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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 17 de novembre de 2020, a les 18:00 hores, en única convocatòria per 

celebrar sessió ordinària en format telemàtic, 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 29 de 

setembre de 2020.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del ple de data 20 

d’octubre de 2020.

2. Presa de possessió del del Sr. Joan Baró Vilaplana, com a conseller comarcal del Consell 

Comarcal del Maresme.

3. Aprovació, si s’escau, del Compte General 2019 (CCM 568/20)

4. Donar compte, si s’escau, a efectes de coneixement i de remissió al Ple, del contingut de 

l’informe resum de control intern de l’exercici 2019, assenyalat a l’article 213 del text 

refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, emès per la intervenció de fons, als efectes 

previstos a l’article 37.2 del Real Decret 424/17 de 28 d’abril, pel qual es regula el Regim 

jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. 

5. Informar al Ple de l’estat d’execució del pressupost 2020 a 30 de setembre de 2020

6. Despatx oficial.

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

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

8. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple. 

(CCM 733/19)

9. Aprovació, si s'escau, de les bases generals reguladores dels processos selectius per a la 

cobertura definitiva de les places previstes a l’Oferta Pública d’Ocupació corresponent a 

l’exercici 2020. (CCM 364/19)

10. Donar de baixa, si s'escau, diversos drets d’exercicis tancats. (CCM 934/20)
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11. Ratificació, si s'escau, dels Decrets de Presidencia núm. 577/20 de data 8 d'octubre i 

núm. 628/20 de data 29 d'octubre sobre l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a 

l'exercici 2020. (CCM 364/19)

12. Ratificació, si s'escau, dels Decrets de Presidencia núm. 605/20 de data 22 d'octubre i 

núm. 622/20 de data 28 d'octubre sobre l’aprovació del programa temporal anomenat 

“Suport a la implementació de l’administració electrònica en la gestió de les actuacions en 

matèria dels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme, vinculada als ajuts de 

menjador i desplaçament”. CCM 1021/20)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ

13. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme 

i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per l’assistència tècnica al municipi en l’àmbit de 

l’enginyeria municipal. (CCM 152/20)

14. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 579/20 de data 9 d’octubre sobre 

l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per l’ús i gestió de 

les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal. 

(CCM 816/18)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

15. Aprovació, si s'escau, del Conveni de subvenció directa del Consell Comarcal del Maresme 

al Consell Esportiu del Maresme, mitjançant la transferència del fons de prestació 

Promoció i dinamització de l’activitat esportiva local de la Diputació de Barcelona. (CCM 

1035/20)

16. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 633/20 de data 30 d’octubre sobre 

manifestar la conformitat amb les condicions i els procediments del Programa general 

d’inversions de la Diputació de Barcelona. (CCM 775/20)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

17. Aprovació, si s'escau, dels Convenis de col·laboració  amb els Ajuntaments d’Alella, 

Calella, Malgrat de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna i 

Tiana, per a l’adhesió al servei de meteorología. (CCM 884/20_935_20_992/20_871/20)

18. Aprovació, si s'escau, de la modificació del “Projecte constructiu de l’estació depuradora 

d’aigües residuals i col·lector en alta de Terra Brava” del municipi de Tordera. (CCM 

393/19)
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19. Ratificació, si s'escau, dels Decrets de Presidencia núm. 618/20 de 28 d'octubre i núm. 

634/20 de 30 d'octubre sobre la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua d'una atribució 

de fons  per fer front a les despeses presentades en el Pla de Reposició, Millores i Noves 

Inversions dels Sistemes de Sanejament en alta de la comarca del Maresme, per l’exercici 

2021. (CCM 1094/20)

20. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 631/20 de data de 29 d’octubre 

sobre l’aprovació de l’escrit d’observacions a l’oferta de condicions feta per l’Agència 

Catalana de l’Aigua. (CCM 1012/18)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

21. Acceptació, si s'escau, de la delegació de la competència municipal del Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD social i SAD dependència) de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta  i 

aprovació del Conveni. (CCM 1097)

22. Acceptació, si s'escau, de la delegació de la competència municipal del Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD social i SAD dependència) de l’Ajuntament de Santa Susanna  i 

aprovació del Conveni. (CCM 1096/20)

23. Acceptació, si s'escau, de la delegació de la competència municipal del Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD social i SAD dependència) de l’Ajuntament de Tiana  i aprovació del 

Conveni. (CCM 869/20)

24. Aprovació, si s'escau, de la rectificació de l’error de transcripció en l’addenda econòmica 

2020 del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per a la delegació de 

competències en matèria de la prestació del servei d’atenció domiciliària. (CCM 1116/18)

25. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per la 

gestió del servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió de 

l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, per a l’any 2020. CCM 1007/20)

26. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià 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, per l'any 2020. (CCM 1079/19)

27. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de 

Vallalta 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, per l'any 2020.(CCM 

777/20)
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28. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Arenys de Mar i el 

Consell Comarcal del Maresme per al finançament del servei de transport adaptat i/o 

assistit del Consell Comarcal del Maresme, per l’any 2020. (CCM 886/20)

29. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Canet de Mar i el 

Consell Comarcal del Maresme per al finançament del servei de transport adaptat i/o 

assistit del Consell Comarcal del Maresme, per l’any 2020. (CCM 889/20)

30. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de 

Montalt  per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell 

Comarcal del Maresme, per l’any 2020. (CCM 900/20)

31. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tiana  i el 

Consell Comarcal del Maresme per al finançament del servei de transport adaptat i/o 

assistit del Consell Comarcal del Maresme, per l’any 2020. (CCM 901/20)

32. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 571/20 de data 7 d’octubre sobre 

l’acceptació de la subvenció corresponent al “Programa complementari per a la garantia 

del benestar social 2020”, atorgada per la Diputació de Barcelona. (CCM 892/20)

33. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 582/20 de data 13 d’octubre sobre 

la distribució dels compromisos d’ingrés, d’acord amb l’Addenda de pròrroga per al 2020 

del Contracte Programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 

entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. (CCM 767/18) 

34. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 588/20 de data 15 d’octubre sobre 

al desistiment de sol·licitud del suport material sol·licitat a la Diputació de Barcelona 

corresponent al recurs “Sensibilització en convivència, diversitat i drets civils”. (CCM 

69/20)

35. Ratificació, si s'escau, dels Decrets de Presidencia núm. 600/20 i  núm. 601/20 de data 21 

d'octubre sobre comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de 

Barcelona, en el procediment abreujat 371/2019-F interposat per l’empresa Autocars 

Calella SL. (CCM 475/19)

36. Ratificació, si s'escau, dels Decrets de Presidencia núm. 602/20 i núm. 604/20 de data 22 

d'octubre sobre comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu número 02 de 

Barcelona, en el procediment ordinari 121/2020-Y interposat per l’empresa Autocars 

Calella SL. (CCM 684/19)

37. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 629/20 de data 29 d’octubre sobre 

l’aprovació de l’Addenda econòmica per l’exercici 2020 amb el Consell Comarcal d’Osona, 
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per la cessió i ús de l’aplicació informàtica JADE de gestió i tramitació d’expedients de 

persones en situació de dependencia. (CCM 1104/18)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

38. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració econòmica entre el Consell Comarcal 

del Maresme i els Ajuntaments d'Arenys de Mar, Cabrera de Mar i Mataró, que participen a 

la XXXVII Mostra Literària del Maresme 2020. (CCM 55/20)

39. Aprovació, si s'escau, del Conveni amb la Fundació Privada Palau per l’atorgament d’una 

subvenció directa a favor de la Fundació Privada Palau per a la realització del festival 

POESIA i + 2020. (CCM 853/20)

40. Aprovació, si s'escau, del Conveni amb l’Associació Cor i Orquestra Simfònica Harmonia 

per l’atorgament d’una subvenció directa a favor de l’Associació Cor i Orquestra Simfònica 

Harmonia per al finançament de la programació de la temporada 2020. (CCM 863/20)

41. Aprovació, si s'escau, de l’acord entre administracions locals que disposen d’oficines locals 

d’habitatge i borsa de mediació en conveni amb la Generalitat de Catalunya, a la mateixa 

localitat. (CCM 755/20)

42. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt per 

a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme, per 

l'any 2020. (CCM 290/20)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

43. Acceptació, si s'escau, de la delegació parcial de competències de l'Ajuntament de Sant 

VIcenç de Montalt per la prestació d'un projecte en el marc del Programa Treball i 

Formació, de mesures urgents complementaries en matèria de transparència, ajuts de 

caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, i aprovació del 

conveni. (CCM 733/20)

44. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració en el marc del programa Consolida’t 

2020-2021 amb la Fundació privada Universitària Martí l’Humà. (CCM 868/20)

45. Aprovació, si s'escau, del programa "Suport tècnic per a la implementació d’actuacions 

extraordinàries per pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 en l’àmbit de la 

integració laboral de col·lectius vulnerables, el foment de la competitivitat empresarial del 

sector agroalimentari local i la reactivació del sector empresarial en general a la Comarca 

del Maresme." (CCM 1112/20)
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46. Aprovació, si s'escau, de la pròrroga del programa temporal anomenat “Suport als 

ajuntaments per a la revisió dels equipaments juvenils des de la perspectiva 

intercultural”. (CCM 1165/18)

47. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 607/20 de data 23 d’octubre sobre 

l’acceptació de la subvenció atorgada per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

en el marc del Programa Treball i Formació per fer front a la COVID-19. (CCM 634/20)

48. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 627/20 de data 29 d’octubre sobre 

la sol·licitud d’una subvenció  per la Contractació en Pràctiques de 4 Joves Beneficiaris del 

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (CCM 1087/20)

49. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució per reclamar una aturada dels 

desnonaments mentre duri la pandèmia, presentada pel grup comarcal Esquerra 

Republicana de Catalunya.

50. Aprovació, si s’escau, de la proposta de resolució en defensa de la unitat de la llengua 

catalana, presentada pel grup comarcal Esquerra Republicana de Catalunya.

51. Informes, precs i preguntes.
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