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Idees força 

Comarca Sostenible: una comarca respectuosa amb el medi ambient 

Comarca Smart: una comarca intel·ligent, innovadora i tecnològica 

Comarca Dinàmica: una comarca socialment activa i amb una activitat econòmica 
diversificada  

Comarca Integradora: una comarca on ningú es quedi enrere 

Comarca Orgullosa: una comarca amb una identitat pròpia, orgullosa de sí mateixa 
i amb sentiment de pertinença 

Línies d’actuació 

1. Una comarca ben comunicada i amb una mobilitat sostenible 

Volem una comarca ben comunicada tant internament com amb les comarques veïnes, amb una 

bona xarxa de transport públic i amb una mobilitat sostenible i respectuosa amb el medi ambient. 

1.1 Introduir canvis i millores en les infraestructures viàries per tal de facilitar i agilitzar la 

mobilitat privada per carretera 

1.1.1 Reconversió de l’autopista C32 en autovia gratuïta 
1.1.2 Millora dels accessos i sortides de la C32 
1.1.3 Finalització del tram de la C32 
1.1.4 Prohibició de camions en trànsit per la NII 

1.2 Millorar la xarxa de transport públic per tal de fer-la més eficient i atractiva pels usuaris de 

manera que s’evitin viatges en vehicle privat 

1.2.1 Introduir millores a la xarxa ferroviària 
1.2.2 Introduir millores en la xarxa d’autobusos 
1.2.3 Millorar la interconnectivitat entre modes de transport 

1.3 Fomentar la mobilitat saludable per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient 

1.3.1 Campanya de promoció del transport públic i transport col·lectiu 
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1.3.2 Creació d’una app de Car Sharing al Maresme 
1.3.3 Creació d’una xarxa de vehicles elèctrics i incrementar punts de càrrega 

 

2. Una comarca amb un patrimoni natural cuidat i dinàmic 

Volem una comarca amb uns espais naturals ben cuidats que, més enllà del seu valor natural i 

paisatgístic, siguin també font d’activitat tant lúdica com econòmica. 

2.1 Realitzar accions de manteniment dels espais litorals i forestals per tal de garantir-ne la 

seva conservació i biodiversitat 

2.1.1 Fixar boles al fons marí amb balises ecològiques 
2.1.2 Retirar les vies de tren  
2.1.3 Plantar arbres autòctons en parcs, jardins i passejos 
2.1.4 Mantenir els boscos nets i cuidats 
2.1.5 Control d’activitats de motor en zones forestals 

2.2 Fomentar el desenvolupament d’activitats econòmiques i lúdiques en els espais naturals 

per tal de dinamitzar-los 

2.2.1 Creació o adequació d’accessos a la platja per a persones amb mobilitat reduïda 
2.2.2 Crear platges de gossos  
2.2.3 Impulsar activitats aquàtiques: 
2.2.4 Fomentar i impulsar activitats al litoral 
2.2.5 Construir District Heatings (biomassa)* 
2.2.6 Pulmons verds amb zones de pícnic 
2.2.7 Promocionar l’activitat ramadera i agrícola per cuidar el paisatge 
2.2.8 Promocionar el turisme a la natura  

 

3. Una comarca respectuosa amb el medi ambient i eficient energèticament 

Volem una comarca que cuida el seu entorn natural, realitzant una correcta gestió dels residus que es 

generen i promovent l’eficiència energètica i les energies renovables. 

3.1 Millorar la gestió dels residus per tal de fer-la més eficient i pràctica 
3.1.1 Nous sistemes de contenidors  
3.1.2 Incrementar la freqüència de pas de la recollida 
3.1.3 Polítiques comuns de tractament de residus a tota la comarca 
3.1.4 Campanya de conscienciació i educació per reduir el volum de residus generats 

(especialment entre els nens) 
3.1.5 Política fiscal en matèria de residus 
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3.2 Implicar les empreses en el respecte al medi ambient per tal de minimitzar l’impacte de la 

seva activitat sobre l’entorn natural  

3.2.1 Implicar els centres i establiments comercials en la reducció i recollida de residus 
3.2.2 Creació d’una Marca de Qualitat Mediambiental pels establiments de la comarca  
3.2.3 Serveis especialitzats d’assessorament mediambiental des dels Serveis de Promoció 

Econòmica 

3.3 Impulsar l’eficiència energètica i les energies renovables per tal reduir la contaminació i la 

despesa generada 

3.3.1 Optimitzar la gestió de l’aigua 
3.3.2 Foment de les energies renovables 
3.3.3 Ajudes per a la rehabilitació/construcció d’edificis amb criteris d’eficiència energètica 
3.3.4 Utilitzar energies renovables en equipaments públics 

 

4. Una comarca amb un sector agroalimentari dinàmic i identitari 

Volem una comarca amb una important activitat agroalimentària que produeixi productes de primera 

qualitat i que al mateix temps ajudi a la conservació del paisatge i patrimoni natural i a generar un 

major sentiment de pertinença. 

4.1 Recuperar i mantenir espais agraris per tal de garantir-ne la seva conservació i facilitar el 

desenvolupament d’activitats econòmiques  

4.1.1 Creació i defensa de parcs agraris 
4.1.2 Recuperar cultius autòctons de la comarca/Facilitar i protegir àrees de cultiu de productes 

autòctons 

4.2 Fomentar i protegir el cultiu de productes autòctons de qualitat per tal de generar una 

major activitat econòmica i sentiment de pertinença 

4.2.1 Fomentar l’agricultura ecològica 
4.2.2 Foment i protecció de productes agroalimentaris autòctons i identitaris: 
4.2.3 Crear una escola de restauració 
4.2.4 Creació d’una granja escola 

 

5. Una comarca amb comerç i productes de proximitat 
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Volem una comarca amb un model comercial basat en el comerç i els productes de proximitat per tal 

de dinamitzar l’economia i, al mateix temps, incrementar l’orgull de pertinença. 

5.1 Definir un model comercial basat en el comerç de proximitat per tal de dinamitzar l’activitat 

comercial 

5.1.1 Definir un model de comerç per a mitjanes i grans superfícies 
5.1.2 Pla estratègic de comerç 

5.2 Enfortir el teixit comercial per tal de fer-lo més competitiu  

5.2.1 Creació d’alguna associació de comerciants a nivell comarcal o supramunicipal 
5.2.2 Serveis de formació i assessorament per a comerciants  

5.3 Fomentar les compres a establiments de proximitat i el consum de productes autòctons per 

tal que les compres reverteixin sobre la comarca 

5.3.1 Marca de qualitat per a productes i serveis  
5.3.2 Campanyes promocionals de nivell comarcal 
5.3.3 Polítiques de conscienciació sobre productes autòctons  
5.3.4 Moneda ciutadana/Social coins a nivell comarcal o supramunicipal 
5.3.5 Potenciar mercats municipals i supramunicipals de productes de proximitat 

 

6. Una comarca atractiva turísticament i amb uns serveis turístics eficients i de 
qualitat 

Volem una comarca amb una oferta turística diversificada i sempre respectuosa amb el medi ambient, 

comptant amb una gestió eficient dels diferents serveis i recursos que s’ofereixen als visitants. 

6.1 Millorar la gestió i la promoció turística per tal d’incrementar la capacitat d’atracció de 

turismes i la qualitat dels serveis que s’ofereixen 

6.1.1 Marca turística Maresme 
6.1.2 Buscar operadors turístics que puguin comercialitzar els productes/actius turístics del 

Maresme 
6.1.3 Crear serveis de promoció econòmica especialitzat en l’àmbit del turisme 
6.1.4 Reformular el Consorci de Turisme 
6.1.5 Creació d’una xarxa d’informació a nivell comarcal  

6.2 Diversificar l’oferta turística seguint criteris de sostenibilitat per tal de fer més atractiva la 

comarca i incrementar la despesa dels visitants 
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6.2.1 Potenciar l’enoturisme  
6.2.2 Crear productes turístics supramunicipals  
6.2.3 Impulsar la xarxa de senders 
6.2.4 Crear nous actius turístics  

 

7. Una comarca amb una economia diversa i dinàmica 

Volem una comarca dinàmica des del punt de vista econòmic i ocupacional, on es desenvolupin 

activitats de valor afegit i respectuoses amb el medi ambient, i amb un teixit empresarial competitiu  

7.1 Dinamitzar els polígons industrials per tal de que es configurin com a autèntics pols 

d’activitat econòmica 

7.1.1 Reconvertir els polígons industrials en polígons d’activitat econòmica  
7.1.2 Dotar de serveis de valor afegit els polígons industrials 
7.1.3 Mancomunar la gestió de polígons industrials 

7.2 Fomentar la creació d’empreses que desenvolupin activitats de valor afegit per tal de 

diversificar l’activitat econòmica 

7.2.1 Impulsar la creació/atracció d’empreses en sectors estratègics per a la comarca 

7.3 Oferir eines i recursos a les empreses per tal de facilitar la seva activitat i fer-les més 

competitives 

7.3.1 Adaptar l’oferta formativa a les necessitats del territori 
7.3.2 Mancomunar serveis de promoció econòmica i ocupació 
7.3.3 Establiment d’un servei d’ocupació i promoció econòmic a nivell comarcal 
7.3.4 Capilaritzar el Tecnocampus Mataró 

 

8. Una comarca on ningú es queda enrere 

Volem una comarca integradora i tolerant, sense desigualtats socials i on tothom tingui les mateixes 

oportunitats per dur a terme el seu projecte vital. 

8.1 Facilitar la integració de persones nouvingudes per tal de que puguin ser part activa de la 

nostra societat i evitar situacions d’exclusió social 

8.1.1 Classes d’alfabetització per a nova ciutadania 
8.1.2 Parelles d’acompanyament  
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8.1.3 Xarxa d’empreses potencialment contractadores  
8.1.4 Polítiques d’oci, cultura i esport  com a mecanismes d’integració de nova ciutadania 
8.1.5 Ajuda per a la convalidació de documentació 
8.1.6 Potenciar emprenedoria entre la nova ciutadania 
8.1.7 Accions de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia 
8.1.8 Incloure tradicions de països d’origen en les festes, jornades , etc 

8.2 Facilitar l’accés a un habitatge digne per tal de garantir l’autonomia de les persones i que 

ningú hagi de marxar de la comarca  

8.2.1 Pisos tutelats per a persones en risc d’exclusió 
8.2.2 Pisos de protecció oficial (lloguer social) 

 

8.3 Suport a les entitats de la comarca per tal d’ajudar-los en la seva funció integradora 

8.3.1 Establir normatives “integradores en entitats esportives  
8.3.2 Treball conjunt entre les entitats 

8.4 Fer dels centres educatius espais d’integració per tal de lluitar contra les desigualtats i que 

les futures generacions s’eduquin en els valors de la convivència i la tolerància 

8.4.1 Voluntariat entre estudiants per fer serveis a la comunitat 
8.4.2 Incloure en els plecs clàusules per incorporar activitats de sensibilització al menjador de les 

escoles 
8.4.3 Millora del sistema de gestió de beques 
8.4.4 Servei de colònies 

 

9. Una comarca sana i saludable 

Volem una comarca amb uns serveis sociosanitaris de qualitat que garanteixin una correcta atenció a 

les persones i amb una població amb uns hàbits de vida saludable que prefereixi prevenir que curar. 

9.1 Millorar els serveis d’assistència sociosanitària per tal de descongestionar-los i garantir 

una correcta atenció a les persones usuàries 

9.1.1 Noves tecnologies per a la salut (Videoconsultes, Teleassistència, etc.) 
9.1.2 Integrar serveis sanitaris i serveis socials 
9.1.3 Descentralitzar serveis que actualment es presten als hospitals 
9.1.4 Fiscalització del sistema sanitari  
9.1.5 Mantenir/reinstaurar servei d’urgències nocturnes i cap de setmana als CAPs 
9.1.6 Residències/centres de dia per a la tercera edat 
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9.1.7 Cooperatives d’habitatge per a pisos tutelats 
9.1.8 Pacte per la salut 

9.2 Fomentar hàbits saludables entre la població per tal de millora l’estat de salut de les 

persones i reduir així l’ús de serveis sanitaris 

9.2.1 Formació/sensibilització sobre hàbits saludables  
9.2.2 Rutes gimnàstiques 

10. Una comarca amb uns serveis públics eficients i adaptats a les necessitats 

Volem una comarca amb unes administracions (Ajuntaments i Consell Comarcal) que col·laboren 

entre elles per oferir millors serveis i que es regeixin pels principis de participació, transparència, 

innovació i eficiència al servei de la ciutadania del Maresme. 

 

10.1 Mancomunar serveis per tal de fer-los més eficients  

10.1.1 Estudi de possibles serveis a mancomunar 
10.1.2 Convenis o acords de mancomunació de serveis 

10.2 Fer del Consell Comarcal una administració simplificada, transparent, innovadora i 

participativa per tal d’incrementar-ne l’eficiència i millorar la percepció ciutadana 

10.2.1 Simplificació del processos administratius recurrents 
10.2.2 Incorporar mecanismes d’avaluació  
10.2.3 Implantar un sistema de compra administrativa intel·ligent 
10.2.4 Apoderament del Consell d’Alcaldes  
10.2.5 Posada en funcionament dels Consells consultius en diferents àmbits 
10.2.6 Coordinació política de l’estratègia d’innovació pública comarcal  

10.3 Professionalitzar el model de gestió del Consell Comarcal per tal de millorar el seu 

funcionament i posar en valor la tasca desenvolupada pels servidors públics 

10.3.1 Implantació d’un model de Direcció per Objectius  
10.3.2 Revisió del Codi d’Ètica pública 
10.3.3 Estructura organitzativa híbrida 
10.3.4 Aprofundir la professionalització de la direcció pública comarcal 
10.3.5 Institucionalització d’un sistema de coordinació entre les direccions política i tècnica  
10.3.6 Projecció externa dels serveis comarcals de suport 

10.4 Gestionar i prestar polítiques i serveis que responguin a les necessitats dels ajuntaments 

per tal de facilitar el posicionament del Maresme com a territori competitiu 
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10.4.1 Nou procés de planificació estratègica territorial  
10.4.2 Incardinació del nou pla comarcal amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 
10.4.3 Contracte-programa de cooperació entre els nivells de govern provincial i comarcal  
10.4.4 comissions mixtes de traspassos de recursos i competències  
10.4.5 Estratègia de serveis comarcals “de base zero” 
10.4.6 Racionalització de l’organigrama d’àrees polítiques 

 



   

 Sostenible Smart Dinàmica Integradora Identitària 
1. Una comarca ben comunicada i amb una mobilitat sostenible      
 Introduir canvis i millores en les infraestructures viàries       
 Millorar la xarxa de transport públic       
 Fomentar la mobilitat saludable       
2. Una comarca amb un patrimoni natural cuidat i dinàmic      
 Realitzar accions de manteniment dels espais litorals i forestals       
 Fomentar el desenvolupament d’activitats econòmiques i lúdiques en els espais naturals       
3. Una comarca respectuosa amb el medi ambient i eficient energèticament      
 Millorar la gestió dels residus       
 Implicar les empreses en el respecte al medi ambient       
 Impulsar l’eficiència energètica i les energies renovables       
4. Una comarca amb un sector agroalimentari dinàmic i identitari      
 Recuperar i mantenir espais agraris       
 Fomentar i protegir el cultiu de productes autòctons de qualitat       
5. Una comarca amb comerç i productes de proximitat      
 Definir un model comercial basat en el comerç de proximitat       
 Enfortir el teixit comercial       
 Fomentar les compres a establiments de proximitat i el consum de productes autòctons       
6. Una comarca atractiva turísticament i amb uns serveis turístics eficients i de qualitat      
 Millorar la gestió i la promoció turística       
 Diversificar l’oferta turística seguint criteris de sostenibilitat       
7. Una comarca amb una economia diversa i dinàmica      
 Dinamitzar els polígons industrials       
 Fomentar la creació d’empreses que desenvolupin activitats de valor afegit       
 Oferir eines i recursos a les empreses       
8. Una comarca on ningú es queda enrere      
 Facilitar la integració de persones nouvingudes       
 Facilitar l’accés a un habitatge digne       
 Suport a les entitats de la comarca       
 Fer dels centres educatius espais d’integració      
9. Una comarca sana i saludable      
 Millorar els serveis d’assistència sociosanitària       
 Fomentar hàbits saludables entre la població       
10. Una comarca amb uns serveis públics eficients i adaptats a les necessitats      
 Mancomunar serveis       
 Fer del Consell Comarcal una administració simplificada, transparent, innovadora i 

participativa  
     

 Professionalitzar el model de gestió del Consell Comarcal       
 Gestionar i prestar polítiques i serveis que responguin a les necessitats dels ajuntaments       



 

 

 

Els reptes del Maresme: Propostes 

1. Una comarca ben comunicada i amb una mobilitat sostenible 

Volem una comarca ben comunicada tant internament com amb les comarques veïnes, amb una bona xarxa de transport públic i amb una mobilitat sostenible i respectuosa 

amb el medi ambient. 

1.1 Introduir canvis i millores en les infraestructures viàries per tal de facilitar i agilitzar la mobilitat privada per carretera 
1.1.5 Reconversió de l’autopista C32 en autovia gratuïta 
1.1.6 Millora dels accessos i sortides de la C32 
1.1.7 Finalització del tram de la C32 
1.1.8 Prohibició de camions en trànsit per la NII 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

1.1.1 Reconversió de 

l’autopista C32 en autovia 

gratuïta  

Convertir l'autopista C32 en una 

autovia gratuïta per als 

residents del Maresme (es 

podria mantenir el pagament 

per als no residents) 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
Sí 6 mesos 
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Els reptes del Maresme: Propostes 

Millora de la mobilitat per la 

comarca 

Estalvi econòmic per part dels 

residents del Maresme 

1.1.2 Millora dels 

accessos i sortides de la 

C32 

Creació de nous accessos i 

sortides a la C32, especialment 

a la zona nord de la comarca. 

Es planteja un nou accés a la 

C32 entre Malgrat i Pineda i un 

nou nus d'enllaç a Arenys. Alt Maresme 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
No 2 anys 

Reducció de les caravanes i 

problemes de circulació  

Increment de la seguretat vial 

1.1.3 Finalització del tram 

de la C32 

Allargar la C32 per tal de que 

arribi fins a Lloret, de manera 

que tota la comarca del 

Maresme quedi coberta per 

aquesta infraestructura Alt Maresme 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
No 4 anys 

Millora de la mobilitat a l'Alt 

Maresme 
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Els reptes del Maresme: Propostes 

1.1.4 Prohibició de 

camions en trànsit per la 

NII 

Prohibir la circulació de camions 

en transit per la NII en el seu 

recorregut pel Maresme. Els 

camions es podrien desviar per 

l'autopista C32, per a la que 

tindiren descomptes especials. 
Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Entre 

1.000.000€ i 

5.000.000€ 

Sí 1 mes 

Millora de la mobilitat i reducció 

de caravanes 

Reducció de la contaminació 

acústica i ambiental 

 

1.2 Millorar la xarxa de transport públic per tal de fer-la més eficient i atractiva pels usuaris de manera que s’evitin viatges en vehicle privat 
1.2.1 Introduir millores a la xarxa ferroviària 
1.2.2 Introduir millores en la xarxa d’autobusos 
1.2.3 Millorar la interconnectivitat entre modes de transport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació Descripció i beneficis Competència Inversions Temps 
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Els reptes del Maresme: Propostes 

Àmbit 

territorial 

Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

1.2.1 Introduir millores a 

la xarxa ferroviària 

Realitzar canvis en les 

infraestructures i oferta de 

transport públic ferroviari. En 

concret: 

-Traslladar les vies de tren a 

l’interior (a la zona del Baix 

Maresme) 

-Creació de trens ràpids o 

semidirectes tant a Barcelona 

com a Girona (especialment 

des de Mataró) 

-Creació de línies que connectin 

el Maresme i el Vallès (per 

exemple, línia Mataró-

Granollers) 

 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
Sí 4 anys 

Millora de la mobilitat intra i 

intercomarcal 

Reducció de la contaminació 
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Els reptes del Maresme: Propostes 

1.2.2 Introduir millores en 

la xarxa d’autobusos 

Realitzar canvis en les 

infraestructures i oferta de 

transport públic per carretera. 

En concret: 

-Autobusos llançadora per 

comunicar els pobles amb 

Barcelona 

-Estació central d’autobusos a 

Mataró 

-Creació d’una línia regular 

d’autobús dins el consorci 

sanitari Maresme – La Selva 

(entre Tossa i Arenys) 

-Fer que les rutes entre 

municipis siguin més ràpides i 

amb major freqüència de pas 

(canviar rutes i incrementar 

nombre de vehicles) 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
Sí 4 anys 

Millora de la mobilitat intra i 

intercomarcal 

Reducció de la contaminació 
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Els reptes del Maresme: Propostes 

1.2.3 Millorar la 

interconnectivitat entre 

modes de transport  

Crear infraestructures i serveis 

que facilitin la connexió entre 

els diferents sistemes de 

transport, de manera que es 

puguin fer transbordaments 

ràpids i eficients. Entre d’altres 

es podrien dur a terme les 

següents actuacions: 

- Millorar els pàrquings en les 

estacions de Renfe (intentar 

lligar el pàrquing amb el ticket 

de tren) 

- Parades d’autobús en les 

estacions de tren, amb horaris i 

freqüències de pas coordinades 

amb horaris de trens) 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
Sí 4 anys 

Increment de la utilització del 

trasnport públic i la conseqüent 

reducció de la contaminació 

Major rapidesa en el trasnport 

Descongestió de la xarxa viària 

 

1.3 Fomentar la mobilitat saludable per tal de minimitzar l’impacte sobre el medi ambient 
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1.3.1 Campanya de promoció del transport públic i transport col·lectiu 
1.3.2 Creació d’una app de Car Sharing al Maresme 
1.3.3 Creació d’una xarxa de vehicles elèctrics i incrementar punts de càrrega  

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

1.3.1 Campanya de 

promoció del transport 

públic i transport 

col·lectiu 

Realitzar una campanya de 

promoció del trasnport púlbic i 

de sensisbilització entre la 

població maresmenca. 

Evidentment, la campanya de 

promoció hauria d'anar 

acompanyada d'una millora en 

el sistema de trasnport públic 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Reducció de la contaminació  

Millora de la mobilitat 

1.3.2 Creació d’una app 

de Car Sharing al 

Maresme 

Creació d'una app de Car 

Sharing al Maresme que 

peremtria posar en contacte 

usuaris per tal de que 

comparteixin cotxe en el seu 

desplaçament. Aquesta App es 

podria impulsar directament des 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 mes 
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del sector públic, però també es 

podrien fomentar Apps privades 

Reducció de la contaminación 

Millora de la Mobilitat  

Estalvi econòmic pels usuaris 

1.3.3 Creació d’una xarxa 

de vehicles elèctrics i 

incrementar punts de 

càrrega 

Creació d'una xarxa de vehicles 

elèctrics de lloguer per hores o 

dies amb parades a tots els 

municipis de la comarca. La 

creació d'aquesta xarxa de 

vehicles elèctriques hauria 

d'anar acompanyada d'un 

increment del punts de càrrega i 

de solucions per a l'aparcament. 

Es plantegen dos alternatives: 

-Fer una xarxa pública de 

vehicles elèctrics  

-Fomentar l'aparició d'empreses 

de Car Sharing o lloguer de 

vehicles elèctrics 

Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

(Si s'opta per 

fomentar 

empreses 

privades, caldrà 

comptar amb la 

col·laboració del 

sector privat) 

Entre 500.000 i 

1.000.000€ 
Sí 6 mesos 

Reducció de la contaminació 
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Millora de la mobilitat 

 

2. Una comarca amb un patrimoni natural cuidat i dinàmic 

Volem una comarca amb uns espais naturals ben cuidats que, més enllà del seu valor natural i paisatgístic, siguin també font d’activitat tant lúdica com econòmica. 

2.1 Realitzar accions de manteniment dels espais litorals i forestals per tal de garantir-ne la seva conservació i biodiversitat 

2.2.1 Fixar boles al fons marí amb balises ecològiques 
2.2.2 Retirar les vies de tren  
2.2.3 Plantar arbres autòctons en parcs, jardins i passejos 
2.2.4 Mantenir els boscos nets i cuidats 
2.2.5 Control d’activitats de motor en zones forestals 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

2.1.1 Fixar boles al fons 

marí amb balises 

ecològiques 

Col·locació d'una espècie de 

boles als fons marins per tal de 

facilitar la regeneració de la 

flora i fauna del litoral 

Tota la comarca Es necessita la 

col·laboració 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 1 any 
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maresmenc i protegir les 

platges. Les boles es podrien 

fixar amb balises ecològiques. 

Aquest actuació s'ha dut a 

terme a Arenys amb un èxit 

destacable 

d'altres 

administracions 

Manteniment de la flora i fauna 

marítima  

Millora el el manteniment de les 

platges  

Possibilitat de realitzar activitats 

subaquàtiques 

2.1.2 Retirar les vies de 

tren per millorar 

Actualment, les vies de tren són 

un element més d'erosió de les 

platges. Així doncs, seria 

convenient retirar les vies de 

tren del litoral per tal de que no 

influeixin negativament en el 

manteniment de les platges. Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Més de 

5.000.000€ 
No 8 anys 

Millora del manteniment de les 

platges  

Embelliment del litoral 

maresmenc 
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2.1.3 Plantar arbres 

autòctons en parcs, 

jardins i passejos 

Plantar arbres autòctons en els 

difernts parcs, jardins i passejos 

del municipis maresmencs. 

Caldria substituir els arbres 

d'origen forani (especialment 

palmeres) per flora autòctona 

totalment adaptada al medi. en 

els parcs i jardins de nova 

creació, les plantes i arbres 

haurien de ser autòctons 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

ecuperació de la flora autòctona  

Increment del sentiment de 

pertinença 

2.1.4 Mantenir els boscos 

nets i cuidats 

El Maresme té un important 

patrimoni forestal que cal 

conservar. Caldria garantir la 

correcta conservació dels 

espais amb tasques de 

manteniment i neteja. Aquest 

manteniment es podria fer tant 

directament des de 

l'administració (per exemple, a 

través de Plans d'Ocupació) 

com a través d'empreses de 

silvicultura i biomassa. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Entre 500.000 i 

1.000.000€ 
Sí 1 any 
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Millora en la conservació dels 

espais forestals 

Creació d'ocupació i activitat 

econòmica  

Reducció del risc d'incendis 

2.1.5 Control d’activitats 

de motor en zones 

forestals 

Hi ha un nombre important de 

persones que practiquen 

esports de motor en espais 

forestals (motos, quads,etc) que 

suposen un impacte negatiu pel 

mediambient. Així doncs, 

caldria establir algun sistema de 

control per a les activitats amb 

motor que es realitzen en 

espais forestals. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Millora en el manteniment dels 

camins forestals  

Respecte pel mediambient 

 

2.2 Fomentar el desenvolupament d’activitats econòmiques i lúdiques en els espais naturals per tal de dinamitzar-los 

2.1.1 Creació o adequació d’accessos a la platja per a persones amb mobilitat reduïda 
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2.1.2 Crear platges de gossos  
2.1.3 Impulsar activitats aquàtiques: 
2.1.4 Fomentar i impulsar activitats al litoral 
2.1.5 Construir District Heatings (biomassa)* 
2.1.6 Pulmons verds amb zones de pícnic 
2.1.7 Promocionar l’activitat ramadera i agrícola per cuidar el paisatge 
2.1.8 Promocionar el turisme a la natura  

 

 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

2.2.1 Creació o adequació 

d’accessos a la platja per 

a persones amb mobilitat 

reduïda 

Que en totes les platges de la 

comarca hi hagi accessos 

adaptats a persones amb 

mobilitat reduida. En aquest 

sentit, cadlrà crear aquests 

accessos en les platges on no 

n'hi hagi, i en aquelles en les 

que sí que hi ha aquest tipus 

d'accessos caldrà millorar-los 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 mes 
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Facilitar el gaudi dels espais 

naturlas a persones amb 

dificultats de mobilitat 

2.2.2 Crear platges de 

gossos 

En algunes platges, es podrien 

habilitar zones específiques 

destinades a banyistes que 

vagin acompanyats de gossos. 

Possiblement no sigui necessari 

que en totes les platges hi hagi 

aquest espai reservat, però sí 

que podria ser interessant tenir 

una bona oferta d'aquest tipus 

de platges repartides per la 

comarca 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 mes 

Comarca "pet friendly" 

Incrementar els serveis turístics 

2.2.3 Impulsar activitats 

aquàtiques 

Fomentar les activitats 

aqüàtiques no contaminants, 

com ara la navegació a vela. 

Per això , caldria fomentar les 

escoles nàutiques i fomentar 

l'aparició d'activitats turístiques 

relacionades amb la navegació 

a vela. Paral·lelament, es podria 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 



 

15

Els reptes del Maresme: Propostes 

impulsar i promocionar el patí 

català, una embarcació tiípica 

del Maresme  

També cal fomentar les 

activitats subaqüatiques 

(especialment submarinisme) 

com a complement a l'oferta 

actual. Aquestes activitats no 

només haurien de tenir un 

componene lúdic, sinó també 

sensibilitzador sore la 

necessitat de mantenir el medi 

ambient 

Millora de l'oferta turística i 

lúdica 

Sensibilització en el respecte al 

mediambient 

2.2.4 Fomentar i impulsar 

activitats al litoral 

Remodelació dels passejos 

mar´tims d'alguns municipis per 

tal de facilitar la celebració 

d'activitats en aquestes vies. 

L'adeqüació també hauria de 

servir per adaptar els passejos 

per a la pràctia del running. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Més de 

5.000.000€ 
No 2 anys 
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Per un altre costat, actualment 

l'activitat dels locals dels ports 

de la comarca es centra 

especialment en la restauració. 

Caldria dinamitzar aquests 

espais de manera que també hi 

hagués activitat comercial 

Foment de l'activitat social i 

lúdica  

Foment de l'activitat esportiva 

Dinamització comercial  

Increment de l'atractiu dels 

ports 

2.2.5 Construir District 

Heatings (biomassa)  

Es tracta d'aprofitar la Serralada 

de Marina i Montnegre i 

Corredor per construir una 

indústria al voltant de la 

biomassa. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Entre 500.000 i 

1.000.000€ 
No 2 anys 
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Tindríem la possibilitat 

d'alimentar calderes amb 

energia neta.  

Crearíem una o vàries 

indústries de recollida de 

sotabosc, amb el que comporta 

a nivell de seguretat contra els 

incendis, indústries de 

fabricació de pellets, etc. 

Creació de llocs de treball en 

els nostres pobles.  

2.2.6 Pulmons verds amb 

zones de pícnic 

Creació d'espais de pícnic que 

al mateix temps serveixin de 

pulmons verds. Evidentment, 

les àrees de pícnic han d'estar 

degudament adeqüades per 

garantir la seguretat 

mediambiental. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Foment de les activitats a l'aire 

lliure 

Sensibiltizació en el respecte 

pel medi ambient 
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2.2.7 Promocionar 

l’activitat ramadera i 

agrícola 

Les activitats agrícoles i 

ramaderes tenen un impacte 

directe sobre el paisatge i el 

mediambient. Efectivament, 

sovint aquestes activitats són 

les que defineixen el paisatge 

del territori i tenen un paper clau 

per a la seva conservació. Per 

això, resulta convenient 

fomentar aquest tipus 

d'activitats per tal de que 

incrementin la seva presència a 

la comarca. Una activitat 

concreta que es podria 

fomentar és el de ramats de 

cabres que netejen el bosc. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 1 any 

Millora en la conservació dels 

espais forestals  

Increment de l'activitat 

econòmica 

2.2.8 Promocionar el 

turisme a la natura  

Crear i fomentar activitats 

ludicoturístiques a la natura. Es 

tracta d'adeqüar vies i camins 

per tal de poder fer senderisme 

i/o ciclisme per la coamrca, així 

com d'organitzar esdeveniments 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 
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esportius i lúdics (curses de 

montanya, caminades etc.) per 

tal de fomentar el contacte 

respectuós amb la natura 

Increment de l'oferta 

lúdicoturística  

Foment de l'activitat esportiva  

Sensibilització en el respecte 

pel medi ambient 

 

3. Una comarca respectuosa amb el medi ambient i eficient energèticament 

Volem una comarca que cuida el seu entorn natural, realitzant una correcta gestió dels residus que es generen i promovent l’eficiència energètica i les energies renovables. 

3.2 Millorar la gestió dels residus per tal de fer-la més eficient i pràctica 
3.2.1 Nous sistemes de contenidors  
3.2.2 Incrementar la freqüència de pas de la recollida 
3.2.3 Polítiques comuns de tractament de residus a tota la comarca 
3.2.4 Campanya de conscienciació i educació per reduir el volum de residus generats (especialment entre els nens) 
3.2.5 Política fiscal en matèria de residus 
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Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

3.1.1 Nous sistemes de 

contenidors 

Instal·lació de diferents 

tipologies de contenidors per tal 

de poder adaptar-se a les 

necessitats de cada barri o 

zona. Entre d'altres, es poden 

contemplar els següents 

sistemes:  

-Utilització de contenidors 

intel·ligents per a la recollida de 

residus. Es tracta de 

contenidors que porten 

integrada tecnologia per tal de 

poder dur a terme una millor 

control tant dels residus com de 

les persones que els generen. 

Els conenidors smart permeten 

identificar els usuaris i "saber" si 

estan realitzant un bon ús. 

Aquest sistema també permet 

identificar si els contenidors 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 

1.000.000€ i 

5.000.000€ 

No 6 mesos 
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estan plens f¡per fer més 

eficient la recollida 

-Contenidors soterrats  

-Contenidors "mòbils" (es tracta 

de conenidors per a determinat 

tipus de residus que es van 

desplaçant pels barris per tal 

d'apropar-los a la gent. Una 

espècie de "punt Verd" mòbil) 

Millora en el sistema de gestió 

dels residus 

Implicació de la ciutadania en la 

sostenibilitat 

Increment de la taxa de 

reciclatge 

Major comoditat per als usuaris 

3.1.2 Incrementar la 

freqüència de pas de la 

recollida 

Sovint els conenidors estan 

plens i els usuaris es veuen 

obligats a deixar els seus 

residus fora, fet que provoca 

males olors i brutícia al carrer. 

Caldria incrementar la 

freqüencia de pas de la 

recollida de residus per tal 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
Sí 6 mesos 
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d'evitar l'acumulació de brossa 

en els contenidors. 

Reducció de la brutícia i les 

olors 

3.1.3 Polítiques comuns 

de tractament de residus 

a tota la comarca 

Establiment d'una política a 

nivell comarcal pel que fa a la 

gestió de residus. Això 

implicaria la mancomunació de 

determinats serveis entre 

diferents municipis i la correcta 

coordinació entre totes les 

administracions de la comarca. 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Millora en la gestió dels residus 

Increment de l’eficiència del 

sistema de recollida de residus 

3.1.4 Campanya de 

conscienciació i educació 

per reduir el volum de 

residus generats 

Realitzar una campanya 

permanent de consciencació i 

sensibilització en matèria 

mediambiental i de 

sostenibilitat. Aquesta 

campanya hauria de servir per 

conscienciar a la gent de la 

necessitat de reduir el volum de 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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residus generats. Seria 

important pensar en accions 

dirigides als infants, ja que està 

comprobat que són les que 

tenen uns millors resultats 

Reducció del volum de residus 

generats 

Major consciencia 

mediambiental entre la població 

3.1.5 Política fiscal en 

matèria de residus 

Instaurar un sistema d'impostos 

de recollida vinculat a la 

generació de residus, de 

manera que qui més residus 

generi, més hagi de pagar. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Reducció del volum de residus 

generats  

Major conscienciació 

mediambiental entre la població 

 

3.2 Implicar les empreses en el respecte al medi ambient per tal de minimitzar l’impacte de la seva activitat sobre l’entorn natural  

3.3.5 Implicar els centres i establiments comercials en la reducció i recollida de residus 
a) Impulsar la compra a granel 
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b) Promoure la reducció d’envasos d’un sol ús 
c) Reduir el nombre de productes envasats 
d) Establiments comercials com a centres per recollir residus (vidres, llaunes) i que això comporti un benefici tant per l’usuari com per l’establiment 

3.3.6 Creació d’una Marca de Qualitat Mediambiental pels establiments de la comarca (segell per als establiments que segueixin polítiques 
mediambientals) 

3.3.7 Serveis especialitzats d’assessorament mediambiental des dels Serveis de Promoció Econòmica 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

3.2.1 Implicar els centres i 

establiments comercials 

en la reducció i recollida 

de residus 

Implicar els establiments i 

centres comercials en la 

reducció dels volum de residus 

generats i en la recollida i gestió 

d'aquests residus. entre d'altres 

aspectes es poden apuntar: 

-Establiments comercials coma 

centres de recollida de 

determinats residus (botelles, 

llaunes, etc.) i que això comporti 

un benefici tant per al client com 

per a l'establiment  

-Reducció del nombre de 

productes envasats  

-Foment de la compra a granel 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 
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Reducció del volum de residus 

generats  

Millora en la gestió dels residus  

Major dinamisme comercial 

3.2.2 Creació d’una Marca 

de Qualitat Mediambiental 

pels establiments de la 

comarca 

Creació d'una marca de Qualitat 

en matèria mediambiental que 

permetria identificar els 

establiments i empreses de la 

comarca respectuoses amb el 

media ambient. Més enlà de la 

promoció que això pot significar 

per a les empreses, aquelles 

que obtinguessin aquest segell 

de qualitat també podrien ser 

objecte de determinats beneficis 

(per exemple, descomptes 

fiscals) 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Promoció de les empreses 

Sensibilització mediambiental 

3.2.3 Serveis 

especialitzats 

d’assessorament 

mediambiental des dels 

Els serveis de promoció 

econòmica ofereixen diversos 

serveis de suport a les 

empreses. Caldria incorporar 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
Sí 6 mesos 
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Serveis de Promoció 

Econòmica 

dins el seu catàleg de serveis 

un servei d'assessorament 

especialitzat en matèria 

mediambiental. En el marc 

d'aquest servei es podria 

assessorar a les empreses 

sobre normativa mediambiental, 

procediments etc. L'objectiu és 

ajudar a les empreses a ser 

competitives des del punt de 

vista mediambiental 

Reducció de la contaminació i 

residus generats per empreses  

Acostament al teixit empresarial  

Conscienciació mediambiental 

entre les empreses 

 

3.3 Impulsar l’eficiència energètica i les energies renovables per tal reduir la contaminació i la despesa generada 

3.1.1 Optimitzar la gestió de l’aigua 
3.1.2 Foment de les energies renovables 
3.1.3 Ajudes per a la rehabilitació/construcció d’edificis amb criteris d’eficiència energètica 
3.1.4 Utilitzar energies renovables en equipaments públics 

Actuació Descripció i beneficis Competència Inversions Temps 
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Àmbit 

territorial 

Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

3.3.1 Optimitzar la gestió 

de l’aigua 

L'aigua és un bé esencial que 

cal gestionar correctament i de 

manera eficient. Així doncs, cal 

impulsar polítiques 

encaminades a una gestió més 

eficient del servei i a una 

optimització en l'ús dels 

recursos hidrícs. així, entre 

d'altres iniciatives es pdorien 

impulsar: 

-Recollida i reutilització d'aigües 

pluvials  

-Impostos: qui més consumeix, 

més paga  

-Increment del nombre de fonts 

públiques 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Reducció del volum d'aigua 

utilitzat (eficiència) 

3.3.2 Foment de les 

energies renovables 

Donar facilitats per a la 

instal·lació de sistemes 

d'energies renovables tant a les 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
Sí 6 mesos 
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llars com a les empreses. 

Aquestes facilitats es podrein 

concretar de diverses maneres, 

per exemple:  

-bonificacions fiscals  

-servei d'assessorament  

-campanya de sensibilització 

Increment de l'eficiencia 

energètica  

Reducció de la contaminació 

3.3.3 Ajudes per a la 

rehabilitació/construcció 

d’edificis amb criteris 

d’eficiència energètica 

Es pretén que totes les 

activitats de construcció i 

rehabilitació d'edificis incorporin 

criteris de sostenibilitat i 

eficiencia energètica. Per això , 

es poden establir diferents 

actuacions:  

- Normativa específica sobre 

edificacions que incorpori la 

obligatorietat de tenir en compte 

criteris mediambientals  

- Donar ajudes per a la 

construcció/rehabilitació 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Més de 

5.000.000€ 
Sí 1 any 
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d'edificis incorporant criteris 

mediambientals: caldrà oferir 

ajudes (econòmiques, 

assessorament, facilitació de 

tràmits, etc) als particulars i 

empreses que vulguin 

rehabilitar edificis  

- Reorientació del sector de la 

construcció perquè incorporin 

en la seva activitat elements 

referents a la sostenibilitat 

mediambiental i eficiència 

energètica (perfils professionals 

degudament formats, 

procediments, materials, etc.) 

Millora de l'eficiència energética 

Generació d’ocupació 

3.3.4 Utilitzar energies 

renovables en 

equipaments públics 

Utilitzar energies renovables en 

tots els equipaments i serveis 

públics. Cal prestar especial 

atenció a la possibilitat d’utilitzar 

la biomassa com a combustible 

prioritari (District Heating) 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
No 6 mesos 
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Increment de l’eficiència 

energètica 

Reducció de la contaminació 

Estalvi econòmic 

 

 

 

4. Una comarca amb un sector agroalimentari dinàmic i identitari 

Volem una comarca amb una important activitat agroalimentària que produeixi productes de primera qualitat i que al mateix temps ajudi a la conservació del paisatge i 

patrimoni natural i a generar un major sentiment de pertinença. 

4.1 Recuperar i mantenir espais agraris per tal de garantir-ne la seva conservació i facilitar el desenvolupament d’activitats econòmiques  

4.2.5 Creació i defensa de parcs agraris 
4.2.6 Recuperar cultius autòctons de la comarca/Facilitar i protegir àrees de cultiu de productes autòctons 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 
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4.1.1 Creació i defensa de 

parcs agraris 

Creació i manteniment de Parcs 

agraris a la comarca del 

Maresme. Els Parcs Agraris 

serien espais d'activitat agrària 

amb especial protecció i on es 

poden organitzar diferents tipus 

d'activitats d'oci en contacte 

amb la natura. La creació de 

Parcs Agraris és una demanda 

que ja s'ha formulat en diferents 

ocasions des del territori. 

Caldria un estudi detallat per 

valorar quins són els Parcs 

Agraris a crear, però inicialment 

es poden apuntar:  

-Parc Agrari discontinu del 

Maresme  

-Parc Agrari de les cinc Sènies 

de Mataró  

-Parc Agrari Delta de la Tordera 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Entre 

1.000.000€ i 

5.000.000€ 

No 2 anys 

Disposar d'espais amb especial 

protecció per a la realització 

d'activitats agràries  
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Ampliació de l'oferta d'activitats 

lúdicoturístiques  

Millora de la qualitat dels 

productes agroalimentaris de la 

comarca 

4.1.2 Facilitar i protegir 

àrees de cultiu de 

productes autòctons 

Impulsar polítiques 

encaminades a la recuperació 

de cultius autòctons tradicionals 

del Maresme. Entre d'altre 

elements,aquestes polítiques 

podrien tractar sobre:  

-Estudi sobre cultius autòctons i 

estratègies per recuperar-los 

(en cas de que estiguin en vies 

de desaparició) 

 -Creació i portecció d'àrees per 

al cultiu de productes autòctons  

-Recuperació d'espais de vinya 

actualment en desús 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 2 anys 

Dinamització del sector agrari  

Comercialització de productes 

autòctons 
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Increment dels elements 

identitaris de la comarca 

 

4.2 Fomentar i protegir el cultiu de productes autòctons de qualitat per tal de generar una major activitat econòmica i sentiment de pertinença 

4.1.1 Fomentar l’agricultura ecològica 
4.1.2 Foment i protecció de productes agroalimentaris autòctons i identitaris: 
4.1.3 Crear una escola de restauració 
4.1.4 Creació d’una granja escola 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

4.2.1 Fomentar 

l’agricultura ecològica 

Dur a terme politiques de 

promoció i suport a l'agricultura 

ecològica, ja sigui a través de la 

sensibilització com a través de 

la formació i la prestació 

d'ajudes als productors agraris. 

En aquest sentit, es podrien 

delimitar espais agraris per a 

l'agricultura ecològica. També 

seria convenient impulsar 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
No 2 anys 
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cooperatives agràries 

impulsores d'activitat agrària 

ecològica 

Millora de la qualitat dels 

productes agroalimentaris  

Reducció de la contaminació 

Increment beneficis per a 

empreses agràries 

4.2.2 Foment i protecció 

de productes 

agroalimentaris 

autòctons i identitaris  

El Maresme compta amb alguns 

productes autoòctons de gran 

qualitat i prestigi. Tot i això, la 

producció d'alguns d'aquests 

productes s'està reduïnt. Es 

tracta de dura terme actuacions 

encaminades a garantir la 

permanència d'aquests 

productes i a promocionar-los 

entre els consumidors. 

Inicialment es poden definir els 

següents productes autòctons i 

identitaris a protegir i 

promocionar:  

-Vi (DO Alella)  

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració tant 

del sector privat 

com d'altres 

administracions 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
No 2 anys 
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-Pèsol del Maresme 

(especialment a Llavaneres)  

-Maduixes (especialment a l'alt 

Maresme)  

-Peix i marisc 

Millora de la qualitat dels 

productes  

Increment de l'activitat 

econòmica generada  

Increment del sentiment de 

pertinença 

4.2.3 Crear una escola de 

restauració 

reació d'una escola de 

restauració en algun municipi 

de la comarca. Aquesta escola 

de restauració serviria per 

formar professionals, però 

també permetria donar 

notorietat a la producció 

agroalimentària de la comarca 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració 

d'altres 

administracions 

Entre 

1.000.000€ i 

5.000.000€ 

Sí 2 anys 

Millora en la formació dels 

professionals de la restauració  
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Promoció de la cuina i 

productes agroalimentaris 

maresmencs 

4.2.4 Creació d’una granja 

escola 

Creació d'una granja escola en 

diferetns muncipis del 

Maresme. Aquestes granjes 

escola servirien per donar a 

conèixer l'activitat ramadera i 

agrícola i per sensibilitzar 

(especialment als infants) sobre 

la necessitat de mantenir i 

valorar aquestes activitats. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col·laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Sensibilització mediambiental  

Ampliació de l'oferta 

lúdicoturística a la comarca 

 

5. Una comarca amb comerç i productes de proximitat 

Volem una comarca amb un model comercial basat en el comerç i els productes de proximitat per tal de dinamitzar l’economia i, al mateix temps, incrementar l’orgull de 

pertinença. 

5.1 Definir un model comercial basat en el comerç de proximitat per tal de dinamitzar l’activitat comercial 

5.1.3 Definir un model de comerç per a mitjanes i grans superfícies 
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5.1.4 Pla estratègic de comerç 

 

 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

5.1.1 Definir un model de 

comerç per a mitjanes i 

grans superfícies 

Cal posar quotes a les mitjanes 

i grans superfícies perquè 

comercialitzin un alt percentatge 

de productes de la comarca 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

El producte local tindria més 

sortides 

5.1.2 Pla estratègic de 

comerç 

Elaborar un pla estratègic que 

defineixi les principals línies i 

actuacions a desenvolupar per 

tal de tenir un comerç dinàmic i 

competitiu 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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Tenir clares les actuacions a 

dur a terme en l’àmbit del 

comerç 

Facilitar la presa de decisions 

en matèria de comerç 

 

5.2 Enfortir el teixit comercial per tal de fer-lo més competitiu  

5.3.6 Creació d’alguna associació de comerciants a nivell comarcal o supramunicipal 
5.3.7 Serveis de formació i assessorament per a comerciants  

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

5.2.1 Creació d’alguna 

associació de 

comerciants a nivell 

comarcal o 

supramunicipal 

Creació d'una associació de 

comerciants a nivell de 

comarca, que agrupi el màxim 

nombre possible d'establiments 

comercials del Maresme. La 

creació d'aquesta associació 

facilitaria la concertació i el 

diàleg entre administració i 

comarciants. En cas que no fós 

viable la cració de l'associació a 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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nivell coamrcal, caldria 

fomentar, com a mínim, la 

creació d'associacions 

comercials supramunicipals 

Facilitar el diàleg administració-

teixit comercial  

Facilitar la concertació de 

polítiques i actuacions  

Donar notorietat al sector 

comercial 

5.2.2 Serveis de formació 

i assessorament per a 

comerciants 

Caldria oferir serveis 

especialitzats per al comerç des 

dels serveis de promoció 

econòmica. Aquests serveis 

estarien ecnaminats a millorar 

la competitivitat dels 

establiments comercials de la 

comarca. En aquest sentit, els 

comerços que ho desitgin 

podrien beneficiar-se de 

diferents accions de formació i 

també d'assessorament 

especialitzat. Aquest servei 

hauria de tenir un abast 

comarcal, de manera que la 

millor opció seria que es 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
Sí 6 mesos 
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gestionés des del Consell 

Comarcal (o que, en el cas que 

siguin ofertats per un municipi 

en concret, estiguin oberts a 

comerços que no siguin d'aquell 

municipi) 

Millora de la qualitat i 

competitivitat del comerç de la 

comarca  

Increment de l'activitat 

comercial 

 

5.3 Fomentar les compres a establiments de proximitat i el consum de productes autòctons per tal que les compres reverteixin sobre la comarca 

5.1.1 Marca de qualitat per a productes i serveis  
5.1.2 Campanyes promocionals de nivell comarcal 
5.1.3 Polítiques de conscienciació sobre productes autòctons tant per a establiments com per a consumidors 
5.1.4 Moneda ciutadana/Social coins a nivell comarcal o supramunicipal 
5.1.5 Potenciar mercats municipals i supramunicipals de productes de proximitat 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 
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5.3.1 Marca de qualitat 

per a productes i serveis 

eació d'una marca de qualitat 

que identifiqui productes i 

serveis que compleixin amb una 

sèrie de requisits, de manera 

que es garanteixi la seva 

qualitat. Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Fomentar la qualitat dels 

productes i serveis de la 

comarca 

5.3.2 Campanyes 

promocionals de nivell 

comarcal 

Realitzar accions de diferent 

tipus per tal de promoure les 

compres en els establiments 

comercials de la comarca. Es 

tracta de campanyes globals 

per al conjunt de la comarca, no 

només per a un municipi 

concret. Entre d'altres 

actuacions es podrien 

considerar:  

-descomptes en establiments 

comercials  

-sortejos  

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 
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-avantatges (per exemple, 

descomptes en parkings, regals 

a partir de cert import, etc.) 

Major dinamisme i activitat 

comercial  

Major vinculació del comerç 

amb el territori 

5.3.3 Polítiques de 

conscienciació sobre 

productes autòctons tant 

per a establiments com 

per a consumidors 

Dur a terme polítiques i 

campanyes de foment i 

sensibilització sobre els 

productes autòctons. Caldria 

actuar en dues línies: 

-entre els establiments 

comercials, per tal de que 

ofereixin productes de 

proximitat, donant-los-hi major 

presència i importància  

-entre els consumidors, per tal 

de que demandin més 

productes produits a la comarca 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Increment de l'activitat 

econòmica del sector 

agroalimentari Increment del 
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setniment de pertinença Reforç 

del producte de proximitat 

5.3.4 Moneda 

ciutadana/Social coins a 

nivell comarcal o 

supramunicipa 

reació d'una "moneda 

ciutadana" que permeti realitzar 

pagaments en establiments 

comercials col·laboradors de 

manera instantànea i sense 

costos. els principals 

beneficiaris d'aquest tipus de 

monedes serien les persones 

amb major risc d'exclusió.Un 

exemple del funcionament 

d'aquest tuipus de moneda 

seria el que ha impulsat 

l'ajuntament de Barcelona amb 

el projecte REC 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Foment del comerç de 

proximitat  

Ajudar a les persones més 

desafavorides  

Sensibilització social 
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5.3.5 Potenciar mercats 

municipals i 

supramunicipals de 

productes de proximitat 

Els mercats municipals han de 

ser un element bàsic del 

comerç a la comarca. Per això, 

cal reforçar-los i promocionar-

los per tal de que s'incrementi 

l'activitat econòmica i 

ocupacional que s'hi 

desenvolupa 
Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
No 6 mesos 

ncrement del dinamisme 

comercial  

Foment dels productes i comerç 

de proximitat 

 

6. Una comarca atractiva turísticament i amb uns serveis turístics eficients i de qualitat 

Volem una comarca amb una oferta turística diversificada i sempre respectuosa amb el medi ambient, comptant amb una gestió eficient dels diferents serveis i recursos que 

s’ofereixen als visitants. 

6.1 Millorar la gestió i la promoció turística per tal d’incrementar la capacitat d’atracció de turismes i la qualitat dels serveis que s’ofereixen 

6.2.5 Marca turística Maresme 
6.2.6 Buscar operadors turístics que puguin comercialitzar els productes/actius turístics del Maresme 
6.2.7 Crear serveis de promoció econòmica especialitzat en l’àmbit del turisme 
6.2.8 Reformular el Consorci de Turisme 
6.2.9 Creació d’una xarxa d’informació a nivell comarcal  
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Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

6.1.1 Marca turística 

Maresme 

Hi ha hagut intents de crear una 

marca turística específica pel 

Maresme, però no han acabat 

de reeixir. Caldria impulsar 

aquesta marca turística per tal 

de facilitar la promoció del 

Maresme i facilitar una 

estratègia turística conjunta per 

tota la comarca 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 1 any 

Facilitar la promoció turística del 

conjunt de la comarca  

Identitat turística pròpia 

6.1.2 Buscar operadors 

turístics que puguin 

comercialitzar els 

La comercalització dels 

productes/serveis turístics 

depen en gran mesura dels 

operadors turístics. Per això, és 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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productes/actius turístics 

del Maresme 

necessari buscar diferents 

operadors turístics que puguin 

promocionar i comercialitzar els 

serveis turístics de la comarca, 

és a dir, empreses que es 

dediquin a oferir el Maresme 

com a destí turístic per a 

potencials visitants. 

Increment del nombre de 

visitants  

Increment del nivell de 

notorietat del Maresme com a 

destí turístic 

6.1.3 Crear serveis de 

promoció econòmica 

especialitzat en l’àmbit 

del turisme 

Els serveis de promoció 

econòmica podrien oferir 

serveis especialitzats en l'àmbit 

del turisme per tal d'incrementar 

la competitivitat de les 

empreses del sector. Així, des 

de l'administració es podrien 

oferir serveis de formació, 

assessorament i 

acompanyament a aquelles 

empreses que intervenen en el 

sector del turisme que ho 

requereixin 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
Sí 6 mesos 
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Millora de la competitivitat de 

les empreses del sector turístic 

6.1.4 Reformular el 

Consorci de Turisme 

El Consorci de Turisme 

actualment no acaba de tenir 

els fruits desitjats. Caldria 

reformularaquest organisme per 

tal de que actui com un autèntic 

agent per a la promoció turística 

de la comarca i la dinamització 

del sector turístic. 
Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Millora de la promoció turística 

del Maresme  

Millora de la gestió de les 

polítiques de turisme  

Increment de l'activitat turística 

6.1.5 Creació d’una xarxa 

d’informació a nivell 

comarcal 

Crear una autèntica xarxa 

d'informació turística a nivell 

comarcal, de manera que en els 

diferents municipis no només 

s'ofereixi informació turística del 

propi municipi, sinó del conjunt 

de la comarca. Es tracta de que 

els visitnats puguin tenir 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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informació d'utilitat sobre totes 

les oportunitats turístiques que 

hi ha al conjunt de la comarca 

ncrement de les visites a actius 

turístics de la comarca  

Millora de la qualitat dels 

serveis turístics 

 

6.2 Diversificar l’oferta turística seguint criteris de sostenibilitat per tal de fer més atractiva la comarca i incrementar la despesa dels visitants 

6.1.1 Potenciar l’enoturisme  
6.1.2 Crear productes turístics supramunicipals (que impliquin a més d’un municipi) com ara rutes 
6.1.3 Impulsar la xarxa de senders 
6.1.4 Crear nous actius turístics  

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

6.2.1 Potenciar 

l’enoturisme  

Potenciar l'enoturisme com a 

activitat turística al Maresme 

(especialment al Baix Maresme) 

per tal d'incrementar el nombre 

de visitants i la despesa que 

Baix Maresme i 

Maresme 

Central 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 1 any 
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realitzen. Caldria establir rutes 

enològiques i activitats 

vinculades a la vitivinicultura. 

ncrement del nombre de 

visitants i de la despesa que 

generen  

Millora de l'atractiu turístic de la 

comarca  

Dinamització del sector 

agroalimentari  

Potenciació d'elements 

identitaris 

6.2.2 Crear productes 

turístics supramunicipals 

La major part de productes que 

s'ofereien actualment son 

municipals, és a dir, es 

circumscriuen en un únic 

municipi. Caldria crear nous 

productes turístics que tinguin 

un caràcter suprmaunicipal, de 

manera que tinguessin impacte 

en més d'una població o terme 

municipal 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 
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Millora de l'atractiu turístic i de 

la qualitat dels productes  

Increment de la despesa per 

part dels visitants  

Repartiment del turisme per tot 

el territori 

6.2.3 Impulsar la xarxa de 

senders 

Per tal de potenciar el turisme a 

la natura es podria definir, 

habilitar i promocionar una 

xarxa de senders i rutes de 

senderisme i cicloturisme. 

Aquestes rutes podrien passar 

per espais naturals d'interès, 

així com incloure visites a 

elements del patrimoni cultural i 

arquitectònic Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Millora de l'atractiu turístic de la 

comarca  

Incremen del nobmre de 

visitants 

Foment d'un turisme sostenible i 

respectuós amb la naturalesa 
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6.2.4 Crear nous actius 

turístics 

Tot i que la comarca ja compta 

amb importants actius turístics, 

seria convenient ampliar-los per 

tal d'incrementar l'atractiu de la 

comarca i la despesa generada 

pels visitants. Entre els posibles 

actius turístics a potenciar es 

poden apuntar: 

 -El tèxtil: patrimoni 

arquitectònic i cultural en l'àmbit 

del tèxtil i que pot tenir atractiu 

turístic  

-Indians i modernisme  

-Activitats aqüàtiques 

(especialment patí català)  

-Turisme empresarial 

(celebració de jornades, 

convencions empresarails, etc.) 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
No 1 any 

Millora del posicionament i de 

l'atractiu turístic de la comarca  

Increment del nombre de 

visitants i de la despesa que 

generen  



 

52

Els reptes del Maresme: Propostes 

Ampliació de l'oferta d'oci a la 

comarca 

 

7. Una comarca amb una economia diversa i dinàmica 

Volem una comarca dinàmica des del punt de vista econòmic i ocupacional, on es desenvolupin activitats de valor afegit i respectuoses amb el medi ambient, i amb un teixit 

empresarial competitiu  

7.1 Dinamitzar els polígons industrials per tal de que es configurin com a autèntics pols d’activitat econòmica 

7.1.4 Reconvertir els polígons industrials en polígons d’activitat econòmica  
7.1.5 Dotar de serveis de valor afegit els polígons industrials 
7.1.6 Mancomunar la gestió de polígons industrials 

 

 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 
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7.1.1 Reconvertir els 

polígons industrials en 

polígons d’activitat 

econòmica 

Actualment els Polígons 

Industrials acullen només 

empreses de caràcter industrial. 

Per tal de dinamitzar l'economia 

de la comara, aquests polígosn 

industrials s'haurien de 

reconvertir en àrees d'activitat 

econòmica, de manera que no 

només hi hagi activitat 

industrial, sinó també d'altres 

sectors com ara el comerç o els 

serveis. Es tracta dediversificar 

l'activitat que es genera en els 

actuals polígons 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 500.000 i 

1.000.000€ 
No 1 any 

Diversificació de l'activitat 

econòmica Impuls als polígons 

industrials  

Increment de l'ocupació 

generada 

7.1.2 Dotar de serveis de 

valor afegit els polígons 

industrials 

Molts dels polígons de la 

comarca no tenen plena 

ocupació. Aquesta situació 

s'explica, en part, per al manca 

de serveis que hi ha en alguns 

d'aquests polígons. Per tal 

d'atraure noves empreses i 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 500.000 i 

1.000.000€ 
Sí 1 any 
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millorar la competitivitat de les 

que ja hi estan allotjades, cal 

que els polígons industrials 

incorporin serveis de valor 

afegit per a les empreses (per 

exemple centres de serveis a 

les empreses, guarderies, etc.) 

Millora de l'atractiu dels espais 

industrials  

Atracció de noves empreses  

Increment de la competitivitat 

de les empreses 

7.1.3 Mancomunar la 

gestió de polígons 

industrials 

Actualment cada municipi 

gestiona i dinamitza els seus 

polígons industrials de manera 

autònoma i independent de la 

resta de municipis. Aquesta 

situació genera moltes 

ineficiències i posa en dubte la 

viabilitat dels polígons. És 

indispensable passar a realitzar 

una gestió mancomunada dels 

poligons industrials, de manera 

que hi hagi cooperació i 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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col·laboració entre els 

municipis. 

Reducció de les ineficiències en 

la gestió dels polígons 

industrials  

Increment de l'atractiu dels 

polígons 

 

7.2 Fomentar la creació d’empreses que desenvolupin activitats de valor afegit per tal de diversificar l’activitat econòmica 

7.3.5 Impulsar la creació/atracció d’empreses en sectors estratègics per a la comarca 

 

 

 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 
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7.2.1 Impulsar la 

creació/atracció 

d’empreses en sectors 

estratègics per a la 

comarca 

Dur a terme polítiques 

encaminades a la instal·lació a 

la comarca d’empreses que 

desenvolupin la seva activitat 

en sectors que puguin ser 

estratègics per a la comarca o 

amb potencial de creixement. 

Entre d’altres, es podrien 

apuntar els següents sectors: 

- Biomassa 

-Videojocs i internet de les 

coses: Les noves tecnologies 

són un sector amb un important 

potencial al Maresme. El fet de 

comptar amb el Tecnocampus i 

la proximitat a Barcelona poden 

servir per posicionar 

tecnològicament la comarca. 

dins del sector de les noves 

tecnologies, es poden apuntar 

alguns subsectors que podrien 

potenciar-se al Maresme: -

videojocs: hi ha una creixent 

indústria dels videojocs, i el 

Maresme podria allojar 

empreses que actuin en aquest 

sector -Internet de les coses: 

empreses de productes i 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 1 any 
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serveis tecnològics en l'àmbit 

domèstic (sistemes intel·ligents 

per a les llars, productes 

tecnològics, etc.) 

-Hostaleria: El Maresme és un 

territori turístic i de producció 

agroalimentària de qualitat. 

Aquests dos sectors estan 

directament relacionats amb el 

sector de l'hostaleria, de 

manera que seria convenient 

donar-li un impuls. En aquest 

sentit, seria convenient comptar 

amb oferta formativa en l'àmbit 

de la restauració i l'hostalera i 

impulsar iniciatives per tal de 

dinamitzar aquest tipus 

d'activitat 

-Activitats vinculades al mar: El 

Maresme no està optimitzant 

totes les oportunitats que 

ofereix el fet de ser una 

comarca maritima. Així doncs, 

caldria impulsar activitats 

relacionades amb el mar per tal 

de generar nova activitat 

econòmica i ocupacional a la 

comarca. entre les activitats que 
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es podrien impulsar es poden 

destacar:  

       -Pesca: és una activitat que 

està en retrocés però que pot 

tenir potencial de 

desenvolupament a la comarca 

      -Activitat naviliera: la 

fabricació i manteniment 

d'embarcacions pot ser una 

alternativa per a dinamitzar 

l'economia comarcal. 

Increment del valor afegit 

generat a la comarca  

Generació de llocs de treball 

qualificats  

Posicionament de la comarca 

comun territori punter des del 

punt de vista tecnològic 

Posicionar el Maresme com una 

comarca gastronómica 

Posicionament del Maresme 

com una comarca marititma  
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7.3 Oferir eines i recursos a les empreses per tal de facilitar la seva activitat i fer-les més competitives 

7.1.1 Adaptar l’oferta formativa a les necessitats del territori 
7.1.2 Mancomunar serveis de promoció econòmica i ocupació 
7.1.3 Establiment d’un servei d’ocupació i promoció econòmic a nivell comarcal 
7.1.4 Capilaritzar el Tecnocampus Mataró 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

7.3.1 Adaptar l’oferta 

formativa a les 

necessitats del territori 

És indispensable que la 

formació que s'ofereix a la 

comarca s'adapti a les 

necessitats (i voluntats) del 

territori. Per això, cal modificar 

les línies educatives que hi ha 

al Maresme per tal de facilitar la 

gneració de perfils professionals 

adeqüats per cobrir els llocs de 

treball que s'ofereixen a la 

comarca. Es tracta, doncs, que 

els estudis que s'ofereixin en els 

centres educatius de la 

comarca estiguin alineats amb 

el que demanden les empreses 

del territori. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracion 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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Increment de l'ocuapció  

Millora de la qualificació dels 

treballadors 

7.3.2 Mancomunar serveis 

de promoció econòmica i 

ocupació 

Hi ha municipis que, per 

dimensió i / o possibilitats 

econòmiques, no poden dur a 

terme actuacions en matèria de 

promoció econòmica i ocupació 

laboral, o no les poden dur a 

terme amb la eficàcia que seria 

necessària. Es tractaria doncs, 

de mancomunar aquests 

serveis entre municipis propers i 

amb necessitats similars, de 

fora que es pugui assolir un 

òptim en aquest àmbit de 

política municipal. Penso que 

Mataró, amb uns sòlida 

estructura i molta experiència, 

podria liderar una acció de 

formació / exportació de bones 

pràctiques que seria d’utilitat 

per a tots. Entre d’altres 

activitats, penso que s’haurien 

de dur a terme: 1) Creació d’un 

viver d’empreses. Noves petites 

empreses que es creïn, o 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
Sí 6 mesos 
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d’altres “joves” ja existents, però 

que necessitin d’un impuls pel 

seu desenvolupament. 2) 

Assessorament: Aspectes 

tècnics i econòmics, tant pel 

que fa referència a la creació / 

impuls de noves empreses o 

empreses joves, com pel que fa 

referència a suport a petites 

empreses existents, amb 

serioses dificultats de 

supervivència. 3) Posar a 

disposició de les petites 

empreses, espais per a poder 

fer reunions / presentacions. 4) 

Posar a disposició de les 

empreses un servei gratuït a la 

web municipal, dins el cens 

d’empreses, d’una presentació i 

accés a través de link de la 

seva pròpia web. 5) Crear un 

cens, no tan sols de empreses 

existents, sinó també d’activitats 

necessàries a la població, així 

com d’un cens de solars / 

espais industrials disponibles. 

6) Crear sinèrgies entre les 

empreses, amb actuacions 

formals (conferències, etc) o 

informals (esmorzars 

d’empreses amb ponències, 
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etc)- 7) Creació d’una Bossa 

d’oferents i demandants 

laborals. 8) Etc. 

Dotar d’un òptim servei de 

promoció econòmica i 

d’ocupació a tots els municipis. 

Millorar la eficiència dels 

recursos esmerçats al agrupar / 

mancomunar serveis.  

Millorar les sinèrgies i 

complicitats, en general, dels 

municipis que formen la 

comarca. 

7.3.3 Establiment d’un 

servei d’ocupació i 

promoció econòmic a 

nivell comarcal 

Actualment cada municipi 

presta i gestiona els seus propis 

serveis de promoció econòmica 

i ocupació. Això genera 

ineficiències i no permet 

optimitzar oportunitats. És 

necessari establir un servei 

comarcal de promoció 

econòmica i oupació que 

ofereixi el seus serveis a 

persones i empreses del 

conjunt de la comarca. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 
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Millora de l'eficiència en la 

gestió i prestació dels serveis  

Optimització dels resultats de 

les polítiques de promoció 

econòmica i ocupació 

7.3.4 Capilaritzar el 

Tecnocampus Mataró 

El Tecnocampus Mataró juga 

un paper important en matèria 

de noves tecnologies i 

economia del coneixement, 

però la seva activitat es centra a 

la ciutat de Mataró. Seria 

convenient ampliar l'àmbit 

territorial d'impacte del 

Tecnocampus, és a dir, 

capilaritzar la seva activitat per 

tal de que d'altres municipis 

també se'n beneficiessin. Es 

tracta de que algunes activitats 

o serveis del Tecnocampus es 

realitzin en municipis diferents, 

de manera que es multipliqués 

exponencialment el valor 

generat 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
No 1 any 
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Increment de la competitivitat 

del territori  

Major presència del 

Tecnocampus Mataró 

 

 

8. Una comarca on ningú es queda enrere 

Volem una comarca integradora i tolerant, sense desigualtats socials i on tothom tingui les mateixes oportunitats per dur a terme el seu projecte vital. 

8.1 Facilitar la integració de persones nouvingudes per tal de que puguin ser part activa de la nostra societat i evitar situacions d’exclusió social 

8.1.9 Classes d’alfabetització per a nova ciutadania 
8.1.10 Parelles d’acompanyament: persones autònomes com a “tutors” (persones de referencia)  de nouvinguts  
8.1.11 Xarxa d’empreses potencialment contractadores  
8.1.12 Polítiques d’oci, cultura i esport  com a mecanismes d’integració de nova ciutadania 
8.1.13 Ajuda per a la convalidació de documentació 
8.1.14 Potenciar emprenedoria entre la nova ciutadania 
8.1.15 Accions de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia 
8.1.16 Incloure tradicions de països d’origen en les festes, jornades , etc. (Apropar-nos nosaltres a ells, no només ells a nosaltres) 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 
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8.1.1 Classes 

d’alfabetització per a 

nova ciutadania 

 

Moltes persones nouvingudes 

tenen dificultats per a la 

integració degut al seu 

desconeixement de l'idioma. Es 

podrien oferir accions de 

formació dirigides a persones 

nouvingudes per tal de que 

aprenguessin l'idioma i facilitar 

així la seva integració tant 

social com laboral. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Facilitar la integració social de 

persones nouvingudes  

Facilitar trobar feina a persones 

nouvingudes 

8.1.2 Parelles 

d’acompanyament 

Crear parelles 

d'acompanyament (a l'estil de 

les parelles lingüístiques) de 

manera que les persones 

nouvingudes tinguin una 

persona de referència que 

l'ajudi en el seu procés 

d'integració. Aquesta persona 

seria voluntària seria una 

espècie de "tutor" a qui podria 

recòrrer la persona nouvinguda 

per resodre dubtes o per obtenir 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 



 

66

Els reptes del Maresme: Propostes 

ajuda davant d'alguna situació 

(presentció de documentació, 

tràmits, etc.) 

Facilitar la integració de 

persones nouvingudes 

8.1.3 Xarxa d’empreses 

potencialment 

contractadores 

Creació d'una xarxa d'empreses 

potencialment contractadores 

de persones nouvingudes que 

podrien ocupar a persones 

d'aquest col·lectiu. Aquestes 

empreses contractadores 

podrien obtenir de certs 

beneficis en contraprestació a la 

seva tasca per a la integració 

de persones en risc d'exclusió. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Integració laboral de persones 

en risc d'exclusió 

8.1.4 Polítiques d’oci, 

cultura i esport  com a 

mecanismes d’integració 

de nova ciutadania 

Una de les millors maneres per 

integrar a persones en risc 

d'exclusió, especialment 

persones nouvingudes i joves, 

és a través de l'oci, la cultura i 

esport. Així, caldria impulsar 

polítiques en aquests àmbits 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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encaminades a facilitar la 

integració de les persones 

desafavorides i a permetre 

l'establiment de relacions entre 

persones nouvinudes i 

persones autòctones 

Increment de la integració social 

Increment de les relacions entre 

persones de diferetns origens 

8.1.5 Ajuda per a la 

convalidació de 

documentació 

Sovint les persones 

nouvingudes tenen problemes 

per tal de convalidar els 

documents oficials dels seus 

països d'origen. Es podria oferir 

algun servei d'ajuda a la 

convalidació d'aquests 

documents, especialment el 

permís de conduir, per tal de 

facilitar la tasca de convalidació 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracions 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Facilitats per a la integració de 

persones nouvingudes 
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8.1.6 Potenciar 

emprenedoria entre la 

nova ciutadania 

Una de les principals vies per a 

la integració de perones 

nouvingudes és a través de 

l'ocupació. Ja hi ha diversos 

projectes i iniciatives per facilitar 

la recerca de feina i l'obtenció 

d'un lloc de treball per compte 

alié, però seria necessari 

impulsar actuacions 

encaminades a que les 

persones nouvingudes creïn la 

seva pròpia empresa. cal tenir 

en compe que les persones 

nouvingudes que creen una 

empresa, després també 

podran contractar persones 

igualment nouvingudes 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Integració sociolaboral de 

persones nouvingudes  

Major dinamisme empresarial 

8.1.7 Accions de 

sensibilització contra el 

racisme i la xenofòbia 

Realitzar campanyes i accions 

de sesnibilització per tal de 

lluitar contra actes i 

comportaments racistes o 

xenèfobs entre la població. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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Societat més tolerant 

8.1.8 Incloure tradicions 

de països d’origen en les 

festes, jornades , etc. 

Una de les maneres per integrar 

persones nouvingudes és 

donant a conèixer entre els 

autòctons les tradicions dels 

respectius països d'origen. Així, 

es podria fomentar la celebració 

d'aquest tipus d'activitats 

tradicionals (festives) com 

poden ser l'any nou xinés, la 

holly party, etc. En les diferents 

festes que es celebren als 

municipis maresmencs podrien 

incloure actes festius originaris 

d'altres països. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Major coneixment de la cultura 

de les persones nouvingudes  

Sensibilització cap al respecte i 

la tolerància canviar la 

perspectiva dels autòctons 

sobre les persones 

nouvingudes 
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8.2 Facilitar l’accés a un habitatge digne per tal de garantir l’autonomia de les persones i que ningú hagi de marxar de la comarca  

8.2.3 Pisos tutelats per a persones en risc d’exclusió 
8.2.4 Pisos de protecció oficial (lloguer social) 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

8.2.1 Pisos tutelats per a 

persones en risc 

d’exclusió 

Crear pisos tutelats per a 

persones en risc d'exclusió 

social o amb especials 

dificultats. Es tracta de pisos on 

els usuaris poden fer vida 

autònoma, però comptant amb 

algun tipus de supervisió per 

part d'un professional de l'àmbit 

social (educadors socials, 

assistents socials, etc.) 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 100.000 i 

500.000€ 
Sí 6 mesos 

Integració de persones en risc 

d'exclusió Increment de 

l'autoestima de les persones 

beneficièries  

Facilitar l'accés a l'habitatge a 

persones amb dificultats 
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8.2.2 Pisos de protecció 

oficial  

Cal facilitar l'accés a l'habitatge 

a persones amb dificultats. Per 

això cal fomentar la creació de 

pisos de protecció oficial, que 

peremtin oferir un habitatge 

amb un lloguer molt baix. Més 

enllà dels pisos de protecció 

oficial que pugui construir 

l'administració, podrien establir-

se normatives per tal de que els 

promotors privats tinguin la 

obligació de destinar un 

perentatge dels edificis de nova 

construcció a lloguer social 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Facilitar l'accés a l'habitatge a 

persones en risc d'exclusió 

 

8.3 Suport a les entitats de la comarca per tal d’ajudar-los en la seva funció integradora 

8.4.5 Establir normatives “integradores en entitats esportives  
8.4.6 Treball conjunt entre les entitats 

 

Actuació Descripció i beneficis Competència Inversions Temps 
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Àmbit 

territorial 

Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

8.3.1 Establir normatives 

“integradores” en entitats 

esportives 

L'esport és una de les principals 

vies per a la integració de 

persones desafavorides. Es 

podrria sensibilitzar a les 

diferents entitats i clubs 

esportius per tal de que 

incorporessin algun tipus de 

normativa o sistema de 

funcionament que faciliti la 

integració de persones en risc 

d'exclusió. Així, per exemple, 

les entitats esprotves es podrien 

comprometre a que fins a 

determinada edat juguin tots els 

nens, o reservar uns minuts per 

tal de que juguin nens amb 

dificultuats, etc. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Participació de persones en risc 

d'exclusió en activitats 

esportives, facilitant així la seva 

integració  

Major sensibilització respecte 

els col·lectius desafavorits 
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8.3.2 Treball conjunt entre 

les entitats 

Les entitats soials son una 

important eina per a la 

integració de persones 

nouvingudes i/o en risc 

d'exclusió. És important que hi 

hagi un major coneixement i 

contacte entre les entitats de la 

comarca per tal de que hi hagi 

un treball comú. Així, calen 

impulsar actuacions 

encaminades a facilitar el treball 

conjunt entre les entitats, entre 

les que es podrien apuntar:  

-Creació d'un consell d'entitats 

a nivell comarcal, que serveixi 

com a punt de trobada, debat i 

treball per a les entitats 

participants 

-Potenciar la fira d'entitats 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Increment del contacte i l'acció 

conjunta de les entitats  

Major dinamisme social 
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8.4 Fer dels centres educatius espais d’integració per tal de lluitar contra les desigualtats i que les futures generacions s’eduquin en els valors de la convivència 

i la tolerància 

8.1.1 Voluntariat entre estudiants per fer serveis a la comunitat 
8.1.2 Incloure en els plecs clàusules per incorporar activitats de sensibilització al menjador de les escoles 
8.1.3 Millora del sistema de gestió de beques 
8.1.4 Servei de colònies 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

8.4.1 Voluntariat entre 

estudiants per fer serveis 

a la comunitat 

Els alummes de les escoles del 

Maresme podrien participar en 

accions de voluntariat a través 

de les quals es prestés algun 

tipus de servei a la comunitat. 

Es tracta de que els joves posin 

al servei de la comuntiat part 

del seu temps i coneixements 

per tal d'ajudar a persones que 

ho necessiten. Un exemple 

podria ser les "classes" a 

personones grans sobre com 

utilitzar els telèfons mòvils 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracion 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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Consicencació entre els joves 

repecte la igualtat i el bé comú  

Major implicació del jovent en la 

comunitat 

8.4.2 Incloure en els plecs 

clàusules per incorporar 

activitats de 

sensibilització al 

menjador de les escoles 

Més enllà del paper educador 

de les escoles, també han de 

ugar un paper important en la 

integració i la llutia contra les 

desigualtats. Per això, cal 

aprofitar les hores no lectives 

del migdia per fer activitats 

encaminades a sesnibilitzar als 

alumnes en la igualtat. Es 

podrien organitzar activitats 

d'aquest tipus, i incloure en les 

clàusules de licitació del servei 

de menjador alguna refere`ncia 

a l'obligatorietat de 

desenvolupar aquest tipus 

d'activitats 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracion 

Menys de 

50.000€ 
Sí 6 mesos 

Consicenciació entre els més 

petits Reduir la discricminació a 

les escoles 
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8.4.3 Millora del sistema 

de gestió de beques 

Les beques són un instrument 

útil per facilitar l'accés a 

l'educació a aquelles persones 

que més ho necessiten. Però 

actualment el sistema no 

funciona correctament i es 

detecten algunes desviacions i 

ineficiències. Caldria reformular 

el sistema de gestió de les 

beques per tal de garantir que 

els beneficiaris d'aquestes 

siguin els que realment ho 

necessiten i per evitar que es 

perdin oportunitat (a vegades 

s'otorguen beques que al final 

no es fan servir) 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracion 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Garantir l'accés a l'educació  

Reducció de les desigualtats a 

les escoles 

8.4.4 Servei de colònies 

Molts nens no poden anar dde 

colònies degut a les dificultats 

econòmiques de la seva familia. 

Per això, es podria crear un 

servi de colònies gratuït o molt 

econòmic per a families en risc 

d'exclusió. No es tracta de fer 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
Sí 1 any 
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colònies separades per a nens 

de col3lectius desafavorits, sinó 

de garantir que aquests nens 

poden anar a les colònies amb 

la resta de nens 

Integració de nens pertanyents 

a col·lectius desafavorits  

Millora de l'autoestima ddels 

nens afectats per una situació 

de pobresa 

 

 

9. Una comarca sana i saludable 

Volem una comarca amb uns serveis sociosanitaris de qualitat que garanteixin una correcta atenció a les persones i amb una població amb uns hàbits de vida saludable que 

prefereixi prevenir que curar. 

9.1 Millorar els serveis d’assistència sociosanitària per tal de descongestionar-los i garantir una correcta atenció a les persones usuàries 

9.2.3 Noves tecnologies per a la salut (Videoconsultes, Teleassistència, etc.) 
9.2.4 Integrar serveis sanitaris i serveis socials 
9.2.5 Descentralitzar serveis que actualment es presten als hospitals 
9.2.6 Fiscalització del sistema sanitari  
9.2.7 Mantenir/reinstaurar servei d’urgències nocturnes i cap de setmana als CAPs 
9.2.8 Residències/centres de dia per a la tercera edat 
9.2.9 Cooperatives d’habitatge per a pisos tutelats 
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9.2.10 Pacte per la salut 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

9.1.1 Noves tecnologies 

per a la salut  

Utilitzar les noves tecnologies 

per tal de millorar l’assistència 

sanitària i descongestionar els 

serveis sanitaris. En aquest 

sentit, es poden apuntar 

diferents iniciatives: 

-Impuls al sistema de 

videoconsultes mèdiques de 

manera que els usuaris del 

servei no s'ahgin de desplaçar 

als entres d'atenció sanitaria per 

a les seves consultes 

mèdiques. 

- Universalització del sistema de 

teleassistència, de manera que 

totes les persones puguin 

comptar amb aquest sistema 

que permet fer un seguiment i 

atenció puntual a les persones 

usuaries. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracions 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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Reducció temps d'espera  

Eficiència econòmica  

Major comoditat pels usuaris 

9.1.2 Integrar serveis 

sanitaris i serveis socials 

És important oferir una atenció 

integral a les persones, per això 

és convenient integrar els 

serveis sanitaris i els serveis 

socials. Aquest integració 

comporta una millora en la 

coordinació i col·laboració entre 

els serveis, de manera que els 

serveis que s'ofereixin siguin de 

major qualitat. La integració 

dels serveis peremtrà donar una 

millor resposta a les necessitats 

de col·lectius en situació 

d'especial vulnerabilitat 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracions 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 1 any 

Millora en la qualitat de vida de 

persones en risc d'exclusió 

Oferiment d'un servei integral 

Major eficiència en les 

acutacions 
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9.1.3 Descentralitzar 

serveis que actualment es 

presten als hospitals 

Els hospitals estan col3lapsats 

degut a la gran quantiat de 

serveis que es podrien prestar 

des dels CAPs però que 

actualment es presten des dels 

centres hospitalaris. Caldria 

descentralitzar alguns d'aquests 

serveis que ofereixen els 

hospitals per tal de que es 

prestessin en els CAPs. 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracions 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Descongestió dels hospitals  

Millora de la comoditat dels 

usuaris, que no s'haurien de 

desplaçar als hospitals 

9.1.4 Fiscalització del 

sistema sanitari 

El sistema sanitari maresmen 

presenta importants 

deficiències. Cal establir un 

sistema de fiscalització i 

seguiment de manera que es 

puguin identificar i recopilar 

ineficiències i problemàtiques. 

Aquest sistema de fiscalització 

serviria per pressionar a les 

administracions competents 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracions 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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sobre la necessitat d'incorporar 

canvis al model sanitari 

Major control de les 

ineficiències i problemàtiques 

Intrument per 

pressionar/sensibilitzar a 

l'administració sobre necessitat 

de canvis 

9.1.5 Mantenir/reinstaurar 

servei d’urgències 

nocturnes i cap de 

setmana als CAPs 

en alguns municipis s'han 

tancat els serveis d'urgències 

nocturnes i d cap de setmana, 

de manera que els ciutadans 

d'aquests municips s'han de 

desplaçar a altres ciutats. 

Caldria reinstaurar aquests 

serveis d'urgències per tal de 

millorar l'atnció que reben els 

ciutadans 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració 

d'altres 

administracions 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 

Millora de la qualitat dels 

serveis sanitaris 

(especificament, les urgències) 
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9.1.6 Residències/centres 

de dia per a la tercera 

edat 

El maresme compta amb una 

població cada cop més 

envellida. És necessari comptar 

amb els recursos necessaris 

per poder donar resposta a les 

necessitats d'aquests 

col·lectius. Així, es podrien 

crear residències i centres de 

dia per a persones de la tercera 

edat. Aquesta iniciativa no 

només serviria per poder 

atendre correctament les 

persones grans, sinó que també 

podria tenir impacte positiu 

sobre l'habitatge, perquè les 

persones que van a la 

residència podrien posar al 

mercat el seu habitatge 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 

1.000.000€ i 

5.000.000€ 

Sí 2 anys 

Millora de l'atenció 

sociosanitaria a persones de la 

tercera edat  

Increment de l'oferta d'habitatge 

9.1.7 Cooperatives 

d’habitatge per a pisos 

tutelats 

Fomentar la creació de 

cooperatives d'habitatge 

(especialmente entre persones 

grans) per tal de que es crein 

Tota la comarca 

Es necessita la 

col•laboració del 

sector privat 

Menys de 

50.000€ 
No 2 anys 
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 pisos tutelats o semi/tutelats. Es 

tracta d'edificis en els que hi ha 

una serie de serveis comuns 

per als residents, però que 

aquests poden optar per no 

utilitzar aquests servies, però es 

garanteix que hi tinguin un 

accés fàcil. en funció de les 

necessitats de les persones, el 

grau de tutela i seguiment serà 

més o menys elevat 

Manteniment de l'autonomia de 

les persones grans  

Millora de l'atenció a persones 

grans  

Increment de l'oferta d'habitatge 

9.1.8 Pacte per la salut 

Signatura d'un acord polític 

(hauria de comptar amb el 

màxim consens possible) on es 

defineixi el model sanitari 

desitjat pel Maresme (o els 

canvis que cal incoporar al 

l'actual model) i que també 

apunti les primeres línies 

d'actuació en la matèria 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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Instrument de pressió per a 

introduir canvis en el model 

sanitari  

Definició de principals línies 

d'actuació en matèria d'atenció 

sanitaria 

 

9.2 Fomentar hàbits saludables entre la població per tal de millora l’estat de salut de les persones i reduir així l’ús de serveis sanitaris 

9.1.1 Formació/sensibilització sobre hàbits saludables (per a particulars i per empreses) 
9.1.2 Rutes gimnàstiques 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

9.2.1 

Formació/sensibilització 

sobre hàbits saludables 

Realització d'accions de 

formació i sensibilització sobre 

hàbits saludables per tal de 

prevenir possibles malalties. Es 

tracta de fomentar els hàbits de 

vida saludables entre la 

població per tal de comtpar amb 

una ciutadania més sana. 

Caldria prestar especial atenció 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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a la formació/sensibilització en 

el sí de les empreses 

Millora de la salut dels residents 

a la comarca 

9.2.2 Rutes gimnàstiques 

Definicio i creació de rutes que 

incorporin algun tipus d'activitat 

gimnàstica. Aquestes rutes 

haurien d'estar pensades 

principalment per a persones de 

la tercera edat 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Entre 50.000€ i 

100.000€ 
No 6 mesos 

Millora de la salut dels residents 

de la comarca  

Interiorització d'habits 

saludables 

 

10. Una comarca amb uns serveis públics eficients i adaptats a les necessitats 

Volem una comarca amb unes administracions (Ajuntaments i Consell Comarcal) que col·laboren entre elles per oferir millors serveis i que es regeixin pels principis de 

participació, transparència, innovació i eficiència al servei de la ciutadania del Maresme. 

10.1 Mancomunar serveis per tal de fer-los més eficients  

10.1.3 Estudi de possibles serveis a mancomunar 
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10.1.4 Convenis o acords de mancomunació de serveis 

 

 

 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

10.1.1 Estudi de possibles 

serveis a mancomunar 

Cada municipi ofereix els seus 

serveis de manera independent 

i aïllada de la resta de municipis 

i això genera ineficiències. 

Caldria realitzar un estudi en 

profunditat per tal d’identificar 

tots aquells sereis que es 

podrien mancomunar entre 

diferents municipis o, si és el 

cas, aquells serveis que es 

podrien prestar de manera 

centralitzada des del Consell 

comarca. Aquest estudi seria la 

base a partir de la qual prendre 

decisions sobre mancomunació 

de serveis 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 6 mesos 
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Conèixer les ineficiències 

generades degut a la gestió 

aïllada dels municipis 

10.1.2 Convenis o acords 

de mancomunació de 

serveis 

Signatura d’acords o convenis 

entre diferents municipis per tal 

de mancomunar els serveis que 

es considerin oportuns. 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Increment de l’eficiència en la 

gestió i prestació dels serveis 

públics 

 

10.2 Fer del Consell Comarcal una administració simplificada, transparent, innovadora i participativa per tal d’incrementar-ne l’eficiència i millorar la percepció 

ciutadana 

10.2.7 Simplificació del processos administratius recurrents 
10.2.8 Incorporar mecanismes d’avaluació (quantitatius i qualitatius) en totes les polítiques i serveis comarcals 
10.2.9 Implantar un sistema de compra administrativa intel·ligent 
10.2.10 Apoderament del Consell d’Alcaldes  
10.2.11 Posada en funcionament dels Consells consultius en diferents àmbits 
10.2.12 Coordinació política de l’estratègia d’innovació pública comarcal  
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Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

10.2.1 Simplificació del 

processos administratius 

recurrents 

Simplificació del processos 

administratius recurrents, 

mitjançant l’aplicació de 

tècniques de reenginyeria i 

culminant la implementació del 

gestor documental que en 

aquest moments dóna servei al 

registre, expedients, patrimoni, 

gestió tributària i comptabilitat. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Eficiència en la gestió i 

prestació dels serveis 

10.2.2 Incorporar 

mecanismes d’avaluació 

(quantitatius i qualitatius) 

en totes les polítiques i 

serveis comarcals 

Definir i sistematitzar els 

mecanismes d’avalaució de les 

diferents polítiques i serveis 

públics que s’ofereixn des de 

l’administració. Aquesta 

avaluació hauria de contenir 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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tant aspectes quantitatius com 

qualitatius 

Millora del funcionament dels 

serveis 

Facilitar la presa de decisions 

Fiscalització dels serveis i 

polítiques 

10.2.3 Sistema de compra 

administrativa intel·ligent 

Implantar un sistema de compra 

administrativa intel·ligent, 

eixamplant l’agregació de la 

demanda en nous àmbits i 

instaurant de manera regular 

les consultes preliminars al 

mercat. 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Estalvi econòmic 

Sistematització dels processos 

de compra 

10.2.4 Apoderament del 

Consell d’Alcaldes 

Posar en valor el Consell 

d’Alcaldes amb el compromís 

d’ampliar els àmbits 

d’intervenció per sobre dels 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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previstos al Reglament Orgànic 

Comarcal. 

Incrementar els àmbits 

d’intervenció 

10.2.5 Posada en 

funcionament dels 

Consells consultius en 

diferents àmbits 

Es tracta de posar en 

funcionament diferents Consells 

consultius oberts a la 

participació ciutadana. Aquests 

Consell actuarien com a 

embrions d’una governança 

comarcal participativa Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Foment de la participación 

ciutadana 

Apropar l’administració a la 

ciutadania 

10.2.6 Coordinació 

política de l’estratègia 

d’innovació pública 

comarcal 

Convertir el CCM en un 

“laboratori obert de projectes 

públics”. Un Open County Lab 

que combini els conceptes de 

living lab (laboratori viu) i open 

innovation (innovació oberta), a 

través de promocionar que el 

disseny dels serveis comarcals 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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es faci en les condicions 

següents: 

-Crear entorns d’experimentació 

en què els nostres usuaris 

(típicament els ajuntaments) i 

els productors dels serveis 

comarcals (personal comarcal i 

empreses i concessionàries 

dels serveis que estan 

externalitzats) puguin co-crear 

innovacions en la manera com 

els gestionem.  

-Combinar el coneixement 

intern amb el coneixement 

extern provinent d’altres 

administracions en la formulació 

de nous projectes 

(benchmarking). 

-Ser referents per a què les 

administracions superiors 

(entitats municipalistes, 

Generalitat de Catalunya, 

Diputació de Barcelona, etc.) 

ens elegeixin per a la 

implementació de projectes 

innovadors que puguin ser 

testats en el territori.  
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Impuls a la innovació en els 

serveis i polítiques públiques 

 

10.3 Professionalitzar el model de gestió del Consell Comarcal per tal de millorar el seu funcionament i posar en valor la tasca desenvolupada pels servidors 

públics 

10.4.7 Implantació d’un model de Direcció per Objectius  
10.4.8 Revisió del Codi d’Ètica pública 
10.4.9 Estructura organitzativa híbrida 
10.4.10 Aprofundir la professionalització de la direcció pública comarcal 
10.4.11 Institucionalització d’un sistema de coordinació entre les direccions política i tècnica  
10.4.12 Projecció externa dels serveis comarcals de suport 

Actuació Descripció i beneficis 
Àmbit 

territorial 
Competència 

Inversions 

Temps 
Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

10.3.1 Implantació d’un 

model de Direcció per 

Objectius 

Implantació d’un 
model de Direcció per 
Objectius (DpO) 
capaç d’avaluar 
rendiments i 
competències, amb la 
incorporació 
d’incentius econòmics 
a l’acompliment i de 
carrera administrativa 
horitzontal en la 
mesura en què la 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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situació financera del 
Consell Comarcal ho 
permeti. El model 
partirà de 
l’experiència anterior 
de DpO i del projecte 
no implementat de 
gestió per 
competències. 

Facilitar la tasca d’avaluació  

10.3.2 Revisió del Codi 

d’Ètica pública 

Reelaboració del Codi Ètic per 

tal de definir quins són els 

comportaments i actituds que 

han de regir els servidors 

públics Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Garantir la correcta actuació 

dels treballadors públics 

10.3.3 Estructura 

organitzativa híbrida 

Definició d’una estructura 

organitzativa híbrida, que 

combini aspectes de l’estructura 

departamental amb l’estructura 

matricial (sustentada per 

l’oficina d’Innovació) quan 

s’abordi la definició de noves 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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polítiques i serveis i/o la revisió 

profunda dels existents. 

Major eficiència  

10.3.4 Aprofundir la 

professionalització de la 

direcció pública comarcal 

Utilitzar criteris professionals i 

de competència per damunt de 

criteris polítics o d’afinitat 

ideològica en la contractació de 

professionals per a 

l’administració. Es tracta de que 

prevalgui la selecció 

meritocràtica (especialment en 

la Gerència) 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Major professionalitat dels 

treballadors públics 

10.3.5 Institucionalització 

d’un sistema de 

coordinació entre les 

direccions política i 

tècnica 

Institucionalització d’un sistema 

de coordinació entre les 

direccions política i tècnica, 

amb la Gerència com a clau de 

volta (reunions periòdiques de 

direcció, reunions de seguiment 

per àrees, assemblees 

gerencials amb el personal, 

etc.). 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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Miilora de la coordinación entre 

l’àmbit tècnic i el polític 

10.3.6 Projecció externa 

dels serveis comarcals de 

suport 

Oferir i difondre els serveis 

dirigits als ajuntaments, entre 

els que caldria incloure sereis 

de consultoria 
Tota la comarca 

Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Prestar suport als ajuntaments 

per al desenvolupament de la 

seva activitat 

 

 

10.4 Gestionar i prestar polítiques i serveis que responguin a les necessitats dels ajuntaments per tal de facilitar el posicionament del Maresme com a territori 

competitiu 

10.1.1 Nou procés de planificació estratègica territorial  
10.1.2 Incardinació del nou pla comarcal amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. 
10.1.3 Contracte-programa per a la cooperació entre els nivells de govern provincial i comarcal  
10.1.4 comissions mixtes de traspassos de recursos i competències  
10.1.5 Estratègia de serveis comarcals “de base zero” 
10.1.6 Racionalització de l’organigrama d’àrees polítiques 

Actuació Descripció i beneficis Competència Inversions Temps 



 

96

Els reptes del Maresme: Propostes 

Àmbit 

territorial 

Inversió 

requerida 

Costos 

estructurals 

10.2.1 Nou procés de 

planificació estratègica 

territorial 

Disseny d’un nou procés de 

planificació estratègica territorial 

de tercera generació, que 

prengui el relleu del Pla 

Maresme 2015 però amb un 

lideratge i metodologia 

renovats. Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Definir les principals línies 

d’actuació per al 

desenvolupament de la 

comarca  

10.2.2 Incardinació del 

nou pla comarcal amb el 

Pla Estratègic Metropolità 

de Barcelona 

Vinular el pla comarcal amb el 

Pla Estratègic Metropolità per 

tal de generar sinèrigies i 

garantir la coherència entre les 

actuacions a dur a terme Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Alinear-se amb l’estratègia de 

desenvolupament de l’Àrea 

Metropolitana 
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10.2.3 Contracte-

programa per a la 

cooperació entre els 

nivells de govern 

provincial i comarcal 

Negociació amb la Diputació de 

Barcelona d’un contracte-

programa que permeti la 

cooperació entre els nivells de 

govern provincial i comarcal en 

la prestació de serveis 

mancomunats al Maresme. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Incrementar l’eficiència dels 

serveis i polítiques públiques 

10.2.4 Comissions mixtes 

de traspassos de 

recursos i competències  

Activació de les comissions 

mixtes de traspassos de 

recursos i competències de 

l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Facilitar el procés de traspàs de 

recursos i competències 

10.2.5 Estratègia de 

serveis comarcals “de 

base zero” 

Estratègia de serveis comarcals 

“de base zero”, que impliqui la 

revisió constant de la utilitat 

dels que es presten i la 

generació de nous que 

responguin a necessitats no 

cobertes.  

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 
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Garantir serveis adeqüats per a 

les necessitats a cobrir 

10.2.6 Racionalització de 

l’organigrama d’àrees 

polítiques 

Racionalització de 

l’organigrama d’àrees 

polítiques, reduint-la de 5 a 4 i 

redireccionant serveis per 

agregació natural: i) Serveis a 

les Persones, ii) Territori i 

Sostenibilitat, iii) 

Desenvolupament Econòmic i 

iv) Cooperació Local. Se’ls 

sumaria una àrea operativa: 

Hisenda, Recursos Interns i 

Noves Tecnologies. 

Tota la comarca 
Ho poden fer de 

manera unilateral 

Menys de 

50.000€ 
No 1 any 

Racionalització de 

l’organigrama per ser més 

eficients 

 


