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 18 de maig 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 20
d’abril de 2021.

1.

Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 155/21 de data 22 d’abril de
2021, referent a la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2020.

2.

Despatx oficial.

3.

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

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
4.

Aprovació, si s'escau, de la modificació de pressupost núm. 7/21 per crèdit extraordinari
per incorporació de romanents de tresoreria de lliure disposició. (CCM 639/21)

5.

Aprovació, si s'escau, de diverses despeses de competències del Ple. (CCM 633/21)

6.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa del
servei de manteniment correctiu de clima del Consell Comarcal del Maresme ( Gener-març
2021) (CCM 129/21)

7.

Aprovació, si s'escau, del "Manual d’imatge corporativa i llibre d’estil del Consell Comarcal
del Maresme". (CCM 567/21)

8.

Aprovació, si s'escau, del programa temporal “Suport tècnic temporal per al desplegament
i consolidació de l’administració electrònica al Consell Comarcal del Maresme”.(CCM
582/21)
Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració interadministrariva el Consorci Localret
per a la integració de la corporació com a membre de Ple dret d'aquest Consorci. (CCM
634/21)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ
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10. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
per al suport tècnic en inspeccions sanitàries d’inici i control d’activitats alimentàries.
(CCM 416/21)
11. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 173/21 de data 28 d’abril sobre
l’aprovació de les bases per la creació d’una borsa comarcal de tècnics/es superiors
d’enginyeria i arquitectura. (CCM 586/21)
ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
12. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per
executar el servei Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2021. (CCM
555/21)
13. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc de la convocatòria Programa General d’inversions del “Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023”. (CCM 775/20)
14. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud a la Direcció General de l’Administració Local, com a
ens gestor del cofinançament FEDER, que resolgui la petició o comunicació, segons
s’escaigui, de la modificació de la memòria i el pressupost de l’operació L’Herència del
Maresme Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca (PR15-012149). (CCM
665/18)
15. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 185/21 de data 30 d’abril sobre
l’aprovació de l’addenda al Conveni de col·laboració i delegació de competències amb
l’Ajuntament de Santa Susanna com a municipi afectat pel projecte L’herència del
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca. (CCM 699/19)
ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
16. Aprovació, si s'escau, de l’autorització i disposició inicial (AD) i el reconeixement de
l’obligació (O), de despeses del servei de control d’abocaments. (CCM 626/21)
diverses despeses extrajudicials de l'Àrea de Medi Ambient.

(CCM 154/21)
18. Aprovació, si s'escau, de la renúncia al recurs material atorgat per la Diputació de
Barcelona per l'actuació "enriera't, descobrim les rieres". (CCM 69/20)
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19. Aprovació, si s'escau, de la renúncia al recurs material atorgat per la Diputació de
Barcelona per l'actuació "control i telegestió dels carregadors elèctrics a nivell comarcal".
(CCM 69/20)
20. Ratificació, si s'escau, dels Decrets de Presidència núm. 130/21 de data 12 d’abril i núm.
157/21 de data 23 d’abril sobre l'aprovació del reconeixement de l’obligació (O) de la
despesa d’aigua potable dels mesos de febrer i març de 2021, a favor de l’ens
d’Abastament d’Aigua Potable Ter-Llobregat. (CCM 476/21)
21. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 158/21 de data 23 d’abril sobre
l’aprovació definitiva 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)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
22. Aprovació, si s'escau, de les despeses extrajudicials corresponents als desplaçaments dels
professionals de l'Àrea d'Equitat i Acció Social. (CCM 531/21)
23. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a l'escrit de denúncia i peticions de millora del servei
bancari. (CCM 683/21)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
24. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de l'obligació de les factures presentades per
l'empresa SESMAR, SL. (CCM 1248/20)
25. Aprovació, si s'escau, dels

Convenis de col·laboració per al finançament del Servei de

Transport Escolar No Obligatori amb els Ajuntaments de Dosrius, Pineda de Mar, Premià
de Dalt i Sant Andreu de Llavaneres, amb alumnes usuaris del servei durant el curs
2020/2021. (CCM 116/21)
26. Aprovació, si s'escau, de les Addendes de pròrroga dels Convenis de col·laboració amb
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social

27. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet 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 1328/20)
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i relatiu a l’Oficina d’Habitatge, per l'any 2021. (CCM 1246/20)
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28. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per
a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”, per
l’any 2021 al 2024
29. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del
Maresme”, de l’any 2021 al 2024. (CCM 1326/20)
30. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar
per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”,
de l’any 2021 al 2024. (CCM 1228/20)
31. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 145/21 de data 20 d’abril sobre
l’aprovació

de la pròrroga del contracte del servei educatiu i social de menjador dels

centres escolars públics de la comarca del Maresme. (CCM 729/18)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
32. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per
l’execució de l’actuació “Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris
locals i de qualitat”. (CCM 480/21)
33. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona

per

l’execució de l’actuació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals”
(Oficines Tècniques Laborals-OTL Maresme). (CCM 517/21)
34. Aprovació, si s'escau, del programa “Suport tècnic temporal per a l’adequació del projecte
d’informació juvenil en xarxa del pla comarcal de joventut 2021-2024, a les necessitats
generades per la covid19 en la tasca d’informació i orientació juvenil”. (CCM 640/21)
35. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 144/21 de data 19 d’abril sobre
l’aprovació de la pròrroga del contracte subscrit amb l’entitat Nexes Interculturals SCCCL,
per a la contractació conjunta esporàdica del Servei d’assessoria i suport en mobilitat
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internacional per a joves del Maresme. (CCM 576/18)
36. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 153/21 de data 21 d’abril

sobre

l’aprovació per donar suport al projecte “Can Parcala: el valor de la diferència i la
diversitat funcional”, que sol·licita la Fundació Maresme. (CCM 583/21)
37. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 156/21 de data 23 d’abril sobre
l’aprovació per donar suport al projecte “Joves Implicades II: creant nexes participatius a
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38. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 170/21 de data 27 d’abril sobre
l’acceptació del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona, per executar les
actuacions del pla d’actuació comarcal en joventut. (CCM 588/21)
MOCIONS
39. Moció per a promoure la declaració dels municipis de la comarca del Maresme com a àrea
amb mercat d’habitatge tens segons la Llei 11/2020, de contenció de rendes de lloguer
d’habitatges, presentada pels grups comarcals Esquerra Republicana de Catalunya, En
Comú Guanyem i Candidatura d’Unitat Popular.
ALTRES
40. Prendre coneixement, si s'escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr.
Juan Antonio Casado Pizarro, conseller del grup comarcal En Comú Guanyem. (CCM
668/21)
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41. Informes, precs i preguntes.
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