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 20 d'abril 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
16 de març de 2021.

1.

Despatx oficial.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
2.

Aprovació, si s'escau, del "Pla de contractació 2021 del Consell comarcal del
Maresme" d'acord amb allò a l'article 28.4 de la Llei de contractes del sector púbic.
(CCM 492/21)

3.

Aprovació, si s'escau, del programa “Equip de suport de caràcter temporal per a
l’actualització i regularització dels contractes administratius del Consell Comarcal”.
(CCM 411/21)

4.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
del contracte del servei d'assegurances del parc de vehicles del Consell Comarcal del
Maresme en la seva anualitat 2021. (CCM 236/21)

5.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
respecte de la contractació del servei de manteniment i suport del programari de
gestió d'expedient electrònic (ABSIS) per aquest exercici 2021.(CCM 235/21)

6.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa

7.

Aprovació, si s'escau, de diverses despeses de Serveis Generals d'operacions
pendents d'aplicar de l'exercici 2020. (CCM 455/21)

8.

Aprovació, si s'escau, de diverses despeses extrajudicials de serveis generals 2020.
(CCM 484/21)
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del contracte de subministrament de gasoil del CCM per al 2021. (CCM 197/21)
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9.

Aprovació, si s'escau, del nomenament

de representant del Consell Comarcal del

Maresme a l’Assemblea General de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials
d’Habitatge de Catalunya (GHS). (CCM 736/19)
10. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 56/21 de data 2 de març sobre
la sol·licitud dels recursos inclosos al Catàleg de Serveis per a l’any 2021 de

la

Diputació de Barcelona. (CCM 105/21)
11. Ratificació, si s'escau, del

Decret de Presidència núm. 64/21 de data 5 de març

sobre la sol·licitud de recurs material del Catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona. (CCM 1125/20)
ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
12. Aprovació, si s'escau, de la renovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme
al “Programa compromís per la sostenibilitat turística BIOSPHERE de les comarques
de Barcelona”. (CCM 489/19)
13. Acceptació,

si

s'escau,

de

l’atribució

dels

recursos

econòmics

destinats

al

finançament de les actuacions relacionades al conveni amb l'Agència Catalana de
l'Aigua CV18000924 per l’exercici 2021"Estudi alternatives emissari de Pineda de
Mar". (CCM 1220/18)
14. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua de l’atribució de
fons

per les actuacions de protecció de diverses instal·lacions del sistema de

sanejament de l’Alt Maresme. (CCM 448/21)
15. Aprovació, si s'escau, de l’addenda de modificació al conveni de delegació de
competències de l’Ajuntament de Cabrils per la gestió de residus en quan a la
recollida i transport de la FORM i fracció resta, i la nova prestació de la recollida de
voluminosos. (CCM 878/18)
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16. Aprovació, si s'escau, de l’autorització i disposició de la despesa (AD) per la prestació
del Servei de sanejament a l'àmbit del sistema de sanejament del Consell Comarcal
del Maresme 2021 (exp. ACA - AF21000034). (CCM 269/21)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
17. Aprovació,

si

s'escau,

de

la

despesa

del

contracte

de

l’empresa

SESMAR,
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18. Aprovació, si s'escau, de la despesa extrajudicial pels serveis de suport a l’acolliment
en família extensa (SIFE). (CCM 203/19)
19. Aprovació, si s'escau, de

la pròrroga i addenda per l'any 2021 del Conveni amb

l’Ajuntament de Palafolls per la delegació de competències del Servei d’Atenció
Domiciliària SAD social i SAD Dependència. (CCM 1012/20)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
20. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar
per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del
Maresme”, per l’any 2021 al 2024. (CCM 1286/20)
21. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de
Dalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del
Maresme”, per l’any 2021 al 2024. (CCM 1327/20)
22. Aprovació, si s'escau, del programa “Oficina d’Habitatge al Territori 2021-2023 per
fer front a la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia del COVID”. (CCM
340/21)
23. 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)
24. Aprovació, si s'escau, de les factures de l’empresa SESMAR, corresponent al
monitoratge del transport escolar de desembre del curs 2020/21 i del monitoratge
del servei d’acollida de setembre, octubre, novembre i desembre de 2020. (CCM
1248/20)
25. Aprovació, si s'escau, de l' operació pendent d'aplicar (OPA) relativa al contracte
l’Escolarització Inclusiva (SIEI) de l’Escola Sant Pau. (CCM 942/20)
26. Aprovació, si s'escau, de la despesa extrajudicial per atendre la despesa relativa a la
prestació del contracte menor del transport escolar obligatori de la unitat de Suport
Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) de l’Institut Font del Ferro. (CCM
466/21)
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27. Aprovació, si s'escau, de la rectificació de l’error material de transcripció del MODEL
CCM 1, de les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts
individuals de menjador escolar, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de
segon cicle d’educació infantil, escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons
públics, per al curs escolar 2021/2022. (CCM 363/21)
28. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 104/21 de data 23 de març
sobre donar conformitat a la declaració de la festa de Sant Roc d'Arenys de Mar com
a festa Patrimonial d'Interès Nacional. (CCM 442/21)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
29. Aprovació, si s'escau, del Pla Comarcal de Joventut del Maresme 2021-2024. (CCM
473/21)
30. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda de modificació de l’Acord Tercer relatiu a l’import
i aprovació de la despesa, per l’any 2021, del Conveni d’encàrrec de gestió amb els
Ajuntament d'Alella i de Sant Cebrià de Vallalta per a la contractació conjunta
esporàdica del Servei de mobilitat internacional per a joves del Maresme 2018-2021.
(CCM 1190/18)
31. Aprovació, si s'escau, de l’acord de voluntariat amb l’entitat Frontignan La Peyrade
(França) per l’enviament d’una voluntària per participar en el projecte “Volontarire en
Europe, aider, grandir, apprendre” del Cos Europeu de Solidaritat en el marc del
Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme. (CCM 286/21)
32. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 111/21 de data 25 de març
sobre l’aprovació

de la pròrroga del conveni d’encàrrec de gestió amb diversos

ajuntaments per a la contractació conjunta esporàdica del Servei de Mobilitat
Internacional per a joves del Maresme juny 2021-2023. (CCM 243/21)
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MOCIONS
33. Aprovació, si s’escau, de la moció per a la dignificació del treball de les treballadores
del SAD, presentada pel grup comarcal En Comú Guanyem. (CCM 539/21)
34. Aprovació, si s’escau, de la moció per instar al Govern a un nou gran Pacte de la
Sanitat Pública catalana, presentada pel grup comarcal Partit dels Socialistes de
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35. Informes, precs i preguntes.
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