
D’acord amb les atribucions que el Reglament Orgànic Comarcal i la Llei d’Organització Comarcal 

atorguen a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del PLE que es farà el 

proper DIMARTS 18 de maig de 2010, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del 

Consell, amb el següent, 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

0.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 16 de març de 

2010. 

 

1.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència. 

 

 

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 

 

2.- Aprovació, si s’escau de la modificació núm. 4/10 del Pressupost de l’exercici 2010 del 

Consell Comarcal del Maresme per aplicació del Romanent de Tresoreria.  

 

3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança núm. 4 “Reguladora del preu 

públic per prestació de serveis de transport escolar”.  

 

4.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança núm. 10 “Reguladora del preu públic per les accions 

formatives dirigides als ciutadans i gestionades pels serveis educatius del Consell 

Comarcal del Maresme”. 

 

5.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Programa d’Actuació Comarcal del Consell 

Comarcal del Maresme (PAC). 

 

6.- Aprovació, si s’escau, de la creació i establiment de la Seu Electrònica del Consell 

Comarcal del Maresme.  

 

7.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació El Maresme per a la 

prestació del servei de transport escolar no obligatori dels usuaris del Centre Ocupacional 

Pere Parera per al curs 2009-2010. 

 

8.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’adhesió al “Conveni marc entre l’Administració 

General de l’Estat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la implantació 

d’un model integrat d’Atenció al Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya”. 

 



9.- Aprovació, si s’escau, la cessió a la Diputació de Barcelona dels drets d’us de les imatges 

videogràfiques corresponents a la iniciativa “Joves en transició”, per poder desenvolupar 

i editar nous materials audiovisuals, amb finalitats educatives i divulgatives. 

 

10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 66/10 de data 1 de març de 2010, 

referent a aprovar l’annex del Conveni que regula les relacions entre el Consell Comarcal 

del Maresme i les empreses usuàries del Maresme Centre de Negocis. 

 

11.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 86/10 de data 29 de març de 

2010, referent a l’adhesió al protocol de Xarxa de Productes de la Terra. 

 

12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 107/10 de data 15 d’abril de 2010, 

referent a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella i 

Autopistas Concesionaria Española SA relatiu a la mobilitat de la comarca durant la 

realització del les proves esportives del Challenge Costa de Barcelona-Maresme. 

 

13.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència 127/10 de data 5 de maig de 2010, 

referent a l’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses de l’exercici 

2009. 

 

 

CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 

14.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Mataró per a la gestió econòmica de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM). 

 

15.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de delegació de competències per part de l’Ajuntament 

de Dosrius en matèria de Recollida de Residus. 

 

16.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la signatura del conveni de col·laboració amb 

l’Ajuntament de Teià per a l’assessorament tècnic en l’àmbit de la contaminació acústica.  

 

17.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Gremi de Constructors i 

Promotors d’obres de Mataró i comarca per a l’estudi de viabilitat d’infrastructures 

medioambientals.  

 

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 108/10 de data 16 d’abril de 2010, 

d’aprovació dels càlculs per formalitzar les indemnitzacions dels afectats per la 

construcció del col·lector en alta del veïnat de Clarà est.  TM Argentona.  

 

 

CI SERVEIS A LES PERSONES 



 

 

19.- Aprovació, si s’escau, d’una aportació extraordinària a diversos Ajuntaments que formen 

l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal del Maresme, per situació d’urgència social. 

 

20.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2 “Reguladora del Preu 

Públic per al servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme”. 

 

21.- Aprovació, si s’escau, dels convenis de delegació de competències amb els ajuntaments 

de Dosrius, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Montalt en matèria de salut pública per 

establiments de comerç minorista de nova creació. 

 

22.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 79/10 de data 22 de març de 2010 

referent al Conveni de col·laboració la Generalitat de Catalunya, mitjançant ADIGSA, per 

a la gestió del programa de mediació per al lloguer social en la comarca del Maresme.  

 

23.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 116/10 de data 22 d’abril de 2010, 

referent a declarar la idoneïtat de les sol·licituds presentades per diversos ajuntaments 

en el marc de la convocatòria de subvencions per els consultoris locals i centres d’atenció 

primària de titularitat municipal.  

 

24.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del 

Sr. Joan Mora i Bosch. 

 

25.- Informes, precs i preguntes. 

 

 

Mataró, 13 de maig de 2010 

El president  

 

 

 

Josep Jo i Munné      
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