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PACTE DE GOVERN AL CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

ACORD POLÍTIC ENTRE ELS GRUPS D’ESQUERRA REPUBLICANA, CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ (CIU) I EL PARTIT DE SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC)  

 

 

Les formacions signants de l’acord mostren la seva voluntat política per a la realització 

d’un  pacte  per  a  governar  de manera  conjunta  el  Consell  Comarcal  del Maresme 

durant  el mandat  2015‐19.  Aquest  document  estableix  els  objectius  i mesures  que 

hauran de garantir  l’acord des d’avui mateix  fins a  finals de mandat, en benefici dels 

ciutadans del Maresme i del conjunt dels seus municipis. 

 

• El  Consell  Comarcal  del Maresme  és  una  administració  local  al  servei  dels 

municipis  i  en  aquest  sentit  ha  de  ser  un  instrument  a  l’abast  de  tots  els 

ajuntaments per  tal que aquests puguin  trobar  la col∙laboració necessària en 

tot  allò  que  fa  referència  a  la  prestació  dels  serveis.  Per  això,  treballarà 

solidàriament, mancomunada, cooperativa i en xarxa amb tots els municipis de 

la comarca. 

 

• El  Consell  Comarcal  ha  de  garantir  a  tots  els  ciutadans  del Maresme,  amb 

independència del municipi on visquin, l’accés als mateixos serveis. 

 

• El  Consell  Comarcal  ha  de  ser  un  instrument  dels  ajuntaments  que  ajudi  a 

millorar la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia dels serveis que aquests presten. 

 

• El Consell Comarcal,  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.  

 

• El Consell Comarcal en  l’exercici de  les seves funcions  i per  la consecució dels 

seus fins mantindrà relacions amb totes  les Administracions, emmarcades pel 

principi de la lleialtat institucional. 
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En base a   aquests  criteris es  fixen els  següents punts d’acord  tant pel que  fa a  les 

propostes d’actuació com a l’estructura política del govern comarcal. 

 

PROPOSTES D’ACTUACIÓ EN L’ÀMBIT COMARCAL  

 

1.‐ El Consell Comarcal del Maresme aprovarà un pla d’actuació comarcal 2015‐2019 

prioritzant ‐dins de les seves responsabilitats competencials i capacitats econòmiques‐ 

aquelles  accions  encaminades  a  reduir  les  desigualtats  socials  i  l’atur,  augmentar 

l’activitat econòmica i apostar pel desenvolupament sostenible de la comarca.  

 

2.‐ El Consell Comarcal del Maresme realitzarà durant els propers tres mesos un anàlisi 

en  profunditat  sobre  la  situació  econòmico‐financera  i  laboral  de  l’organisme,  i 

realitzar  un  pla  de  treball  que  permeti  afrontar  el  futur  del  Consell  amb  garanties 

d’eficiència i sostenibilitat. 

 

3.‐ El Consell Comarcal del Maresme estudiarà  l’obertura d’una oficina de suport als 

municipis  (fórmules  mancomunades  de  serveis,  seguiments  de  processos  de 

subvencions, banc de bones pràctiques...). 

 

4.‐ El Consell Comarcal del Maresme reforçarà el seu compromís amb els instruments 

de desenvolupament econòmic existents a  la comarca, especialment el Tecnocampus 

Mataró‐Maresme,  i contribuirà a enfortir‐los com a eines per a  la creació d’ocupació 

estable  i  de  qualitat  i  de  desenvolupament  econòmic  sostenible  socialment  i 

mediambiental. 

 

5.‐ El Consell Comarcal del Maresme es compromet a arribar a un acord, el més ampli 

possible, en matèria de mobilitat per tal de millorar les infraestructures existents i les 

futures per tal d’esdevenir un territori més competitiu i sostenible. 

 

6.‐ El Consell Comarcal del Maresme es compromet a millorar  la prestació de serveis 

socials  conjuntament  amb  els municipis,  per  tal  de  contribuir  a  la  reducció  de  les 
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desigualtats  i  a  facilitar  el  lliure  desenvolupament  personal  dels  ciutadans  del 

Maresme. 

7.‐  El  Consell  Comarcal  del  Maresme  contribuirà  a  la  definició  d’un  model  de 

desenvolupament  territorial  sostenible,  apostant  per  la  preservació  del  patrimoni 

natural i paisatgístic i la reducció dels impactes negatius de l’activitat humana sobre el 

medi ambient. 

 

ESTRUCTURA POLÍTICA DE GOVERN 

 

La  organització  política  i  tècnica  del  Consell  Comarcal  del  Maresme  i  la  seva 

organització  en  les  diferents  àrees  de  gestió,  així  com  les  dedicacions,  quedarà 

establert de la següent manera: 

 

ERC         CIU                 PSC 

Presidència (2017‐19)  Presidència (2015‐17)   

Vicepresidència  1a  (2015‐
17):  coordinació  de  Serveis
Generals 
Vicepresidència 4a 

Vicepresidència  1a  (2017‐
19) 
Vicepresidència 3a 

Vicepresidència 2a 

Conselleria  Delegada  de
Serveis  als  Municipis  i
Planificació. 
Conselleria  Delegada
d’Educació i Joventut. 
 

Conselleria  Delegada  de 
Medi Ambient. 
 Conselleria  Delegada  de 
Benestar  Social,  Cultura, 
Consum i Salut.  
Presidència  i  Gerència  del 
Consorci  de  Promoció 
Turística del Maresme. 

Conselleria  Delegada  de 
Promoció Econòmica. 
 

La gerència del Consell Comarcal  s’escollirà de mutu acord entre  les  tres  formacions a
partir d’un procés de  selecció entre  tècnics de  reconeguda competencia  sense afiliació
política. 

Les responsabilitats en organismes i institucions vinculades o en representació del Consell
Comarcal  es  determinaran  de mutu  acord  entre  les  tres  formacions,  d’acord  amb  la
representació obtinguda en les passades eleccions municipals per cada formació. 
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Es constituirà una comissió de seguiment de l’acord vigent, amb dos representants de 

cada grup i amb l’objectiu de donar contingut als acords inclosos en aquest document i 

alhora  resoldre  aquells  aspectes  que  durant  el  seu  desenvolupament  poguessin 

generar alguna diferència d’opinions entre els grups. 

 

 

 


