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
Extraordinària i urgent del PLE que es farà el proper DIMARTS 30 de novembre de
2021, a les 17:00 hores, en única convocatòria per celebrar sessió extraordinària i
urgent en format telemàtic, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
1.

Ratificació, si s’escau, de la convocatòria de la present sessió extraordinària i urgent
del Ple, aprovant la urgència de la present sessió, als efectes previstos a l’article
46.2b) LRBRL, 98.b LMRLC i 79 del ROF i article 9 del Reglament Organic Comarcal, en
no haver estat possible la seva convocatòria amb l’antelació de 2 dies hàbils prevista a
l’article 9 del Reglament Organic Comarcal. (CCM 1643/21)

2.

Presentació,

debat i votació de la proposta de resolució formulada pels grups

comarcals Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i Ciutadans,
Partido de la Ciudadania, sobre la renúncia als fons europeus de desenvolupament
regional (FEDER) que el 2019 van concedir finançament al projecte “L’herència del
Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la comarca” i establiment del
retorn dels diners així com les indemnitzacions que corresponguin. (CCM 1656/21)
3.

Aprovació, si s'escau, de la renúncia al cofinançament FEDER sol·licitat pel Consell
Comarcal del Maresme per a l’operació L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel
patrimoni cultural de la comarca, atorgat el 4 de juny de 2019 per la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
(CCM 665/18)

4.

Aprovació, si s'escau, de la resolució dels convenis de col·laboració i de delegació de
competències entre el Consell Comarcal del Maresme i els Ajuntaments d’ Arenys de
Munt, Argentona, Cabrils, Caldes d'Estrac, Calella, Dosrius, El Masnou, Malgrat de Mar,
Mataró, Premià de Dalt, Santa Susanna, Sant Pol de Mar, Teià, Vilassar de Dalt i
Vilassar de Mar, afectats per l’operació L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel
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patrimoni cultural de la comarca. (CCM 699/19)
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