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 celebrarà de forma telemática el proper DIMARTS 16 de juny de 2020, a les 18:00
hores, en única convocatòria, amb el següent,
ORDRE DEL DIA

1.

Aprovació, si s’escau, de la celebració d’aquesta i de les successives sessions del Ple
de forma telemàtica amb l’eina ZOOM, a l’empara d’allò previst a la disposició
addicional tercera del Decret Llei 8/2020. (CCM 419/2020).

2.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària amb la
plataforma Zoom del Ple de data 26 de maig de 2020.

3.

Despatx oficial.

4.

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

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
5.

Aprovació, si s'escau, de la modificació nº 7/20 del pressupost vigent de la
corporació. (CCM 468/20).

6.

Aprovació, si s'escau, del canvi de representant al Consell Rector del Consorci
Sanitari del Maresme.(CCM 736/19).

7.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 326/20 de data 27 de maig
sobre l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Acord Marc de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques del servei d’assegurances, relatiu a les
assegurances per la responsabilitat de càrrecs electes i personal de l’Administració.
(CCM 459/20).

8.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 333/20 de data 28 de maig de
del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 470/20).

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
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9.

Aprovació, si s'escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Tordera per al
suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral local. (CCM 1140/19).

10. Aprovació, si s’escau, del programa temporal anomenat “«Programa temporal per al
suport a la gestió del projecte L'herència del Maresme. Rutes turístiques pel
patrimoni cultural de la comarca»”. (500/20)
ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
11. Aprovació, si s'escau, del reconeixement extrajudicial de crèdit de la despesa en
matèria de residus. (CCM 158/20).
12. Acceptació, si s'escau, de l’atribució de recursos en concepte de reposició i millores
per a la realització de les analítiques E-PRTR 2019, atorgada per l’Agència Catalana
de l’Aigua. (CCM 1154/19)
13. Acceptació, si s'escau, de l'atribució de recursos en concepte de reposicions i millores
per les actuacions d'emergència pel aiguats del 22-23 d'octubre a la comarca del
Maresme (2019), atorgat per l'Agència Catalana de l'Aigua. (CCM 1151/19)
14. Aprovació, si s'escau, del Programa Estudi dels contaminants industrials més
significatius que arriben a cada planta depuradora i a diferents punts de la xarxa de
sanejament comarcal, i identificació de la seva procedència per sectors industrials.
(CCM 456/20)
15. Aprovació, si s'escau, del tipus d'interès que s’ha d’aplicar a l’exercici 2019, pel
finançament aportat per part de l'empresa concessionària del servei d'abastament de
l'aigua en alta. (CCM 341/20)
16. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 312/20 de data 19 de maig
sobre la sol·licitud a l’Agència Catalana de l'Aigua d’una atribució de fons per la
reparació dels desperfectes ocasionats pel temporal de mar i pluges a les diverses

ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
17. Aprovació, si s'escau, de la renúncia del recurs material per a posar en marxa
l’actuació “Grups de suport emocional i d’ajuda mútua” del Catàleg de la Xarxa de
Governs Locals per l’any 2020 de la Diputació de Barcelona. (CCM 69/20)
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18. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 305/20 de data 14 de maig
sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Programa de suport
tècnic a la intervenció social dels equips bàsics d’atenció social (EBAS)”, (CCM
395/20)
19. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 307/20 de data 15 de maig
sobre l’aprovació del programa de caràcter temporal anomenat “Suport tècnic per a
la implantació de l’expedient electrònic dels casos de l’EAIA del Maresme, mitjançant
la plataforma Síni@”. (CCM 263/20)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
20. Acceptació, si s'escau, la resolució final del SOC de l’expedient de revocació parcial
corresponent al tancament de la justificació de la subvenció del programa Treball i
Formació, convocatòria 2016, línia A. (CCM 261/19)
21. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 304/20 de data 14 de maig
sobre l’aprovació de l’escrit de suport al projecte “Recuperant els oficis de sempre”,
que sol·licita la Fundació el Maresme. (CCM 444/20)
22. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 327/20 de data 28 de maig
sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme el projecte “Pla de reactivació
socioeconòmica COVID-19”. (CCM 449/20)
Punt d’urgència núm. 1.- Aprovació, si s'escau, de l'increment del 2% del sou base, triennis,
nivell de destí i complement de productivitat dels empleats públics del Consell Comarcal del
Maresme, a aplicar en previsió del RDL 2/2020. (CCM 886/2020)
Punt d’urgència núm. 2.- Aprovació, si s'escau, de la modificació de la relació de llocs de
treball de la corporació. (886/2019)
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23. Informes, precs i preguntes.
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