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 15 de març 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 ordinària del Ple de data
22 de febrer de 2022.

1.

Despatx oficial.

2.

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

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS
3.

Aprovació, si s'escau, de diverses despeses competència del Ple. (CCM 43/22)

4.

Aprovació, si s'escau, de la despesa extrajudicial en matèria de serveis generals.
(CCM 227/22)

5.

Aprovació, si s'escau, de la constitució de la mesa negociadora de l’Acord regulador
de les condicions de treball dels funcionaris del Consell Comarcal del Maresme. (CCM
322/22)

6.

Aprovació, si s'escau, de la constitució de la comissió negociadora del conveni
col·lectiu del personal laboral del Consell Comarcal del Maresme. (CCM 321/22)

7.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 63/22 de data 8 de febrer
sobre la sol·licitud d’esmena de l’actuació “Centre Comarcal d'Acollida d'Animals de
Companyia” en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació

8.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 84/22 de data 18 de febrer
sobre donar resposta als requeriments d’esmena de la Diputació de Barcelona, en
relació als recursos sol·licitats en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. (CCM 95/22)
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Xarxa de Governs Locals 2020-2023. (CCM 95/22)
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9.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 99/22 de data 28 de febrer
sobre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona del recurs material Suport puntual en
matèria de formació, inclòs al Catàleg de Serveis per a l’any 2022. (CCM 95/2022)

10. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 100/22 de data 28 de febrer
sobre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona del recurs Manteniment del SIAD,
inclòs al Catàleg de Serveis per a l’any 2022. (CCM 95/22)
ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS
11. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 76/22 de data 15 de febrer
sobre l’ aprovació de les bases per la creació d’una borsa comarcal de Treball Social
(grup A) per a ocupar temporalment llocs de treball a la Comarcal del Maresme,
ajuntaments i organismes públics de la comarca adherits a la borsa mitjançant
conveni. (CCM 194/22)
ÀREA D’INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES
12. Aprovació, si s'escau,

del Reglament de funcionament de la Comissió Ètica del

Consell Comarcal del Maresme. (CCM 317/22)
ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
13. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 89/22 de data 23 de febrer
sobre l'acceptació de subvenció atorgada per l’execució del projecte Xarxa comarcal
de banda ampla del Maresme: trams de Cabrera de Mar, Cabrils i Teià, del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya. (CCM 1106/19)
ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
14. Aprovació, si s'escau, de l'Adhesió al Dia Mundial de l’Aigua 2022, impulsat per
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l’Agència Catalana de l’Aigua, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. (CCM 283/22)
15. Aprovació, si s'escau, de les despeses extrajudicials de locomoció presentades pels
professionals del servei d’Abastament d’Aigua Potable en alta i del Servei de la
ponència ambiental comarcal. (CCM 19/22)
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16. Aprovació, si s'escau, de la sol.licitud d’atribució de recursos definitiva per a la
prestació del Servei de Sanejament a l’àmbit del sistema de sanejament del Consell
Comarcal del Maresme (2022). (CCM 184/22)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
17. Aprovació, si s'escau, de les despeses extrajudicials de desplaçament presentades
pels professionals de l’Àrea d’Equitat i Acció Social. (CCM 189/22)
18. Aprovació, si s'escau, de l'autorització de la despesa de l’encàrrec de gestió per la
prestació del servei d’Atenció Domiciliaria del Consell Comarcal del Maresme a favor
de la Fundació S21, corresponent als serveis de SAD. (CCM 815/21)
19. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 98/22 de data 25 de febrer
sobre la sol·licitud d'acceptació parcial de l’ampliació de l’addenda del Contracte
Programa del Departament de Drets Socials, per el finançament de la Fitxa 6,
“Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència
masclista”. (CCM 1153/20)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
20. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per
la participació a la Mostra Literària del Maresme. (CCM 257/22)
21. Aprovació, si s'escau, de l'autorització i disposició de crèdit per la despesa del servei
de monitoratge de transport escolar prevista pel mes de març de 2022. (CCM
1313/21)
22. Aprovació, si s'escau, de les despeses extrajudicials de desplaçament presentades
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pels professionals de l’Àrea de Serveis a les Persones. (CCM 206/22)

ALTRES
23. Aprovació, si s'escau, de la Declaració Institucional en defensa de la inclusió
financera i bancària de la gent gran a la comarca, presentada pel grup comarcal
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés. (CCM 271/22)
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24. Declaració institucional del Consell Comarcal del Maresme de suport a la societat
ucraïnesa i en defensa de la pau.
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25. Informes, precs i preguntes.
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