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 22 de febrer de 2022, 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 extraordinària i urgent del Ple de
data 30 de novembre de 2021.

1.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de data 21 de desembre
de 2021.

2.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de
2022.

3.

Despatx oficial.

4.

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

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
5.

Aprovació, si s'escau, de la modificació núm. 3/22 del pressupost de la corporació. (CCM
205/22)

6.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa del
servei de 200 bústies de correu i hostatjament de dos servidors. (CCM 1723/21)

7.

Reconeixement, si s'escau, de la compatibilitat per l’exercici d’una segona activitat privada
sol·licitada per una treballadora de la corporació. (CCM 323/19)

8.

Aprovació, si s'escau, de la resolució de les al·legacions formulades per diversos
ajuntaments a l’expedient d’aprovació dels criteris de càlcul i establiment de les aportacions
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municipals a les finances del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 1692/21)
9.

Aprovació, si s'escau, de les bases de la convocatòria de provisió, mitjançant lliure
designació, del lloc de treball de Director/a de Serveis Jurídics i Recursos Humans. (CCM
165/22)

10. Aprovació, si s'escau, de l'adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Acord Marc de
serveis de manteniment d’aparells elevadors i subministrament d’elements substitutius amb
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destinació als ens locals de Catalunya. (CCM 191/22)
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11. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 55/22 de data 3 de febrer sobre la
modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple. (CCM 733/19)
12. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la composició de la Comissió Permanent del Ple.
(CCM 733/19)
13. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 31/22 de data 21 de gener sobre l’
aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme al Pla Agrupat de Formació
Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, per l'any 2022. (CCM 1207/19)
14. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 41/22 de data 27 de gener sobre l’
aprovació de l’actualització del pla de contingència del Consell Comarcal del Maresme. per
a un retorn segur a la feina presencial davant la pandèmia de la COVID 19. (CCM 576/20)
15. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 56/22 de data 3 de febrer sobre la
sol·licitud dels recursos inclosos al Catàleg de Serveis per a l’any 2022 de la Diputació de
Barcelona. (CCM 95/22)
ÀREA D’INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES
16. Aprovació, si s'escau, de l’Ordenança d’Administració Electrónica del Consell Comarcal del
Maresme. (CCM 311/21)
17. Aprovació, si s'escau, de la renuncia de la subvenció pel recurs “Impuls a la gestió digital i
el govern obert municipal a través de les comarques”, atorgada per la Diputació de
Barcelona en el marc del Catàleg de Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs
Locals 2020-2023. (CCM 105/21)
18. Aprovació, si s'escau, de la continuació de la tramitació del procediment de licitació per a la
contractació consistent en la posada en funcionament d’una plataforma d’administració
electrònica, tant pel Consell Comarcal del Maresme com pel Consorci de Promoció Turística
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Costa del Maresme. (CCM 1292/20)
19. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 12/22 de data 12 de gener sobre
l’aprovació de l’informe de l'Òrgan de Contractació,

en relació al recurs presentat per

AUDIFILM CONSULTING, SLU, contra la resolució d'adjudicació del contracte de serveis de
la Plataforma d'Administració Electrònica. (CCM 1292/20)
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20. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 13/22 de data 12 de gener sobre
l’aprovació de l’escrit d’al·legacions

de l'Òrgan de Contractació,

en relació al recurs

presentat per AUDIFILM CONSULTING, SLU, contra la resolució d'adjudicació del contracte
de serveis de la Plataforma d'Administració Electrònica. (CCM 1292/20
ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
21. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 29/22 de data 21 de gener sobre la
sol·licitud de pròrroga per a l’execució del projecte del CCM Xarxa comarcal de banda ampla
del Maresme: trams de Cabrera de Mar, Cabrils i Teià, subvencionat pel Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya. (CCM 1106/19)
ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
22. Aprovació, si s'escau, de la certificació núm. 1 i única de les obres incloses en el “PROJECTE
D’OBRES DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT A LES INSTAL·LACIONS D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE EN ALTA, DEL MARESME NORD. ANY 2018”. (CCM 1398/18)
23. Aprovació, si s'escau, de les al·legacions a la proposta del Programa de gestió específic dels
sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya per al període 2022-2033, elaborat
per l’Agència Catalana de l'Aigua. (CCM 168/22)
24. Aprovació, si s'escau, de la voluntat del Consell Comarcal del Maresme de procedir a la
finalització del contracte subscrit amb l’empresa CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE
SERVICIOS PÚBLICOS AUXILIARES, SA – FERROVIAL SERVICIOS per la prestació del servei
de recollida de residus més altres serveis accessoris adjudicat per acord del Ple de data 29
de setembre 2015, al venciment del termini d'execució de 8 anys sense procedir a la
pròrroga possible prevista en el contracte. (CCM 675/19)
25. Aprovació, si s'escau, de la recepció de l'estudi “Estratègia de transició energètica i acció
climàtica del Maresme” de la Diputació de Barcelona. (CCM 1359/20)
26. Aprovació, si s'escau, de les despeses directes i indirectes reals per la prestació del Servei
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de Sanejament a l'àmbit del Sistema de Sanejament del Consell Comarcal del Maresme per
l’exercici 2021. (CCM 269/21)
27. Aprovació, si s'escau, dels preus unitaris per a la prestació del Servei de Sanejament a
l’àmbit del Sistema de Sanejament del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2022.
(CCM 184/22)
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28. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d’atribució de fons a l’Agència Catalana de l’Aigua per
a la redacció dels projectes constructius d’instal·lacions fotovoltaiques a l’àmbit dels
sistemes de sanejament del Consell Comarcal del Maresme per l’exercici 2022. (CCM
128//22)
29. Aprovació, si s'escau, de la reanualització de l’atribució de recursos de reposició i millores
pel 2021-2022 (AF21000191). (CCM 1094/20)
30. Aprovació, si s'escau, del reconeixement de l’obligació de la factura d’aigua potable del mes
de gener de 2022. (CCM 76/22)
ÀREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
31. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Calella per a la
gestió dels informes d’integració social per a l’arrelament social i per a la renovació de
residència temporal”, per a l’any 2022. (CCM 143/22)
32. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar per
al desenvolupament de programes i serveis vinculats al fet migratori per a l’any 2022. (CCM
114/22)
33. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 34/22 de data 25 de gener sobre
designar lletrada dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal del Maresme i Procuradora dels
Tribunals de la ciutat de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu abreujat
121/2020-Y, interposat per AUTOCARS CALELLA SL. (CCM 684/19)
34. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 48/22 de data 31 de gener sobre
autoritzar i disposar el crèdit per la despesa del servei de monitoratge de transport escolar
corresponent als mesos de gener i febrer de 2022. (CCM 1313/21)
ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
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35. Aprovació, si s'escau, de la renúncia al dret de tempteig respecte de la Masia Can Mils, que
forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble del municipi d’Arenys de Mar. (CCM
174/22)
36. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d'adhesió al Memorial Democràtic de la Xarxa d'Espais
de Memòria Democràtica de Catalunya. (CCM 171/22)
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37. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa relativa
al servei de transport escolar. (CCM 1505/21)
38. Aprovació, si s'escau, de les despeses extrajudicials en matèria de serveis de monitoratge
del transport escolar. (CCM 1313/21)
39. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 58/22 de data 4 de febrer i del Decret
de Presidència núm. 62/22 de data 7 febrer sobre donar de baixa l’autorització de la despesa
corresponent als mesos de gener, febrer i març de 2022, que es va aprovar per la licitació
del contracte del Servei de Transport Escolar. (CCM 959/21)
40. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 61/22 de data 7 de febrer sobre
concedir vista de l’expedient i còpia íntegra de la documentació a la UTE TRANSMAR-2,
incoat amb motiu de calcular i determinar l’import en concepte d’indemnització, com a
conseqüència de la suspensió del seu contracte. (CCM 804/20)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
41. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 724/21 de data 21de desembre sobre
l’aprovació de l’escrit d’al·legacions en contra de la revocació parcial en relació a l’ajut
atorgat per la realització de l’acció Fem cadena, programa acompanyament a les transicions
educatives. (CCM 972/20)
42. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 14/22 de data 13 de gener sobre
l’aprovació de la documentació d’inici a presentar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
del Programa Referent d'Ocupació Juvenil. (CCM 1727/21)
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43. Informes, precs i preguntes.
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