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 de juliol 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 15 de
juny de 2021.

1.

Presa de possessió de la Sra. Judith Coll i Garcia, com a consellera comarcal del Consell
Comarcal del Maresme.

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 diverses despeses de competències del Ple. (CCM 633/21)

5.

Aprovació, si s'escau, de la modificació de l'organització funcional del Consell Comarcal i
del regim retributiu i de dedicació dels membres de la corporació. (CCM 738/2019)

6.

Aprovació, si s'escau, de la modificació núm. 9/21 del pressupost de la corporació. (CCM
898/21)

7.

Aprovació, si s'escau, de la rectificació d'ofici de l'error material de transcripció detectat a
l'expedient de la modificació núm. 7/21 del pressupost vigent. (CCM 639/21)

8.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada del subministrament de material d'oficina. (CCM 580/21)

9.

Aprovació, si s'escau, de l’actualització del Conveni per a l’assumpció de funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. (CCM
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493/21)
10. Aprovació, si s'escau, del nomenament de representant al Consell del Centre de
Normalització Lingüística del Maresme. (CCM 736/19)
11. Aprovació, si s'escau, de l'anunci de consulta pública prèvia a l'elaboració de l'Ordenança
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ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I INNOVACIÓ
12. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament d'Alella per a la
prestació del servei d’assistència tècnica al municipi en l’àmbit de l’enginyeria municipal.
(CCM 431/21)
13. Acceptació, si s'escau, de l’ ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2021 del Catàleg 2021-2023, per l’actuació
“Animals de companyia (gossos i gats) CAAD MARESME”. (CCM 870/21)
14. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al Protocol General dels Programes de l’Àrea
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, de la Diputació de Barcelona. (CCM
949/21)
15. Aprovació, si s'escau, de l’adhesió a la Xarxa de Suport al Govern digital (XSGD) de l’Àrea
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, de la Diputació de Barcelona. (CCM
318/21)
ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
16. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb la Fundació Tecnocampus MataróMaresme amb l'objecte d'establir la seva participació en la Càtedra d'economia circular i
sostenibilitat de Tecnocampus. (CCM 873/21)
17. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 309/21 de data 23 de juny sobre
sol·licitar a la Direcció General de Turisme, l’autorització per a la modificació de la
destinació de la subvenció per al projecte Ruta de la Guerra Civil al Maresme. (CCM
720/19)
18. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 317/21 de data 30 de juny sobre
sol·licitar a la Direcció General de Turisme una pròrroga d’un any per a l’execució i
justificació de les accions incloses en el projecte Ruta de la Guerra Civil al Maresme. (CCM
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720/19)
ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
19. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt,
per a l’adhesió al servei de meteorologia del Consell Comarcal. (CCM 890/21)
20. Aprovació, si s'escau, de l’autorització i disposició inicial (AD) i el reconeixement de
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21. Acceptació, si s'escau, de l’ ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el
marc del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2021 del Catàleg 2021-2023, per l’actuació
“Assessorament tècnic i gestió en matèria d'estalvi i eficiència energètica als 30 municipis
de la comarca+ manteniment i actualització de 2021 del programa GEMWEB”. (CCM
766/21)
22. Acceptació, si s'escau, de l’atribució de recursos de l'Agència Catalana de l'Aigua, per
l’actuació de reparació dels emissaris submarins de diversos sistemes de sanejament en
alta de la comarca que presenten trencaments i obstruccions. (CCM 406/21)
23. Acceptació, si s'escau, de l’atribució de recursos de l’Agència Catalana de l'Aigua per
l’actuació de reparació dels desperfectes soferts a les instal·lacions de sanejament en alta
durant l’episodi de pluges i temporal de mar (temporal Filomena). (CCM 278/21)
24. Acceptació, si s'escau, de l’atribució de recursos de l’Agència Catalana de l'Aigua per
l’actuació de Protecció dels col·lectors d’impulsió i gravetat d’aigua residual de l’EDAR
Pineda. (CCM 258/21)
25. Acceptació, si s'escau, de l'atribució de recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua, per
l’actuació de reparació dels danys soferts en el “Col·lector en alta i pous de registre a la
riera de la Vallalta”. (CCM 194/21)
26. Aprovació, si s'escau, de l'atribució de recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua en
concepte de reposicions i millores a l'àmbit del Consell Comarcal del Maresme (20212022). AF21000191. (CCM 1094/20)
27. Aprovació, si s'escau, de la modificació del nomenament dels membres de la Comissió de
seguiment i control del servei de SIMMAR SL. (CCM 1174/20)
28. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de l’obligació de les factures presentades per
SIMMAR, SL, referent a la despesa del mes de maig de 2021- per la prestació del Servei
de? sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament del Consell Comarcal del Maresme

29. Aprovació, si s'escau, de l'autorització de la successió de la SOCIEDAD GENERAL DE
AGUAS DE BARCELONA, S.A.U, en el contracte subscrit amb

SOREA, SOCIEDAD

REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A.U. (CCM 796/18)

Damià del Clot i Trias

Signatura 1 de 1

14/07/2021 President

2021. (CCM 974/21)

Pàgina 3 de 7

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

fcb156131b8640e6b5699e9c2140f717001

Url de validació

https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Ordre del dia -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

30. Acceptació, si s'escau, de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el marc
del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2021

del Catàleg 2021-2023, per l’actuació

“Sistema de monitoratge de consums energètics en continu als equipaments municipals".
(CCM 875/21)
31. Aprovació, si s'escau, de l'Adhesió del Consell Comarcal del Maresme a la Setmana
Europea de Mobilitat Sostenible i Segura 2021. (CCM 965/21)
32. Aprovació, si s'escau, de la certificació número 2 i última de les obres incloses en el
“PROJECTE

MODIFICAT

D’OBRES

DE

CONSERVACIÓ

I

MANTENIMENT

A

LES

INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA, DEL MARESME NORD. ANY
2016”. (CCM 800/19)
33. Aprovació, si s'escau, de l’ampliació de les obres de conservació i manteniment de les
instal·lacions a realitzar durant l’any 2018 per la Concessionària del servei d’Abastament
d’Aigua Potable al Maresme Nord. (CCM 1398/18)
34. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 314/21 de data 29 de juny sobre el
reconeixement de l’obligació de la factura d’aigua potable del mes de maig de 2021, a
favor de l’ens d’Abastament d’Aigua Potable Ter-Llobregat. (CCM 476/21)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
35. Aprovació, si s'escau, de l'acord transaccional amb la societat d'economia mixta SESMAR,
SL, per l'acabament

convencional de les reclamacions que es segueix en el Jutjat

Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, Recurs Ordinari núm. 148/2017-A. (CCM
398/21)
36. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 286/21 de data 17 de juny sobre
l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar pel programa
de Suport administratiu als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials (ABSS). (CCM 1168/20)
37. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències del Servei d’Atenció Domiciliària
Conveni. (CCM 844/21)
38. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 310/21 de data 23 de juny sobre
l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Susanna pel programa
de Suport administratiu als Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) de l’Àrea Bàsica de
Serveis Socials (ABSS). (CCM 1215/19)
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39. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 323/21 de data 30 de juny sobre la
sol·licitud a la Diputació de Barcelona, del recurs econòmic “Finançament de projectes
d'innovació social en les cures”. (CCM 105/21)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
40. 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 947/21)
41. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments

per la

participació a la Mostra Literària del Maresme. (CCM 409/21)
42. Ratificació, si s'escau, del requeriment efectuat a SESMAR

SL, sobre la continuïtat del

monitoratge de transport escolar i autorització a la seva Junta General per tal que adopti
l'acord de modificació de durada de la societat. (CCM 398/21)
43. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 292/21 de data 18 de juny sobre
desistir del procediment per la contractació del servei de Transport Escolar del Consell
Comarcal del Maresme. (CCM 100/20)
44. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 316/21 de data 29 de juny sobre
concedir a l’empresa AUTOCARS BARRERA, S.L vista de l’expedient de licitació del servei
de transport escolar del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 100/20)
45. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 334/21 de data 7 de juliol i del
Decret de Presidència núm. 340/21 de 12 de juliol sobre l’expedient de contractació per a
la licitació del servei de Transport Escolar del Consell Comarcal del Maresme (aprovació
inicial de l’expedient i aprovació dels Plecs de la contractació, respectivament). (CCM
959/21)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
46. Aprovació, si s'escau, del Conveni amb l’ajuntament de Pineda de Mar per a la cessió
Pineda de Mar. (CCM 951/21)
47. Aprovació, si s'escau, del Conveni amb l’Ajuntament de Premià de Mar per a la cessió
d’espai per acollir el servei de l’Oficina Tècnica Laboral del Maresme a l’antiga Fàbrica de
Gas de Premià de Mar. (CCM 906/21)
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48. Aprovació, si s'escau, de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb diversos
ajuntaments per al finançament anual del Pla d’actuació municipal en joventut com
estableix la fitxa 43 de l’addenda de pròrroga per al 2021 del Contracte programa 20162019. (CCM 247/21)
49. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores específiques i la convocatòria per a la
concessió d’ajuts adreçats a persones autònomes i microempreses de la Comarca del
Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 per a l’any 2021. (CCM 913/21)
50. Aprovació, si s'escau, de la renúncia parcial de la subvenció atorgada per la Diputació de
Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg de Serveis 2020 per l’actuació
“Serveis públics de consum (OMIC i OCIC)”. (CCM 396/21)
51. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona en
el marc del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per
l’execució de l’actuació “Programa Ara, Transformació Digital al Maresme”. (CCM 778/21)
52. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per l’execució
de l’actuació “Xarxa Comarcal d'Interacció Empresarial. EnXarxa Maresme per l'ocupació”.
(CCM 777/21)
53. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per l’execució
de l’actuació “L'Acord de concertació pel desenvolupament econòmic, social i l'ocupació
del Maresme. Any 2021”. (CCM 776/21)
54. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per l’execució
de l’actuació “Serveis públics de consum del Maresme (OMIC i OCIC)”. (CCM 779/21)
55. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 254/21 de data 4 de juny sobre la
sol·licitud d’una subvenció per la Contractació en Pràctiques de 12 Joves Beneficiaris del
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Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. (CCM 744/21)
56. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 306/21 de data 22 de juny sobre
l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg
2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 per l’execució del Recull
d’activitats de suport al teixit empresarial. (CCM 481/21)
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57. Aprovació, si s’escau, de la Moció per a reclamar un paper actiu del mon local en
l’assignació i gestió dels fons europeus de recuperació Next Generation EU. (CCM
1011/21)
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