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 23 de febrer de 2021, a les 17:00 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 26 de
gener de 2021.

1.

Despatx oficial.

2.

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

ÀREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
3.

Aprovació, si s'escau, del nomenament de representant del Consell Comarcal del Maresme
en el Consell d’Administració de Residus del Maresme SL (RESMAR) (CCM 736/19)

4.

Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al Consorci de salut i social de Catalunya. (CCM
160/21)

5.

Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport
Urbà (AMTU). (CCM 161/21)

6.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 13/21 de data 29 de gener sobre
l’aprovació de l’ actualització 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)

7.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 24/21 de data 5 de febrer sobre
l’aprovació de les bases per la creació d’una borsa comarcal treballadors/es socials
(GrupA2) per a ocupar temporalment llocs de treball al Comarcal del Maresme i
ajuntaments adherits a la borsa mitjançant conveni. (CCM 87/21)
Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 25/21 de data 5 de febrer sobre
l’aprovació de les bases per la creació d’una borsa comarcal d’ Educadors/es Socials (Grup
A2), per a ocupar temporalment llocs de treball al Comarcal del Maresme i ajuntaments
adherits a la borsa mitjançant conveni. (CCM 88/21)
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8.
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9.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 26/21 de data 5 de febrer sobre
l’aprovació de les bases per la creació d’una borsa comarcal d’Administratius/ves-3 (Grup
C, subgrup C1) per a ocupar temporalment llocs de treball al Comarcal del Maresme i
ajuntaments adherits a la borsa mitjançant conveni. (CCM 86/21)

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ
10. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Dosrius per l’ús i
gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter
temporal. (CCM 606/18)
11. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 22/21 de data 3 de febrer sobre
l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per l’ús i gestió de les
borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar llocs de treball de caràcter temporal.
(CCM 96/21)
ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
12. Aprovació, si s'escau, dels Convenis de col·laboració amb els Ajuntaments d’Arenys de
Munt, El Masnou, Palafolls i Teià, per a l’adhesió al servei de meteorologia. (CCM 1354/20,
1351/20, 83/21,77/21)
13. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració en matèria de formació, educació i
sensibilització ambiental amb l’empresa Serveis Integrals de Manteniment del Maresme,
S.L. (SIMMAR, S.L.), per a l’execució del programa educatiu “L’aigua del Maresme”. (CCM
57/21)
ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
14. Acceptació, si s'escau, del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau
de compliment d’objectius de cada servei /programa establert en els acords del Contracte
Programa 2019. (CCM 1225/20)
15. Aprovació, si s'escau, de la pròrroga del Pla Comarcal de Polítiques d’Igualtat 2017/2020

16. 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 Premià de Mar

i

aprovació del Conveni. (CCM 1309/20)
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del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 152/2021)
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17. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda econòmica del conveni amb l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar de delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària SAD social i SAD
Dependència. (CCM 825/20)
18. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda econòmica del conveni amb l’Ajuntament de Sant
Vicenç de Montalt de delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària SAD
social i SAD Dependència. (CCM 1266/20)
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
19. Aprovació, si s'escau, de l'Autorització i Disposició de despeses derivades de la
contractació dels serveis de menjador, transport i acollida de gener a juny del curs 2021
(curs 2020/21). (CCM 1248/20)
20. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de determinades
despeses relatives al servei de transport escolar Obligatori i No Obligatori. (CCM 996/20)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
21. Aprovació, si s'escau, del Conveni per la creació de “l’Acord de concertació pel
Desenvolupament Econòmic, Social i l’Ocupació del Maresme”. (CCM 641/20)
22. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d’accés al Directori Corporatiu de La Generalitat de
Catalunya per a persones usuàries del sistema CTR, en el marc de la subvenció atorgada
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya regulada pel programa del Pla de reactivació
socioeconòmica COVID-19. (CCM 449/20)
23. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 5/21 de data 19 de gener sobre
l’acceptació de la subvenció atorgada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el
marc del Programa Referent d’Ocupació Juvenil. (CCM 1267/20)
24. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 10/21 de data 26 de gener sobre
l’acceptació de la subvenció atorgada per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,

MOCIONS
25. Aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem,
sobre la conveniència de que el Consell Comarcal del Maresme s’adhereixi en qualitat
d’entitat col·laboradora a l’Associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP).
(CCM 204/21)
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en el marc del Programa Treball i Formació (SOC–TRFO DONA i COOR). (CCM 1183/20)
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26. Aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup comarcal Esquerra Republicana de
Catalunya de suport a l'amnistia. (CCM 205/21)
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27. Informes, precs i preguntes.
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