOMIA I OCUPACIÓ
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Economia i treball
Aquests darrers mesos hem estat realitzant trobades amb agents socials i
econòmics de la comarca, i emprenedors tal i com ens vàrem comprometre en
l'anterior informe de gestió. Amb cada un d’ells hem compartit la situació difícil
que viuen cada dia, com a resultat de la crisis econòmica que patim des del
2008, i hem expressat conjuntament la necessitat de plantejar algunes sortides
per la comarca en l’àmbit de l’economia: turisme, infraestructures,
comunicacions, agricultura, etc...
En aquest sentit, hem portat a terme iniciatives al Parlament de Catalunya
relacionades amb l’economia i el territori. Així, hem presentat propostes en els
àmbits de:
a) Mobilitat: nous accessos C32, peatges, contaminació acústica. I vàrem tenir
una reunió amb el Diputat-Portaveu de Territori i Sostenibilitat, Jordi Terradas,
per parlar dels temes de mobilitat que ens preocupen a la comarca. També
hem fet intervencions sobre els problemes de la línia 1 de RENFE.
b). Litoral i Platges: erosió de la sorra, pèrdua de les platges. Aquesta ha estat
una constant degut a la problemàtica de les nostres platges degut als
temporals i a la falta de reposició de sorra per part dels Ports.
c). Rieres: hem estat contundents amb la nostra actuació en relació amb el
manteniment de les Rieres i d’incompliment de l'ACA i la Generalitat. I hem
tingut reunions al CCM conjuntament amb els diputats de la comarca per
resoldre el problema que existeix al Maresme.
D) Economia i Treball Hem seguit d’a prop l’evolució del TecnoCampus, com
projecte comarcal per consolidar un nou model econòmic basat en el
coneixement i la innovació, i hem transmès alguns dubtes i angoixes que ens
generen algunes decisions presses per la nova direcció.
Aquests darrers mesos hem estat realitzant trobades amb agents socials i
econòmics de la comarca, i emprenedors tal i com ens vàrem comprometre en
l'anterior informe de gestió. Amb cada un d’ells hem compartit la situació difícil
que viuen cada dia, com a resultat de la crisis econòmica que patim des del
2008, i hem expressat conjuntament la necessitat de plantejar algunes sortides
per la comarca en l’àmbit de l’economia: turisme, infraestructures,
comunicacions, agricultura, etc...
Alhora em participat en la redacció del pla estratègic pel desenvolupament
econòmic del Maresme impulsat per l’àrea de promoció econòmica del Consell
Comarcal ( PSC )

De cara a les properes eleccions municipals, és important que el PSC tingui
opinió, posicionament sobre els temes de comarca que afecten, de manera
clara, als municipis. Per això caldrà:
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Accions:
- Definir de manera participativa (en unes jornades) el model de comarca que
volem i que defensarem a les properes eleccions
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SECRETARIA D’IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
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Dones
Celebració dels dies 8 de març i 25 de novembre.
Els dos dies s’envien els manifestos a totes les agrupacions perquè facin
difusió i facin la lectura en els actes que celebrin.
Participació en el Consell de dones del PSC.
Participació en les diverses manifestacions que s’han convocat en contra de la
llei de l’avortament.
Assistència de companyes de la comarca a Madrid per defensar la llibertat de
les dones a decidir sobre el seu cos, “El tren de la llibertat”.

Immigració
A nivell d'immigració, la comarca no és un oasi a on fer polítiques pròpies.
Aquestes han de ser comunes a les marcades pel conjunt dels i de les
socialistes a nivell nacional.
és per això que la nostra feina consisteix en participar, i de manera activa, als
diversos espais que el partit construeix per debatre aquestes polítiques.
El treball de la Secretaria s’ha implementat a través de les dues comissions
sectorials que hi depenen (Immigració i Integració, que té com a delegada la
Teresa Llorens; i Nou Gresol, que te com a Delegat a Jesús Husillos).
Hem participat de la creació de Nou Gressol, a on diversos companys i
companyes de la comarca hi assisteixen en representació nostra.
I, sobretot, hem participat d’un nou ideari dintre de la sectorial d’immigració, a
través del seu Comitè Polític, del Comitè Polític Ampliat, i de l’Assemblea de la
sectorial.
Hem tingut trobades específiques per tractar el fenomen Plataforma per
Catalunya, a on experts ens com Xavier Rius i d’altres ens han donat a
conèixer eines per combatre aquest nou fenomen, que ja tenen regidors o van
estar molt a prop de tenir-los a la majoria de les ciutats més poblades de la
comarca.
Esperem, i hi treballarem, per poder tenir unes línies clares de treball per tenir
uns mínims pels programes electorals de les Eleccions Municipals de 2015 de
la matèria. tenim alguns municipis a on la taxa supera de llarg el 15%, superant
el 40% en alguns d'aquests barris.
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Esports
Assistència a una xerrada informativa sobre la fiscalitat dels clubs esportius.
04.09.2013 – 19:00 – Centre Cívic Cabot i Barba - Albert Soler - Director
general d'esports al Consell Superior d'Esports (CSD) del 30 d'abril de 2008
fins l'1 d'abril de 2011.
Assistència al plenari de la Sectorial d’Esports del PSC.
Assistència a la reunió ordinària de la Sectorial d’Esports del PSC.
Aportacions al Projecte de llei de modificació de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport.
Remetre les informacions derivades de la sectorial d’esports als companys de
la comarca.
Assistència a un curs sobre la reforma de la llei de les noves professions.
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SECRETARIA DE COMUNICACIÓ
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OBJECTIU:
Entenem per comunicació tot allò que dona a explicar la feina que fem.
Aquesta feina pot se a nivell extern, però també a nivell intern. És molt
important comunicar de portes enfora, però també ho és fer-ho, en aquests
moments extraordinàriament convulsos a nivell social i polític, a nivell intern.
Tot allò que ha succeït al nostre partit, el PSC, i al nostre partit germà, el PSOE,
fa que, amb la celebració de les eleccions primàries per escollir el Primer
Secretari i el Secretari General, i posteriorment els dos Congressos per escollir
els equips que els acompanyarien, fan que la part de la comunicació interna
hagi esdevingut molt important, imprescindible, en aquests processos.
Haver aconseguit que el Maresme hagi estat la comarca que més ha votat en
ambdós processos, superant en un 34% la mitjana de la resta de Catalunya no
s’entén sense una bona comunicació interna que ha permès fer copartíceps de
la presa de decisions al conjunt de la militància.
En la política actual, la comunicació és clau perquè es pugui fer arribar els
missatges i les accions als ciutadans, ja sigui des del punt de vista institucional
o orgànic.
Pel què aquí ens ocupa, la federació del Maresme es va comprometre ara fa
més de dos anys a donar un nou enfocament a les polítiques de comunicació
amb totes les vessants:
 Rodes de premsa: Quan la importància del tema així ho requeria, hem
citat a la premsa per explicar alguna de les nostres iniciatives. Des de
maig de 2013 fins al setembre de 2014 hem fet 17 rodes de premsa. A
destacar aquelles directament lligades a les eleccions dels caps de llista,
així com les de les eleccions al Parlament Europeu del passat maig.
 Notes de Premsa: Si valorem que el tema no requereix d’una roda de
premsa, enviem nota de premsa a la llista de distribució que tenim de
mitjans de comunicació de la comarca. En aquest temps hem fet un tota
de 78 notes de premsa. És a dir, 5 cada mes; més d’una per setmana de
mitjana.
 Web corporativa: continua sent el més visitat dels nostres mitjans de
comunicació. A la mateixa, en aquest període, hem penjat un total de
227 notícies, més de 3 per setmana, de mitjana. Totes les penjades són
o creades per nosaltres, la gran majoria, o d’altres creades a partir de
notícies sorgides als mitjans de comunicació. No només són temes
comarcals, si no que també hi posem els propis dels municipis.
 Xarxes socials:
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o Facebook: Tenim un total de 254 entrades en aquest període.
Creat ja fa un anys, el seu format és de penjar les notícies que
creem, les notes de premsa, les rodes de premsa. No posem mai
comentaris subjectius, a no ser que siguin alguns que sorgeixin
d’articles d’opinió
o Twitter: creat durant aquest mandat, ha esdevingut una altra eina
per donar a conèixer la nostra acció política, en forma d’activitat,
trobades, reunions, argumentaris i articles d’opinió. El format de
Twitter permet, a més, retuitejar idees i accions d’altres persones i
col·lectius, el qual pensem que és important. En total s’han fet en
aquest termini 642 tuits. Això vol dir gairebé un tuit i mig cada dia.
11 per setmana. 43 al mes. 513 cada any. Comptem ja amb 580
seguidors. Es necessitaria poder comptar amb més encara per
poder fer més xarxa amb les nostres propostes. Ens aquests 15
mesos hem guanyat 300 seguidors justos.
 Participació a diversos mitjans de comunicació: diversos membres del
PSC Maresme hi participen regularment en programes de debats i
d’entrevistes a diversos mitjans de comunicació locals i comarcals. Hi
participem a debats a Ràdio Canet, a Mataró Ràdio, a M1TV, a l’Olla
dels Grills, i esporàdicament a diverses ràdios locals.

Tanmateix, a nivell intern fem comunicació de les següents maneres:
 Enviament d’sms quan la convocatòria ho requereix
 Reenviament dels argumentaris i idees del PSC al conjunt de la
militància
 Convocatòries a actes diversos, reunions i trobades
 Enviament de butlletí electrònic amb notícies de màxima importància
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La secretaria de política institucional s’ha dedicat bàsicament a donar resposta
a les agrupacions i a la federació i alhora a promoure accions polítiques en les
diverses institucions publiques en les que tenim representació .
Per tant la feina del dia a dia i la de redacció d’aquest informe ha estat
repartida entre cada un dels nostres representants a les diverses institucions


Consell Comarcal – Santi Fontbona



Diputació de Barcelona - Josep Jo i Xavier Amor



Parlament de Catalunya –Alícia Romero



Congrés dels Diputats – Joan Rangel

Descrivim breument l’activitat de cada un d’ells

Consell Comarcal
De fet hi ha hagut una variació substancial de la situació de l’any 2013 al 2014 ,
bàsicament pel que ha suposat l’entrada a formar govern.
Si fem una mica de record veurem que des de el PSC sempre vàrem posar de
manifest la feblesa d’un govern en minoria ( CIU-PP ), i més en un entorn de
crisi econòmica i política generalitzada, i des de la pròpia situació de feblesa
econòmica del Consell Comarcal.
De fet això es va posar en evidencia quan el govern va intentar fer un
reajustament salarial al personal de manera aleatòria i no pactada ,i els hi
vàrem tombar l’aprovació en el Ple.
Això va provocar que entréssim en converses CIU i PSC per fer un govern fort i
estable, aquestes converses no varen arribar enlloc i el PSC al Juliol del 2013
va fer una roda de premsa que va posar de manifest les tres crisis en que es
trobava el Consell .


Política perquè estava en minoria



De projectes perquè els projectes estratègics no avançaven



De estructura i economia en la que es trobava el Consell i que feia que
el govern només es dediques a gestionar el curt termini

Tot això va tenir ressò mediàtic i polític i a partir d’aquí ERC entra en converses
amb el Govern per crear una nova majoria i ens convida a participar
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Finalment el PSC opta per entrar i el Consell de Federació dona llum verda al
pacte. Hi ha que dir però que amb forces reticències per part d’alguns membres
del Consell de Federació
Aquesta entrada al govern l’executiva la justifica amb la necessitat d’establir
aliances de futur amb altres forces polítiques, amb la capacitat de fer un tomb
al Consell Comarcal i tirar endavant els projectes aturats, amb la possibilitat
d’ajudar a les nostres agrupacions, amb el reforç econòmic de la Federació al
tenir dos treballadors al Consell Comarcal contractats a temps parcial i que
aporten 300 euros mensuals a la Federació que haurien de servir per reforçar
les municipals .
Actualment al Consell s’han produït canvis en les persones i funcions


Loli Agüera es vicepresidenta



Pere Vega és el president del grup socialista



En Carlos Fernàndez va substituir com a conseller a Santi Dorca que
va deixar el partit i actualment és portaveu del PSC



Santi Fontbona és el Conseller delegat de promoció econòmica amb
dedicació laboral parcial



Javier Sandoval és el coordinador de l’àrea amb dedicació laboral
parcial



Jaume Casas, Pere Vega, Mercè Mora i Sandra Villarte representen el
PSC a diverses comissions informatives



Carles Fernández , Xesco Gomar , Javier Sandoval i Ivan Pera i Santi
Fontbona representen al Consell Comarcal en diversos organismes
externs al Consell

De fet l’entrada al Consell a suposat l’activació de temes com la banda ampla,
la creació de dos empreses mixtes una per gestionar banda ampla i altre per
residus i neteja vial i un canvi de rumb a l’àrea de promoció econòmica que si
be manté els programes d’ajuda a formació i ocupació a reforçat amb nous
programes el foment dels emprenedors en tots els àmbits. Posant aquest eix
com a primordial dins el Consell
Igualment des de la vicepresidència s’ha donat resposta a totes les consultats i
demandes de les agrupacions

Diputació de Barcelona
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Continuant amb el resum i balanç que vaig fer l’any passat, aquest últim any
he incidit més en estar a prop dels càrrecs electes que tenim a la nostra
comarca, principalment els que estan a l’oposició, però en cap moment he
oblidat els de govern, cercant tota la informació del seu municipi i fent-los
arribar perquè la utilitzin de la manera que considerin més convenient, revisant
actes, decrets i qualsevol altre qüestió, que amb l’experiència d’haver estat a
l’oposició i coneixedor del món municipal, pels anys que porto, penso que
poden ser del seu interès.

Al mateix temps, alguns grups municipals del PSC s’han posat en contacte amb
mi, per preguntar-me sobre temes de gestió ordinària del seu ajuntament,
responent amb tots els recursos i coneixements de què disposo, amb la finalitat
d’ajudar al màxim la nostra gent.
Destacar que s’han enviat puntualment tots i cada un del acords
Diputació i que afecten als municipis del Maresme .

de la
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Parlament de Catalunya
INFORME DE GESTIÓ MAIG 2013- SETEMBRE 2014

Parlament

de

Catalunya

Des de la constitució de la X legislatura del Parlament de Catalunya,
l’objectiu plantejat com a diputada del territori ha estat ser a prop dels
ciutadans, les entitats i organitzacions maresmenques i, sobretot, dels
grups municipals i agrupacions del PSC per poder traslladar les seves
queixes, demandes o necessitats al Parlament per tal d’intentar resoldre
incompliments de la Generalitat o fer propostes al Govern.
En aquest sentit, hem presentat preguntes, resolucions i mocions per tal
de conèixer, proposar o traslladar al Govern allò que interessa o
preocupa als ciutadans del Maresme en temes ben diferents: platges i
litoral, infraestructures, educació o salut.
A l’abril del 2013, es va crear i desenvolupar al Parlament la Comissió
d’investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de
l’actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració
dels Drets dels Consumidors (CIREF). Aquesta comissió, que va
presentar les seves conclusions al juny del 2014, va despertar interès a
la comarca del Maresme, com no podia ser d’una altra manera, ja que
una de les entitats investigades va ser Caixa Laietana, l’entitat
maresmenca desapareguda i avui integrada a Bankia. Els ex-directius
varen comparèixer per donar explicacions sobre la seva actuació en
relació a la fusió a Bankia, i sobre la mala gestió portada a terme amb la
comercialització de les preferents que ha afectat a milers de famílies que
han perdut part dels seus estalvis. La comissió va comptar, per part del
GPSOC, amb la diputada maresmenca, Alícia Romero, com a portaveu
de la mateixa.
Al mes de juliol, després del Congrés del PSC i d’elegir una nova
direcció amb Miquel Iceta com a primer secretari, es van portar a terme
canvis en el Grup Parlamentari Socialista. Aquests canvis van afectar la
diputada Alícia Romero, incorporant a les seves responsabilitats des de
l’inici del mandat (Portaveu de la comissió d’empresa i ocupació) també
la de Portaveu d’Economia, Finances i Pressupostos, a més d’entrar a
formar part de la direcció del propi grup parlamentari.
Des de la Oficina Parlamentària del Maresme, s’ha continuat incorporant
tota la informació i tasca parlamentària per així facilitar a les
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agrupacions, entitats, ciutadans i mitjans de comunicació la cerca
d’aquesta feina que realitza la diputada al Parlament.
Voldríem destacar que la nostra diputada va estar de permís de
maternitat des del 9 d’agost fins el 29 de novembre i, per tant, en
aquests mesos no va haver-hi presentació d’iniciatives del Maresme,
com podreu comprovar en el llistat que detallem.

1. Iniciatives parlamentàries
Parlament de Catalunya:
1.1. Número d’iniciatives especifiques pel Maresme i de què
han estat.

Maig-juliol

2013

1.1.1. Resolució 410/X sobre la redacció del pla específic de
millorament de la qualitat de l'aire en els termes municipals
del Masnou i de Premià de Dalt i sobre les mesures
correctores corresponents. Aprovada. Maig 2013
1.1.2. Proposta de resolució sobre l'eliminació física del peatge
d'Alella i la reconsideració de l'eliminació del règim de
bonificacions per a la mobilitat obligada. Maig 2013
1.1.3. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els criteris
de derivació de l'activitat quirúrgica de l'Hospital de Mataró.
Maig 2013
1.1.4. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
rehabilitació de la fàbrica Llobet, de Calella (Maresme), per
a emplaçar-hi l'Escola Salicrú. Maig 2013
1.1.5. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el
tancament de les urgències del CAP Rocafonda, de Mataró
(Maresme). Juny 2013.
1.1.6. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el
tancament de part dels serveis del CAP La Llàntia, de
Mataró (Maresme). Juny 2013.
1.1.7. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
construcció d'un centre d'atenció primària al barri de Santa
Anna, de Premià de Dalt (Maresme). Juliol 2013
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1.1.8. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
depuradora d'aigües residuals de l'Alt Maresme Nord, a
Pineda de Mar (Maresme). Juliol 2013.
1.1.9. Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les obres
de millora de la N-II en el tram Costamar-Bonamar i el Pla
de l'Avellà, a Cabrera de Mar (Maresme). Juliol 2013
1.1.10.
Resolució 638/X del Parlament de Catalunya, sobre
la recuperació de l'activitat i l'amortització dels deutes
pendents de l'Hospital de Mataró. Aprovada. Juliol 2013
1.1.11.
Resolució 485/X del Parlament de Catalunya, sobre
l'execució del projecte de protecció de la infraestructura
ferroviària de la línia 1 de rodalia al Maresme. Aprovada.
Juliol 2013
1.1.12.
Resolució 486/X del Parlament de Catalunya, sobre
l'acord del canvi de titularitat d'un tram de la carretera N-II
a favor de la Generalitat signat amb el Govern de l'Estat.
Aprovada. Juliol 2013
1.1.13.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre l'estat d'execució de les obres de la
depuradora de Pineda de Mar (Maresme). Juliol 2013
1.1.14.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre el pressupost per a les obres de
construcció de la depuradora de Pineda de Mar
(Maresme). Juliol 2013
1.1.15.
Sol·licitud d'una còpia de la sol·licitud d'execució de
les obres de defensa i protecció de la infraestructura
ferroviària de la línia de rodalia al pas per Cabrera de Mar
(Maresme). Juliol 2013
Gener-Setembre 2014
1.1.16.
Preguntes al Govern a respondre oralment en
comissió sobre l'estudi per a instal·lar pantalles acústiques
a la carretera C-32 al pas pel Masnou. Gener 2014.
1.1.17.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les mesures de correcció acústica per a la
carretera C-32 al pas pel Masnou. Gener 2014.
1.1.18.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre l'increment d'afluència de vehicles a la
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carretera C-32 per l'homogeneïtzació del preu per
quilòmetre. Gener 2014
1.1.19.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els
motius del conflicte de l'atenció primària de salut a Mataró
(Maresme). Gener 2014
1.1.20.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
previsió de reobrir una línia de P3 a l'Escola Joan
Coromines, de Mataró (Maresme). Febrer 2014
1.1.21.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre
l'obertura i el tancament de línies d'ensenyament en
diversos centres educatius de Mataró (Maresme). Febrer
2014
1.1.22.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
resolució de les deficiències de l'aulari i el gimnàs de
l'Escola Cim, de Teià (Maresme), posats en marxa el 2009.
Febrer 2014
1.1.23.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre l'efecte dels temporals en les platges i el
passeig marítim de Pineda de Mar (Maresme). Abril 2014
1.1.24.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre les reunions amb els ajuntaments del
Maresme per a cercar una solució a l'efecte dels temporals
en platges i passeigs marítims. Abril 2014
1.1.25.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre els
recursos previstos per al manteniment dels habitatges
d'Adigsa al Pla d'en Boet, de Mataró (Maresme). Abril 2014
1.1.26.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el
nombre d'habitatges d'Adigsa al Pla d'en Boet, de Mataró
(Maresme), que s'han venut. Abril 2014
1.1.27.
Pregunta al Govern a respondre oralment en
comissió sobre la solució a l'erosió de la sorra de les
platges del Maresme. Maig 2014
1.1.28.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre
l'efecte dels temporals en les platges i el passeig marítim
de Pineda de Mar (Maresme). Maig 2014
1.1.29.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les
reunions amb els ajuntaments del Maresme per a cercar
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una solució a l'efecte dels temporals en platges i passeigs
marítims. Maig 2014
1.1.30.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
solució a l'erosió de la sorra de les platges del Maresme.
Maig 2014
1.1.31.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el
compromís de l'Agència Catalana de l'Aigua d'invertir en
les rieres del Maresme perquè no es desbordin en cas de
plogudes fortes. Juliol 2014
1.1.32.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre les
actuacions amb relació al manteniment de les rieres del
Maresme. Juliol 2014
1.1.33.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre la
situació de l'Hospital Comarcal Sant Jaume, de Calella
(Maresme), del 2004 ençà. Juliol 2014
1.1.34.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre
l'assentament gitano de Sant Vicenç de Montalt
(Maresme). Setembre 2014
1.1.35.
Pregunta al Govern a respondre per escrit sobre el
nombre d'habitatges socials disponibles al Maresme.
Setembre 2014
2 Visites a les Grups municipals/Agrupacions per participar, d’actes,
assemblees, cafès…
Un dels objectius que ja vàrem explicar en l’anterior informe de gestió,
és que hi hauria trobades continuades a les agrupacions per conèixer la
situació local, els compromisos i els incompliments de la Generalitat amb
el municipi.

En aquest temps, s’han realitzat visites a les següents agrupacions amb
l’objectiu d’explicar els pressupostos de la Generalitat i compartir
necessitats del municipi: Arenys de Munt, Caldes d’Estrac, Mataró,
Masnou-Alella-Teià, Malgrat, Premià de Dalt, Pineda de Mar, Cabrils,
Vilassar de Mar, Tordera, Sant Vicenç de Montalt, Calella, Palafolls.

3 Reunions, trobades entitats i organitzacions del Maresme.
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-

Visita Centre Especial de Treball els Garrofers, Canet de Mar.
(31.05.13)

-

Trobada veïns de Mataró-Centre (10.06.13)

-

Visita estació de RENFE Premià de Mar. Problemàtica mobilitat.
(21.06.13)

-

Reunió CCOO, delegació Maresme (21.06.13)

-

Rebuda al Parlament la comissió de l’Ajuntament de Mataró per la
sanitat pública. Problemàtica CAP’s (4.02.14)

-

Entrevista CCM pel Pla Estratègic del Maresme (20.03.14)

-

Visita Fira del Ram de Tordera (22.03.14)

-

Reunió veïns barri del Pla d’en Boet de Mataró (conflicte pisos VPO).
(24.03.14)

-

Graduació 1a promoció Grau Infermeria. TecnoCampus (13.06.14)

-

Acompanyament a la presentació de signatures a favor sanitat
pública per par de la Plataforma del Maresme a favor de la sanitat
pública (15.07.14)

-

Visita problemàtica assentament gitano a Sant Vicenç de Montalt
(27.08.14)

-

Visita Fundació Maresme (22.09.14)

4 Altres participacions.
He participat també en diversos mitjans de comunicació (Ràdio Premià de Mar,
Ràdio Mataró, Ràdio Arenys, Ràdio Canet, Ràdio Pineda de Mar, Ràdio
Tordera) a través d’entrevistes, articles o notícies en relació a la tasca que
desenvolupo al Parlament. Dins el programa que promou el Parlament “El
Parlament a les Aules”, he visitat i realitzat xerrades a diversos centres escolars
del Maresme (IES Domènech i Muntaner de Canet, IES Bisbe Sivilla de Calella)
per donar a conèixer la tasca parlamentària, i he rebut escoles al Parlament de
diversos municipis del Maresme.
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Congrés dels Diputats
Informe de gestió setembre 2013 – juliol 2014
Activitat Parlamentària al Congrés dels diputats relacionada amb el territori i
activitat destacada al Maresme o relacionada.
1) Preguntas al Gobierno con respuesta escrita.
Situación de las prestaciones sociales por razón de desempleo, así como
número de personas en paro que se encuentran en diversas circunstancias, en
la provincia de Barcelona. (184/055169)
Posición de la representación de la Comunidad Autónoma de Cataluña
respecto del reparto del fondo extraordinario para combatir la pobreza infantil y
del criterio aplicado, así como de la cantidad que le ha correspondido
(184/054914)
Recursos humanos y materiales utilizados en la lucha contra el tráfico de
drogas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, durante los años 2011 a
2013. (184/054715)
Recursos humanos y materiales utilizados en la lucha contra el tráfico de
drogas en la provincia de Barcelona, durante los años 2011 a 2013.
(184/054692
Expedientes de gestión tributaria abiertos a emigrantes retornados por
pensiones no declaradas en 2013 y 2014 en la provincia de Barcelona, así
como expedientes sancionadores iniciados. (184/053212)
Expedientes de gestión tributaria abiertos a emigrantes retornados por
pensiones no declaradas en 2013 y 2014 en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, así como expedientes sancionadores iniciados. (184/053172)
Riesgo de pobreza o exclusión social en la provincia de Barcelona.
(184/053146)
Riesgo de pobreza o exclusión social en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
(184/053104)
Metodología y trabajos realizados en la Comunidad Autónoma de Cataluña en
relación con el proyecto "Cambio Climático en la Costa de España".
(184/053031)
Estrategia para abordar el problema de la erosión en las playas del Maresme y
su regeneración. (184/051676)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Vilassar de Mar (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
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Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044134)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Mongat (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Cabrils (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de Justicia,
así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Vilassar de Dalt (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Premià de Mar (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de El Masnou (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Caldes d'Estrac (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Argentona (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Mataró (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de Justicia,
así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial.
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Arenys de Munt (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio
de Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de
dicha demarcación notarial. (184/044092)
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Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Tordera (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044091)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Pineda de Mar (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044089)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Malgrat de Mar (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044088)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Canet de Mar (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044087)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Calella (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de Justicia,
así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044086)
Datos estadísticos relativos a la demarcación o demarcaciones notariales del
municipio de Arenys de Mar (Barcelona) que figuran en poder del Ministerio de
Justicia, así como previsiones acerca de realizar alguna modificación de dicha
demarcación notarial. (184/044085)
Previsiones acerca del convenio de traspaso N-II Maresme. (184/041299)
Previsiones acerca de las obras para la defensa de la línea ferroviaria de
Cercanías R1 en la comarca del Maresme. (184/041298)
Solicitud de informe a la Administración del Estado (art. 7).
Solicitud de informe al Ministerio del Interior, recabando diversos datos en
relación con la aplicación del artículo 142 del Real Decreto 557/2011, de 20 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social por
parte de la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Barcelona en el año
2011. (186/002357)

PSC Maresme · Informe de Gestió · Octubre 2014

2) Participació a la campanya electoral Europees 2014
 d’abril, assistència acte pre-campanya, a Mataró
 13 d’abril, visita a la Fira del Ram, a Tordera
 10 de maig, participació amb E. Niubó al Mercat de Cerdanyola
 12 de maig, assistència acte E. Niubó al TCM
 16 de maig, acte a Tordera
 17 de maig, acte a Santa Susanna
 18 de maig, assistència acte central a Mataró
 19 de maig, acte a Teià
 23 de mig, debat amb M. Candini a Ràdio Canet
3) Col·laboració radiofònica al programa “La Rierada” de Ràdio Canet
 Divendres de la primera setmana de cada mes
4) Campanya explicativa de la reforma de les pensions i actes puntuals altres
matèries
 23 de novembre 2013, acte a Arenys de Munt
 29 de novembre 2013, acte a Mataró
 29 novembre 2013, avaluació tema preferents
 juny 2014, Rosa premsa problemàtica platges
 4 de juliol 2014, reunió amb el Degà Col·legi d’Advocats de Mataró,
problemàtica possible reforma de la Llei de Demarcació i Planta Judicial
5) Participació a Convencions i Congressos
 9 de novembre de 2013, Conferència Política PSOE
 1 de desembre de 2013, Acte “La opció és Federal”
 21 de març de 2014, Convenció municipal a Mataró
 7 de juny de 2015, assemblea agrupació de Mataró
 19 de juny de 2014, Congrés extraordinari del PSC, l’Hospitalet de Ll.
 26/27 de Juliol, Congrés extraordinari del PSOE, Madrid

