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 telemàtica el proper DIMARTS 21 de juliol de 2020, a les 18:00
hores, en única convocatòria, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
0.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data
16 de juny de 2020.

1.

Despatx oficial.

2.

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

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
3.

Aprovació, si s'escau, de la modificació de pressupost núm. 9/20 del pressupost
vigent. (CCM 597/20)

4.

Aprovació, si s'escau, de la modificació de diverses Ordenances reguladores de preu
públic. (CCM 632/20)

5.

Aprovació, si s'escau, de la Resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial del
Consell Comarcal del Maresme. (CCM 380/20)

6.

Aprovació, si s’escau, de la Modificació de la Relació de Llocs de Treball de la
corporació. (CCM 886/19)

7.

Aprovació, si s’escau, de les bases de la convocatòria de provisió, mitjançant lliure
designació, del lloc de treball de Director/a de Medi Ambient i Canvi Climàtic. (CCM
542/20)
Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 367/20 de data 19 de juny
sobre l’acceptació dels ajuts econòmics atorgats per la Diputació de Barcelona, en el
marc del règim regulador del Catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals
2020-2023". (CCM 69/20)
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9.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 368/20 de data 23 de juny
sobre l’aprovació del Pla de contingència del Consell Comarcal del Maresme per a un
retorn de forma segura a la feina presencial davant la pandèmia provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2. (CCM 576/20)

10. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 380/20 de data 26 de juny
sobre l’aprovació de la sol·licitud d’autorització d’accés a la consulta, mitjançant el
Servei Via Oberta del Consorci AOC. (CCM 586/20)
ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ
11. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Cabrils en
matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del
servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i
aprovació del conveni. (CCM 658/20)
12. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d'Òrrius en
matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la prestació del
servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al municipi i
aprovació del conveni. (CCM 659/20)
13. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Vilassar
de Mar en matèria de salut pública derivada de la gestió del risc de plagues, per la
prestació del servei de tractaments enfront el mosquit tigre (aedes albopictus) al
municipi i aprovació del conveni. (CCM 1235/19)
14. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 386/20 de data 2 de juliol
sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Pol de Mar
per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de
treball de caràcter temporal. (CCM 1391/18)

15. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i
el Consell Comarcal del Maresme, en el marc de la Xarxa d’Observatoris del
Desenvolupament Econòmic Local. (CCM 622/20)
16. Aprovació, si s'escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Vilassar de
Mar per al suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral local. (CCM 1140/19)
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17. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 382/20 de data 30 de juny
sobre l’acceptació del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per
executar el servei Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2020. (CCM
324/20)
18. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 387/20 de data 2 de juliol
sobre l’aprovació de la sol·licitud a la Diputació de Barcelona perquè es procedeixi a
la signatura d'un nou conveni per establir el règim regulador de l'activitat de la Xarxa
Observatoris de Desenvolupament Local. (CCM 622/20)
ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
19. Aprovació, si s'escau, de la Resolució de la discrepància i convalidació de diverses
despeses de Medi Ambient. (CCM 367/20)
20. Aprovació, si s'escau, del reconeixement extrajudicials dels crèdits de les despeses
en matèria de Medi Ambient. (CCM 447/20)
21. Aprovació, si s'escau, de la previsió d'obres de conservació i manteniment de les
instal•lacions del Servei d'Abastament d'Aigua en Alta a les poblacions del Maresme
Nord. Any 2019 (339/2020)
22. Aprovació, si s'escau, de l’addenda al Conveni de delegació de competències entre el
Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Canet de Mar per la prestació del
servei en matèria de gestió de la deixalleria municipal. (CCM 1204/18)
23. Aprovació, si s'escau, de l’addenda al conveni amb l’Ajuntament de Cabrils per a la
delegació de competències de la prestació del servei en matèria de recollida de
residus i transport de la FORM i la fracció resta del municipi de Cabrils. (CCM 878/18)
24. Acceptació, si s'escau, de l’atribució de recursos en concepte de reposicions i millores
d'emergència pel aiguats Glòria a l'àmbit del Consell Comarcal del Maresme (2020).
(CCM 363/20)
25. Acceptació, si s'escau, de l’atribució de recursos en concepte de reposicions i millores
per l’Actuació dels danys tanca perimetral per pluges a Sant Andreu de Llavaneres.
(CCM 359/20)
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26. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 347/20 de data de 8 de juny
sobre interposar recurs de reposició contra la Liquidació de l’Ens d’Abastament
d’Aigües Ter- Llobregat (ATL). (CCM 531/20)
27. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 356/20 de data de 12 de juny
sobre l’acceptació l’atribució de recursos en concepte de reposicions i millores a
l'àmbit del Consell Comarcal del Maresme (2020). (CCM 93/20)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
28. Aprovació, si s'escau, de Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per a
la gestió dels informes d’integració social per a l’arrelament social i per a la renovació
de residència temporal per a l’any 2020. (CCM 182/20)
29. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per
a la gestió dels informes d’integració social per a l’arrelament social i per a la
renovació de residència temporal per a l’any 2020. (CCM 563/20)
30. Aprovació, si s'escau, de la renúncia al nomenament d’auditor de comptes designat
pel Registre Mercantil per a la revisió dels Comptes Anuals de la Societat SERVEIS
EDUCATIUS I SOCIALS DEL MARESME, S.L. (CCM 909/18)
31. Aprovació, si s’escau, de la distribució econòmica de les ajudes a l'àrea bàsica del
Consell Comarcal del Maresme en concepte de SAD SOCIAL, dins el ContractePrograma per l'any 2018. (463/19)
32. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 341/20 de data 5 de juny
sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i
d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones. (CCM 1221/19)
33. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 369/20 de data 23 de juny
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sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils

en

matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i d’atenció a
les persones i servei d’informació i atenció a les dones. (CCM 1156/18)
34. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 399/20 de data 6 de juliol
sobre l’aprovació del suport al projecte “Atenció i acompanyament emocional a
infants i famílies en risc d’exclusió social”, que sol·licita la Fundació Hospital Sant
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ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
35. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de
determinades despeses relatives al servei de transport escolar als centres docents
de la comarca del Maresme amb nombre reduït d’alumnes i/o adaptat. (CCM 297/20)
36. Aprovació, si s’escau, de la proposta de finançament dels serveis de transport i de
menjador escolar per al curs 2019/2020. (CCM 781/19)
37. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell
Comarcal del Maresme i els Ajuntaments d’Arenys de Munt, Cabrils, Caldes d’Estrac,
Calella, Canet de mar, Dosrius, Montgat, Sant Vicenç de Montalt, Tiana i Vilassar de
Dalt, que participen a la XXXVII Mostra Literària del Maresme 2020. (CCM 55/20)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
38. Aprovació, si s'escau, de la creació de la Mesa per a la reactivació Socioeconòmica
del Maresme. (CCM 641/20)
39. Aprovació, si s'escau, del document de cessió dels drets d’explotació de les
il·lustracions dissenyades per al “Mapa de productes agroalimentaris: Vine i
assaboreix el Maresme”. (CCM 383/19)
40. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda de modificació al “Conveni d’encàrrec de gestió
entre l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal del Maresme per a la realització d’actuacions en matèria de consum. (CCM
370/20)
41. Acceptació, si s’escau, de la renúncia parcial de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona per l’actuació “Serveis municipals de consum” en el marc de

42. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’un recurs tècnic per l’actuació OTL-Oficina
Tècnica Laboral del Maresme a la Diputació de Barcelona, en el marc de la
convocatòria del Catàleg de serveis 2020 dins del Pla "Xarxa de Governs Locals
2020”.. (CCM 642/20)
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la convocatòria del Catàleg de serveis 2017. (CCM 1178/19)
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43. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 379/20 de data 26 de juny
sobre l’aprovació de l’escrit de suport a l’Associació Conexus per tal que puguin
concórrer al projecte ”Programa para las Universidades, Jóvenes y Adolescentes
contra la violencia machista (PUJA)”. (CCM 594/20)
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44. Informes, precs i preguntes.
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