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 21 de desembre 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 novembre de 2021.

1.

Donar compte, si s’escau, a efectes de coneixement i de remissió al Ple, del contingut
de l’informe resum de control intern de l’exercici 2022, assenyalat a l’article 213 del
text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, emès per la intervenció de fons, als
efectes previstos a l’article 37.2 del Real Decret 424/17 de 28 d’abril, pel qual es regula
el Regim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

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 rectificació de l’inventari general de béns de la Corporació.
(CCM 528/21)

6.

Donar de baixa, si s'escau, de l’inventari de bens, drets i obligacions del Consell
Comarcal del Maresme béns que s’han declarat no utilitzables. (CCM 1307/20)

7.

Aprovació, si s'escau, de la Resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada de l’ampliació de capital de la pòlissa d’assegurança Responsabilitat

8.

Aprovació, si s'escau, de la Resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada de la instal·lació d’una màquina de climatització. (CCM 1540/21)
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9.

Aprovació, si s'escau, de la denúncia de l’actual Conveni col·lectiu de treball del
personal laboral del Consell Comarcal del Maresme pels anys 2007-2010 i de l’Acord
regulador de les condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del
Maresme. (CCM 1711/21)

10. Aprovació, si s'escau, de la constitució

de la Comissió de codi Ètic

per instar als

membres designats a iniciar els treballs per la redacció d'un reglament de règim intern
on es concretin les seves funcions i la seva dinàmica de funcionament . (CCM 1162/18)
11. Donar de baixa, si s'escau, diversos drets d’exercicis tancats. (CCM 711/21)
12. Aprovació, si s'escau, del "Pla anual de contractació per l'exercici 2022 del Consell
comarcal del Maresme". (CCM 1702/21)
13. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, del servei d’assegurances, pel que respecta al seu
lot 2, relatiu a vehicles terrestres. (CCM 1681/21)
14. Aprovació, si s'escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per
l’exercici 2022. (CCM 1285/21)
15. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 595/21 de data 3 de novembre
sobre l’aprovació de la borsa de treball comarcal de conserges/subalterns amb
tasques de manteniment en edificis municipals, al Consell Comarcal del Maresme i als
ajuntaments de la comarca adherits en conveni,. (CCM 1188/21)
ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS
16. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament de Tordera en
matèria de recollida, atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i aprovació del
conveni. (CCM 1281/21)
17. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona pel
1215/21)
ÁREA D’INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES
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18. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 588/21 de data 2 de novembre
sobre l' acceptació de la concessió de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de
Barcelona

per l’execució de l’actuació “Virtualització d’escriptoris del Consell

Comarcal”. ( CCM 775/20)
19. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 590/21 de data 2 de novembre
sobre l’adjudicació a favor de l’empresa SERCOM INFORMATICA, SL, contracte mixt del
subministrament, instal•lació i manteniment de la plataforma de sistemes d’informació
i escriptoris virtualitzats. ( CCM 916/21)
20. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 671/21 de data 26 de novembre
sobre l'adjudicació a favor de l'empresa SERVICIOS MICROINFORMÀTICA S.A. (SEMIC,
SA), de la plataforma d’administració electrònica, així com el subministrament del
programari necessari i el servei de “cloud” per a l’allotjament de la plataforma en el
núvol (CCM 1292/20)
ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
21. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 679/21 de data 30 de novembre
sobre

l' aprovació de l’adhesió al projecte LIFE21-ENV-ES-URBANNEX liderat per la

Universitat Politècnica de Catalunya en el marc del programa LIFE de la Unió Europea.
(CCM 1683/21)
ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
22. Aprovació, si s'escau, de la Resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
derivada de les obres de desviament de la canonada d’abastament d’aigua potable en
alta de l’Alt Maresme Nord al seu pas per Pineda de Mar. (CCM 829/19)
23. Aprovació, si s'escau, de l’encàrrec a l’empresa concessionària Agbar, S.A.U. de les
obres del projecte de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament
d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2019. (CCM 339/20)

matèria de recollida i transport de residus amb l'Ajuntament de Cabrils. (CCM 878/18)
25. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de reanualització del conveni de col·laboració
d’execució de les obres «Col·lector interceptor de Canet de Mar - Arenys de Mar i
sanejament del nucli de Roques Blanques» al TM de Sant Pol de Mar subscrit amb
l’Agencia Catalana de l’Aigua. (CCM 723/20)
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26. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de l'obligació de les factures presentades per
l’empresa Residus del Maresme, SL.(CCM 177/21)
27. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 646/21 de data 19 de novembre
sobre el reconeixement de l’obligació de la factura d’aigua potable del mes d’octubre
de 2021, a favor de l’ens d’Abastament d’Aigua Potable Ter-Llobregat. (CCM 1166/21)
28. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 676/21 de data 29 de novembre
sobre l' aprovació d’adhesió al contracte basat 2019.03-D2 per el subministrament
d’energia elèctrica amb destinació als Ens Locals de Catalunya. (CCM 1422/21)
29. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 677/21 de data 29 de novembre
sobre l'aprovació d'adhesió a la tercera pròrroga del contracte basat 2018-02-D1 per el
subministrament de gas natural als ens locals de Catalunya adjudicat

a l’empresa

ENDESA ENERGIA, SAU (CCM 917/18)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
30. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Canet de Mar
per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1321/21)
31. Aprovació, si s'escau, Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per al
finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1320/21)
32. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1319/21)
33. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament del Masnou per al
finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
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Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1314/21)
34. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Montgat per al
finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1323/21)
35. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Pineda de Mar
per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
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36. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell
Comarcal del Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1327/21)
37. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Pol de
Mar per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell
Comarcal del Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1328/21)
38. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de
Montalt per al finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell
Comarcal del Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1329/21)
39. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tiana per al
finançament del servei de transport adaptat i/o assistit del Consell Comarcal del
Maresme, pels anys 2021-2022. (CCM 1330/21)
40. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar
per a la gestió del Servei d’ Acollida de Vilassar de Mar, per a l’any 2021. (CCM 1645/21)
41. 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 Sant Cebrià
de Vallalta, i aprovació del Conveni. (CCM 1097/20)
42. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda econòmica del Conveni de delegació de
competències del Servei d'Atenció Domiciliària amb l'Ajuntament de Calella. (CCM
785/21)
43. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda econòmica del Conveni de delegació de
competències del Servei d'Atenció Domiciliària amb l'Ajuntament de Canet de Mar.
(CCM ?978?/2?0?)
44. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda econòmica del Conveni de delegació de
1012/20)
45. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda econòmica del Conveni de delegació de
competències del Servei d'Atenció Domiciliària amb l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres. (CCM 993/20)
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46. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda econòmica del Conveni de delegació de
competències del Servei d'Atenció Domiciliària amb l'Ajuntament de Sant Pol de Mar.
(CCM 825/20)
47. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda econòmica del Conveni de delegació de
competències del Servei d'Atenció Domiciliaria amb l'Ajuntament de Tiana. (CCM
869/20)
48. Aprovació, si s'escau, de l’addenda del Conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal d’Osona per la cessió i ús de l’aplicació informàtica – JADE. (CCM 1104/18)
49. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa
pels espais de suport professional, emocional i de supervisió per a personal
coordinador i tècnic dels EBAS. (CCM 800/21)
50. Acceptació, si s'escau, de la subvenció per l'actuació Finançament en l’àmbit de
l’abordatge de les violències, atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la
convocatòria Catàleg de Serveis 2021. (CCM 1600/21)
51. Acceptació, si s'escau, de la subvenció per executar el projecte “-Finançament en
l'àmbit de la convivència i la diversitat”, atorgada per la Diputació de Barcelona, en el
marc de la convocatòria Catàleg de Serveis 2021. (CCM 1596/21)
52. Acceptació, si s'escau, de la subvenció per executar el projecte “Finançament de
projectes d’innovació social en les cures”, atorgada per la Diputació de Barcelona, en
el marc de la convocatòria Catàleg de Serveis 2021. (CCM 1598/21)
53. Aprovació, si s'escau, de la distribució econòmica de repartiment als ajuntaments que
formen l'Àrea Bàsica de Serveis Socials d'acord el Contracte Programa quadriennal
amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
(CCM 1680/21)
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54. Aprovació, si s'escau, de la distribució econòmica als ajuntaments que formen l'Àrea
Bàsica de Serveis Socials en concepte Servei d'Atenció a Domicili social (SAD social)
per l'any 2019. (CCM 1074/19)
55. Aprovació, si s'escau, del Pla Comarcal LGTBI. (CCM 1552/21)
56. Aprovació, si s'escau, de la despesa del contracte de l’empresa SESMAR, corresponent
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57. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 599/21 de data 5 de novembre
sobre l’acceptació per urgència del Dictamen sobre el grau de compliment d’objectius
de cada servei /programa establert en els acords del Contracte Programa 2020. (CCM
767/18)
58. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 606/21 de data 9 de novembre
sobre la rectificació dels errors materials detectats en el Decret de President núm.
600/21 de data 8 de novembre de 2021. (CCM 1163/21)
59. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 663/21 de data 24 de novembre
sobre l’aprovació de l’expedient de contractació i aprovació dels Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i els Plecs de Prescripcions Tècniques per a la licitació del
Servei de Transport Adaptat/Assistit . (CCM 1163/21)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
60. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de l'obligació a favor de l’empresa AUTOCARS
BARRERA S.L, de la facturació del servei de transport escolar del mes de novembre del
curs 21/22. (CCM 1505/21)
61. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de l'obligació a favor de l’empresa SESMAR
SL, de la facturació presentada en concepte de la prestació del servei de monitoratge
de transport escolar corresponent al mes de novembre de 2021. (CCM 1313/21)
62. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 660/21 de data 24 de novembre
sobre la rectificació de l’error material de transcripció de les “Bases reguladores per a
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, a propietaris
d’habitatges desocupats que els posin en lloguer o habitatges integrats al programa de
la borsa de mediació”. ( CCM 1142/21)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

d’Alella, Arenys de Munt, Cabrils, Òrrius, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Pol de Mar i Teià, a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la
prestació de 8 projectes en el marc del Programa Treball i Formació, i aprovació del
conveni. (CCM 1526/21)
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64. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per part del Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya en relació a les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies
MG45 i DONA. (CCM 1302/21)
65. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud al Instituto de la Juventud (INJUVE), de dues
altes d'usuaris generadors en el programa SIJ+ Garantia Juvenil. (CCM 1545/21)
66. Aprovació, si s'escau, de l'autorització al Servei Comarcal de Joventut per tramitar la
sol·licitud del nou segell de qualitat (Quality Label) del Cos Europeu de Solidaritat de la
Comissió Europea. (CCM 1602/21)
67. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 597/21 de data 4 de novembre
sobre l’aprovació de la
rebudes

tramitació del requeriment d’esmena de les sol•licituds

i 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)
68. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 601/21 de data 8 de novembre
sobre l' l’atorgament d’ajut econòmic adreçat a persones autònomes i microempreses
de la Comarca del Maresme afectades econòmicament per la COVID-19 per a l’any
2021. ( CCM 913/21)
69. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 607/21 de data 10 de novembre
sobre l’aprovació de la convocatòria extraordinària 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 1553/21)
70. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 655/21 de data 23 de novembre
sobre l’aprovació de l’adhesió al Projecte “Coop Maresme 21-24 (Ateneu Cooperatiu del
Maresme)” per a la promoció, la difusió i el foment de projectes d'economia social i
cooperativa, impulsada pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya, de l’any 2021. (CCM 1638/21)

sobre l’aprovació per donar suport al projecte “PROTOTIPATGE DEL RECOBRIMENT
COMESTIBLE RP-7 PEL CONTROL DE PATÒGENS DE TRANSMISSIÓ ALIMENTÀRIA EN
MADUIXA I VALIDACIÓ DE LA SEVA EFECTIVITAT EN NABIUS”. (CCM 1640/21)

MOCIONS
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71. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 667/21 de data 25 de novembre
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72. Aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució per a la preservació del litoral del
Maresme, presentada pel grup comarcal Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés. (CCM 1599/21).

Damià del Clot i Trias

Signatura 1 de 1

14/12/2021 President
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