
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 20 de juliol 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 18 de maig de 

2010. 

 

1.- Presa de possessió del Sr. Joaquim Fernández i Oller com a conseller comarcal del 

Consell Comarcal del Maresme. 

 

2.- Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Xavier Roca i Vilaró 

 

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

 

4.- Aprovació, si s’escau, del Compte General 2009.  

 

 

CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 

 

 

5.- Donar de baixa , si s’escau, diversos drets i obligacions d’exercicis tancats. 

 

6.- Aprovació, si s’escau, de la declaració de crèdit no disponibles diversos crèdits de partides 

pressupostàries de l’àrea de serveis Generals del pressupost vigent. 

 

7.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 11 Reguladora del preu 

públic per al servei d’acollida sisena hora.  

 

8.- Aprovació, si s’escau, de les altes i baixes i de la rectificació de l’inventari de béns de la 

Corporació  a 31 de desembre de 2009. 

 

 
9.- Aprovació definitiva, si s’escau, dels Plecs de Clàusules Generals aplicables als contractes 

de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats i Plecs de 

Clàusules Generals aplicables als contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió 

d’obra pública del Consell Comarcal del Maresme. 

 

10.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb ABERTIS infraestructures, per a la 

disposició d’infraestructures per al desplegament de la Xarxa Comarcal de Fibra Òptica. 



 

11.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda al Conveni subscrit en data 16 de juliol de 2008 amb 

l’Ajuntament de Mataró, per a la integració dels centres universitaris de l’Escola 

Universitària del Maresme i l’Escola Universitària Politècnica de Mataró a la Fundació 

Tecnocampus, i delegació a la gerència del Consell Comarcal del Maresme les funcions 

per portar a terme la negociació del contracte programa amb la Fundació Tecnocampus 

Mataró-Maresme. 

 
12.- Aprovació, si s’escau, de la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci del Museu del 

Pessebre de Catalunya i transformació en Fundació del Museu de Pessebre de Catalunya.  

 
13.- Aprovació, si s’escau, de l’informe favorable referent a la incorporació de l’Ajuntament de 

Pineda de Mar al Consorci de Comunicació Local.  

 

14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 138/10 de data 21 de maig de 

2010 referent a l’aprovació de l’addenda de regularització econòmica al conveni amb el 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a la delegació de 

competències de la gestió del servei de transport escolar, i del servei escolar de 

menjadors i altres prestacions en matèria d’ensenyament, del curs 2008-2009. 

 

15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 139/10 de data 25 de maig de 

2010 referent al nomenament del Vocal de la Comissió Informativa de Règim Interior, 

Promoció Econòmica i Serveis Educatius el Sr. Alfons Molons i Antius, en substitució de 

l’anterior membre del mateix grup comarcal, el Sr. Joan Mora i Bosch. 

 

16.- Ratificació, si s’escau, dels Decrets de Presidència núm. 140/10 de data 27 de maig de 2010 i 

núm. 158/10 de data 10 de juny de 2010 sobre aprovació de les modificacions del pressupost 

de l’exercici vigent núm. 5/10 i 6/10 respectivament. 

 

 

17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 141/10 de data 27 de maig de 

2010 referent a l’aprovació de l’addenda al “Conveni de Col·laboració amb el Consorci 

Administració Oberta Electrònica de Catalunya en la prestació de serveis d’assistència 

tècnica a les administracions locals de la comarca per a la millora de la prestació dels 

serveis públics mitjançant la utilització de les TIC”. 

 

18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 155/10 de data 9 de juny de 2010 

referent a l’aprovació de la reducció salarial del personal electe de la Corporació en règim 

dedicació exclusiva i/o parcial, d’acord amb les recomanacions de  les entitats 

municipalistes Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. 

 

19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 174/10 de data 28 de juny de 

2010 referent a la prestació de l’assistència tecnico-jurídica demanada per l’Ajuntament 



de Calella, mitjançant el Lletrat dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Maresme, 

Sr. Santiago Pérez i Olmedo, davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 

Barcelona en el procediment recurs ordinari núm. 221/2010-F interposat per “Evolution 

Race 2010 SL”. 

 

20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 187/10 de data 6 de juliol de 2010 

sobre l’aprovació del conveni tipus de col·laboració per al Desenvolupament de les accions 

formatives adreçades a les persones contractades a càrrec de la subvenció per a la realització 

de plans extraordinaris d’ocupació locals amb 18 ajuntaments de la comarca.  

 

 

CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 

 

 

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

de Santa Susanna en matèria de recollida de residus. 

 

22.- Aprovació, si s’escau, de l’ampliació del Reglament regulador del servei de recollida 

selectiva de vidre, paper/cartró i envasos/embalatges lleugers a la comarca del Maresme 

a les fraccions orgànica i rebuig, i l’aprovació dels dos annexos per als municipis de 

Santa Susanna i Dosrius. 

 

23.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del primer semestre de l’exercici 2010 del cànon de 

la concessió del Servei comarcal d’abastament d’aigua potable en alta al Maresme Nord. 

 

24.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 157/10 de data 10 de juny de 

2010 referent a l’aprovació Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al 

suport tècnic  en matèria de medi ambient, per un període comprés entre l’1 de febrer al 

31 de desembre de 2010.  

 

CI SERVEIS A LES PERSONES 

 

 

25.- Aprovació, si s’escau, de la primera aportació econòmica als ajuntaments que formen 

part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme pel Servei 

d’Atenció Domiciliària de Dependència.  

 

26.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 101/10 de data 9 d’abril de 2010 

sobre aprovació del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la 

prestació del servei d’ajuda domiciliària per a persones amb dependència (SAD). 

 

27.- Ratificació, si s’escau, Decret de Presidència núm. 165/10 de data 18 de juny de 2010 

sobre aprovació del “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Premià de Dalt i el 



Consell Comarcal del Maresme per a la prestació del servei d’ajuda domiciliària (SAD), 

per a persones amb dependència ”, per l’any 2010. 

 

28.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 191/10 de data 7 de juliol de 2010 

sobre aprovació del conveni amb el Departament de Governació i Administracions 

Públiques per formalitzar l’atorgament d’una subvenció pluriennal per al programa de 

cooperació interadministrativa en matèria d’actuacions comunitàries per als anys 2010, 

2011 i 2012. 

 

29.- Informes, precs i preguntes. 

 

 

 

Mataró, 15 de juliol de 2010 

El president  

 

 

 

Josep Jo i Munné      
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