


El repte institucional



1. Els municipis maresmencs donen poc valor a la figura del Consell Comarcal com a 
òrgan supramunicipal i bona part de la població el veu com un òrgan polític que no 
presta serveis d’utilitat per a la ciutadania.

2. Un dels principals problemes identificats al Maresme és que la major part dels 
Ajuntaments de la comarca opten per fer “política de campanar”, sense comptar amb 
la cooperació i col·laboració dels municipis del seu entorn. 

3. Mataró és la capital del Maresme, però actualment no exerceix la seva capitalitat més 
enllà dels aspectes administratius.
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1. És necessari establir quin tipus de serveis i projectes s’han d’impulsar des del Consell Comarcal 
per tal de que aquest organisme no sigui només un altre nivell administratiu, sinó que sigui un 
veritable instrument d’utilitat per al desenvolupament del territori i la millora de la qualitat de vida de 
la població. 

2. La dinàmica aïllacionista dels municipis genera grans ineficiències i duplicitats; a més, sovint 
representa un descens de la qualitat dels serveis prestats i, per contra, incrementa 
substancialment les despeses necessàries per poder-los gestionar i executar. Cal trencar amb les 
reticències dels ajuntaments a col·laborar amb els seus ajuntaments veïns i apostar per la 
cooperació intermunicipal i la mancomunació de determinats serveis.

3. La resta de ciutats de la comarca no han pogut beneficiar-se de les dinàmiques de Mataró, ni 
Mataró s’ha beneficiat de les dinàmiques i oportunitats que generen la resta de ciutats i pobles del 
Maresme. Davant d’aquesta situació, el repte que es planteja és que Mataró passi a exercir una 
capitalitat verdadera. 

1



Què hem fet?



1. Hem creat 3 comunitats d’interès al voltant de tres eixos: societat, territori i 
economia

2. Hem fet difusió del projecte

3. Hem creat grups heterogenis territorialment de militants voluntaris amb diferents 
interessos i coneixements

4. Hem definit 10 línies d’actuació que hem integrat en 5 idees força i que han 
significat 113 propostes de millora

5. Hem simplificat les propostes en 10 projectes vertebradors per la comarca
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1. Comarca Sostenible: una comarca respectuosa amb el medi ambient

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

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

4. Comarca Integradora: una comarca on ningú es quedi enrere

5. Comarca Orgullosa: una comarca amb una identitat pròpia, orgullosa 
de sí mateixa i amb sentiment de pertinença
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Projectes
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1) Impuls a empreses de silvicultura i biomassa: es genera activitat 
econòmica i, a més, es mantenen nets i cuidats els boscos

2) Biomassa en equipaments públics: utilització de biomassa en tots els 
equipaments públics. Major respecte pel medi ambient, estalvi econòmic i 
reverteix en la pròpia comarca

3) Foment/ajudes a la biomassa entre particulars i empreses:
sensibilització i ajudes per a la instal·lació de sistemes de biomassa tant a 
domicilis com a empreses 

4) Creació d’un centre logístic de biomassa forestal, de gestió públic-
privada

3.1

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS

Smart
Maresme



1) Medi ambient: Incorporació de sistemes smart de recollida escombraries 
a l’empresa RESMAR, sistemes eficiència energètica, etc. 

2) Mobilitat: senyalització intel·ligent, mobilitat sostenible (cotxes elèctrics, 
punts recarrega, etc.), car sharing, etc.

3) Economia: empreses tecnològiques i innovadores (videojocs, internet de 
les coses, etc.), capil·larització del Tecnocampus

4) Administració: e-administració (tràmits on line), open data, participació 
on-line, etc.

3.2

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS
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1) Espais agraris: participar en processos territorials de creació d’espais protegits per a 
la realització d’activitats agràries i lúdiques vinculades amb l’agricultura (per exemple, 
Espai Agrari de la Baixa Tordera)

2) Foment i protecció de productes agroalimentaris autòctons (i identitaris): 
recuperació de productes autòctons en vies de desaparició, promoció dels productes 
(especialment vi, pèsols, maduixes i peix i marisc), creació d’un segell identificatiu, 
foment de l’agricultura ecològica, etc.

3) Comerç i productes autòctons: fomentar la venda de productes autòctons i de 
proximitat en els establiments comercials

4) Escola de restauració: crear alguna escola de restauració a la comarca per tal de 
tenir el cicle agroalimentari complet i facilitar el posicionament del Maresme com a 
comarca agroalimentària i gastronòmica

5) Mercats (municipals i supramunicipals) de productes de proximitat

3.3

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS



1) Reformular el Consorci de Turisme i generar sinergies amb altres instruments 
supramunicipals de promoció econòmica (per exemple, Consorci DO Alella)

2) Serveis de suport a les empreses turístics i contacte amb operadores per tal de que 
incloguin el Maresme en la seva oferta

3) Productes turístics supramunicipals (que impliquin a més d’un municipi)

4) Turisme a la natura: creació de nous productes turístics vinculats a la naturalesa. En 
les zones forestals es poden crear xarxa de senders, cicloturisme, curses de 
muntanya, etc. Al litoral es podrien impulsar activitats tant aquàtiques com ara 
navegació a vela (especialment el patí català) com subaquàtiques com el 
submarinisme

5) Turisme gastronòmic: posicionar la comarca com a destí gastronòmic 

6) Turisme cultural: aprofitar el patrimoni cultural i arquitectònic per ampliar l’oferta 
turística 

3.4

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS



1) Impuls a les empreses innovadores: captar i/o promoure la creació d’empreses innovadores. 
Caldria oferir ajudes a aquest tipus d’empreses (política fiscal, serveis d’assessorament, vivers, 
etc.) i facilitar el traspàs/relacions amb el Tecnocampus i altres centres de recerca com ara 
universitats 

2) Segell de Qualitat Mediambiental: segell que identificaria aquelles empreses, serveis i 
productes que són respectuosos amb el medi ambient

3) Establiments comercials: 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 com a centres de recollida de determinats residus 
(ampolles, llaunes, etc.) i que això comporti un benefici tant per al client com per a l'establiment 
(experiència similar a la que s’ha dut a terme a l’Empordà); Reducció del nombre de productes 
envasats; Foment de la compra a granel, etc.

4) Serveis d’assessorament mediambiental: oferiment d’un servei comarcal 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 

5) Foment de les energies renovables i l’eficiència energètica: Donar facilitats per a la 
instal·lació de sistemes d'energies renovables a les empreses (podria fer-se extensiu a les 
llars). Aquestes facilitats es podrien concretar de diverses maneres, per exemple bonificacions 
fiscals, servei d'assessorament, campanya de sensibilització 

3.5

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS
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1) Empreses: creació d’una xarxa d’empreses potencialment contractadores de persones 
en risc d’exclusió

2) Particulars: “parelles d’acompanyament” a l’estil de les parelles lingüístiques. Serien 
persones de referència per a aquells que tenen situació de vulnerabilitat i qui podria 
oferir ajuda, orientació, etc.

3) Escoles: els centres educatius com a espais d’integració. Voluntariat entre estudiants, 
activitats de sensibilització a l’hora del menjador, etc.

4) Entitats: reforçar i col·laborar amb les entitats que ajuden a la integració, prestant 
especial atenció als clubs esportius. Es podrien establir normatives integradores (per 
exemple, obligatorietat de fer jugar a tots els nens fins a determinada edat, quotes de 
discriminació positiva, etc.). Caldria fomentar el treball conjunt entre les entitats i 
impulsar el consell d’entitats

3.6

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS



1) Pisos de protecció oficial: impuls als pisos de protecció oficial, ja sigui de promoció 
pública o privada (obligatorietat d’un % de pisos social en les noves edificacions)

2) Pisos tutelats: impulsar els pisos tutelats com a via de mantenir certa autonomia dels 
usuaris. Es podrien fomentar les cooperatives d’habitatge (especialment entre gent 
gran) per crear aquest tipus de serveis

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 (econòmiques, 
assessorament, facilitació de tràmits, etc) per a la construcció/rehabilitació d'edificis 
incorporant criteris mediambientals; 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.)
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1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS



Creació d'una "moneda ciutadana" que permeti realitzar pagaments 
en establiments comercials col·laboradors de manera instantània 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 tipus de moneda seria el que ha impulsat 
l'ajuntament de Barcelona amb el projecte REC. 

3.8

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS
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1) Mancomunar serveis: realitzar un estudi sobre els diferents serveis que es presten a 
nivell municipal i identificar quins es podrien prestar de manera mancomunada per tal 
de fer-los més eficients. Signatura dels corresponents acords de mancomunació. 
Gestió i prestació dels serveis 

2) Professionalització de la funció directiva del Consell Comarcal: selecció de 
personal directiu en funció dels mèrits (Meritocràcia) i no per afinitats polítiques o 
relacions d’amistat

3) Creació d’un ecosistema comarcal favorable a la innovació pública (open 
innovation lab)

4) Creació de serveis de doble capa sobre la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del 
Maresme, amb el CPD del Tecnocampus com a node (còpies de seguretat, accés, help 
desk, etc.)

5) Incorporació dels instruments de la Compra Pública Innovadora en les compres 
agregades

3.9

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS
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1) Consells Consultius com a embrions d’una governança 
comarcal participativa

2) Clàusules socials: incloure clàusules socials en els processos 
de licitació i contractació (que les empreses que opten a les 
licitacions/contractacions hagin de complir una sèrie de requisits i 
tenir en compte criteris socials com a mèrits en les propostes)

3) Polítiques d’eficiència energètica en equipaments i serveis 
públics 

4) Ampliació dels assumptes en què intervé el Consell 
d’Alcaldes

3.10

1. BIOMASSA - DISTRICT HEATINGS

2. (S)MAR(T)ESME – COMARCA 

INTEL·LIGENT 

3. MMMARESME – COMARCA 

AGROALIMENTÀRIA 

4. TURISME ACTIU I SOSTENIBLE –

COMARCA TURÍSTICA 

5. EMPRESES INNOVADORES I 

SOSTENIBLES 

6. XARXA INTEGRADORA 

7. HABITATGE DIGNE I SOSTENIBLE 

8. SOCIAL COIN 

9. ADMINISTRACIÓ EFICIENT

10. ADMINISTRACIÓ COMPROMESA 

PROJECTES RELACIONATS



I en tenim més!!!



1) Igualtat
2) Cultura
3) Salut
4) Mobilitat
5) Seguretat
6) Medi ambient

Etc.

En definitiva, 

Estem en condicions de presentar un programa 
electoral específic a nivell comarcal


