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 22 de desembre 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 17 de
novembre de 2020.

1.

Despatx oficial.

2.

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

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
3.

Aprovació, si s'escau, del Conveni de col.laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per
l'execució de l'actuació "Col.lector interceptor de Canet de Mar-Arenys de Mar i
sanejament del nucli de Roques Blanques".(CCM 723/20)

4.

Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda amb l'Agència Catalana de l'Aigua per a la
finalització de la redacció de la modificació del projecte constructiu Estació de bombament
i impulsió del col.lector en alta d'Arenys de Munt a l'EDAR del sistema d'Arenys de Mar,
Arenys de Munt i Canet de Mar. (CCM 1004/18)

5.

Aprovació, si s'escau, del Conveni de delegació de competències de l'Ajuntament de Sant
Cebrià de Vallalta en materia de neteja viària. (CCM 876/19)

6.

Aprovació, si s'escau, de l'Addenda de modificació del Pla de gestió del servei, del Conveni
de

delegació de competències amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta per la

prestació del servei en matèria de recollida i transport de residus. (CCM 406/20)
7.

Aprovació, si s'escau, del retorn de les competències del Servei de Gestió de la Deixalleria
de la Vallalta als Ajuntaments de Sant Pol de Mar i de Sant Cebrià de Vallalta. (CCM
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991/20)
8.

Aprovació, si s'escau, del Pla d’emergència en situació de sequera de la xarxa en alta del
Consell Comarcal del Maresme. (CCM 885/20)

9.

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.
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10. Aprovació, si s'escau, del Projecte constructiu «Col·lector interceptor de Canet de Mar –
Arenys de Mar i sanejament del Roques Blanques al TM de Sant Pol de Mar». (CCM
1237/20)
11. Acceptació, si s'escau, de

l’atribució de recursos definitiva complementària per a la

Prestació del servei de sanejament del sistema de Can Massuet - el Far (2020), exp.
AF20000035. (CCM 110/20)
12. Aprovació, si s'escau, de la sol.licitud a l’Agència Catalana de l'Aigua d'una atribució de
fons, per fer front a les despeses de redacció d’un Pla Director Comarcal per a la
reutilització d’aigua regenerada, per l’exercici 2021. (CCM 1229/20)
13. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 638/20 de data de 3 de novembre
sobre l’acceptació de l’atribució de recursos definitiva per a la Prestació del servei de
sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament del Consell Comarcal del Maresme
(2020). (CCM 110/20)
ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
14. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la corporació.
(CCM 932/20)
15. Aprovació inicial, si s'escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat
2021, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de
treball de la corporació. (CCM 932/20)
16. Aprovació, si s'escau, de la rectificació de l'inventari general de béns del Consell Comarcal
del Maresme (CCM 725/20)
17. Aprovació, si s'escau, de la modificació de diversos nomenament sde representants del
Consell Comarcal del Maresme a òrgans col.legiats d'Institucions, entitats i/o empreses.
(CCM 736/2019)

MONDEJAR ESCOLANO, director general de l’entitat mercantil EVOLUTION RACE 2010 SL.
(CCM 1296/20)
19. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de despesa relativa
al servei de telefonía móbil. (CCM 581/2018)
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18. Aprovació, si s'escau, del desistiment del procediment penal contra el senyor ROBERTO
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20. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de despesa relativa
al servei postal. (CCM 187/20)
21. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada del manteniment del sistema d’alarma de robatori i connexió a la central
receptora d’alarma (CRA) durant l’any 2020. (CCM 846/20)
22. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada per a la compra de targetes de pàrquing pels treballadors/es i dels càrrecs
electes del Consell Comarcal del Maresme 2020. (CCM 1206/20)
23. Aprovació, si s'escau, de les bases específiques reguladores del procés de selecció per la
plaça de tècnic/a A1 adscrita al lloc de treball de tècnic/a de l’Observatori del
Desenvolupament Local, de la plantilla de personal laboral del CCM, per via de
consolidació de l'ocupació temporal. (CCM 1125/20)
24. Aprovació, si s'escau, de les bases específiques reguladores del procés de selecció per la
plaça de tècnic/a mig A2 adscrita al lloc de treball de tècnic/a Informàtic, de la plantilla de
personal funcionari del CCM, per via de consolidació de l'ocupació temporal. (CCM
1126/20)
25. Aprovació, si s'escau, de les bases específiques reguladores del procés de selecció per la
plaça de tècnic/a superior A1 adscrita al lloc de treball de tècnic/a RRHH, de la plantilla
com a personal laboral del CCM, per via de consolidació de l’ocupació temporal. (CCM
1127/20)
26. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidencia núm. 682/20 de 13 de novembre i del
Decret de Presidencia núm. 713/20 de 20 de novembre sobre l'aprovació del programa
temporal anomenat “Suport tècnic de caràcter transversal i temporal per a la mitigació i
adaptació dels efectes de la covid-19 als serveis interns i externs del Consell Comarcal del
Maresme”. (CCM 1082/20)
27. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 684/20 de data 13 de novembre
sobre l’aprovació del programa temporal anomenat “Suport a la gestió de les borses
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comarcals de personal en el marc del projecte pilot “Maresme Capacita”. (CCM 1081/20)
28. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 709/20 de data 18 de novembre
sobre l’aprovació de la quarta addenda al “Conveni de col·laboració amb el Consorci de
Promoció Turística Costa del Maresme per la cessió d’espais i contraprestació de serveis”.
(CCM 1046/18)
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29. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt 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 1177/20)
30. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 727/20 de data 24 de novembre
sobre l'aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
per l’assistència tècnica al municipi en l’àmbit de l’enginyeria municipal. (CCM 1151/20)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
31. 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 Palafolls i aprovació del
Conveni. (CCM 1012/20)
32. 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 Vicenç de Montalt i
aprovació del Conveni. (CCM 1266/20)
33. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda econòmica del conveni amb l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres de delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària SAD
social i SAD Dependència. (CCM 993/20)
34. Aprovació, si s'escau, de les Mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el
risc de transmissió del COVID-19 en el servei de transport adaptat i/o assistit del Consell
Comarcal del Maresme”. (CCM 975/20)
35. Aprovació, si s'escau, de l'aplicació la instrucció 1/2919 del Departament de Treball, Afers
Socials i Família, sobre l’adequació dels formularis, per garantir el dret de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. (CCM 1252/20)
36. Aprovació, si s'escau, d'instar la Creació de la Comissió Tècnica Transversal d’Igualtat i

37. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 658/20 de data 11 de novembre
sobre l’aprovació del Contracte Programa 2020 amb l’Institut Català de les Dones per la
prestació del servei d’informació i atenció a les dones, la realització de polítiques d’igualtat
i ampliació dels serveis que es presten en el servei d’informació i atenció a les dones.
(CCM 771/20)
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LGBTI. (CCM 1282/20)
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38. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 741/20 de data 25 de novembre de
2020 sobre designar una procuradora dels Tribunals de la ciutat de Barcelona, per a que
assumeixi la representació d’aquesta corporació local supramunicipal en el recurs
contenciós administratiu abreujat 371/2019-F, seguit al Jutjat Contenciós Administratiu
11 de Barcelona, interposat per AUTOCARS CALELLA SL. (CCM 475/19)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
39. 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)
40. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 714/20 de data 20 de novembre
sobre l’aprovació de les bases reguladores i convocatòria per l’atorgament de subvencions
per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer o habitatges integrats
durant el 2020 al programa de la Borsa de Mediació. (CCM 1039/20)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
41. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 646/20 de data 5 de novembre
sobre l’aprovació del Conveni amb diversos Ajuntaments , per al finançament del Pla
d’actuació municipal en joventut com estableix la fitxa 43 del Contracte programa 20162019. (CCM 225/19)
42. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 671/20 de data 13 de novembre
sobre l’aprovació de la modificació de l’addenda al “Conveni de cooperació amb l’
Ajuntament

de

Vilassar

de

Mar

pel

Servei

d’assistència

d’atenció

a

persones

emprenedores i empreses del municipi”. (CCM 933/19)
43. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 708/20 de data 18 de novembre
sobre l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la pròrroga de l’Acord retributiu
relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei

44. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 721/20 de data 24 de novembre
sobre l’aprovació del Conveni per establir la col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres per oferir un servei d’assistència tècnica d’atenció a persones
emprenedores i empreses del municipi. (CCM 1024/20)
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d’Ocupació de Catalunya. (CCM 1183/20)
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45. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 731/20 de data 25 de novembre de
2020 sobre la sol·licitud d’una subvenció per a dur a terme el Programa Treball i Formació
per a l'any 2020, per a la concessió de subvencions de la línia DONA. (CCM 1183/20)

46. Aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució per a la supressió definitiva del peatge
del Tram Nord de la C-32, presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem. (CCM
1314/20)

Damià del Clot i Trias

Signatura 1 de 1

16/12/2020 President

47. Informes, precs i preguntes.
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