
Pàgina 1 de 5

Pl. Miquel Biada, 1 I 08301 Mataró I T 93 741 16 16 I F 93 757 21 12 I maresme@ccmaresme.cat I www.ccmaresme.cat

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 17 de maig 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 26 

d’abril de 2022.

1. Despatx oficial.

ÁREA DE SERVEIS GENERALS, ORGANITZACIÓ I RECURSOS HUMANS

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

3. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci de Promoció 

Turística Costa del Maresme per la cessió de fotografies que formen part del banc 

d’imatges del Consorci. (CCM 451/22)

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS

4. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 197/22 de data 21 d'abril sobre 

l'aprovació de les bases per la creació d’una borsa comarcal d’Educador Social (Grup 

A) per a l’ocupació temporal de llocs de treball al llocs de treball a la Comarca del 

Maresme, ajuntaments i organismes públics de la comarca adherits a la borsa 

mitjançant conveni. (CCM 518/22)

ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

5. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació "Observatoris del Desenvolupament 

Econòmic Local" atorgat per la Diputació de Barcelona, en el marc del Catàleg 2022 

del Pla de concertació Xarxa de Governs locals 2020-2023. (CCM 718/22)

6. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 190/22 de data 19 d'abril sobre 

l'aprovació del Conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Cabrera de Mar, 

Cabrils i Teia  i el Consell Comarcal del Maresme per a l'execució del Projecte executiu 
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de la Xarxa Comarcal de Banda ampla del Maresme, Teià, Cabrera de Mar i Cabrils. 

(CCM 529/22)

ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

7. Aprovació, si s'escau, de les despeses d'operacions pendents d'aplicar de serveis 

prestats durant l’exercici 2021. (CCM 19/22)

8. Aprovació, si s'escau, de l’autorització i disposició i reconeixement de l’obligació de les 

factures presentades per l’empresa RESIDUS DEL MARESME,SL, del mes de febrer de 

2022. (CCM 274/22) 

9. Aprovació, si s'escau, de l’autorització i disposició anual i reconeixement de l'obligació 

de la despesa d’analítiques de control d’abocaments a favor de l'empresa SIMMAR SL. 

(CCM 19/22)

10. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa 

relativa a la defensa del Consell Comarcal del Maresme en el recurs contenciós 

administratiu interposat per la mercantil Recicloil, S.L. (CCM 19/22)

11. Aprovació, si s'escau, de  l’addenda de pròrroga al Conveni de Delegació de 

competències en matèria de recollida i transport de residus urbans i servei de neteja 

viària amb l’Ajuntament de Canet de Mar. (CCM 388/18)

12. Aprovació, si s'escau, de la incoació d'expedient per a la creació del servei comarcal 

de gestió del cicle urbà de l'aigua. (CCM 697/22) 

13. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 209/22 de data 27 d' abril sobre 

l’autorització i disposició i reconeixement de l’obligació de les factures presentades per 

l’empresa RESMAR el mes de març de 2022. (CCM 274/22)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

14. Aprovació, si s'escau, de diverses despeses extrajudicials i d'operacions pendents 

d'aplicar (OPA) de serveis de l'Àrea d'Equitat i Acció Social, prestats durant l'exercici 

2021. (CCM 679/22)

15. Aprovació, si s'escau, de les despeses extrajudicials de desplaçament presentades pels 

professionals de l’Àrea d'Equitat i Acció Social. (CCM 189/22)
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16. Aprovació, si s'escau, de l'addenda per l'any 2022 del Conveni amb l’Ajuntament de 

Cabrera de Mar per la Delegació de Competències del Servei d’Atenció Domiciliària 

SAD social i SAD Dependència. (CCM 1664/21)

17. Aprovació, si s'escau, de l’addenda per l'any 2022 del Conveni amb l’Ajuntament de 

Sant Cebrià de Vallalta per la Delegació de Competències del Servei d’Atenció 

Domiciliària SAD social i SAD Dependència. (CCM 79/22)

18. Acceptació, si s'escau, de la subvenció "Finançament dels Serveis Socials Bàsics", 

atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc  del Catàleg 2022 del Pla de 

concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.(CCM 484/22)

19. Acceptació, si s'escau, de la transferència del Departament d’Igualtat i Feminismes, 

destinada a finançar la prestació del servei de cura puntual per a nens i nenes de 0 als 

14 anys. (CCM 550/22)

20. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 181/22 de data 11 d'abril sobre 

l'aprovació de l'Addenda al Contracte programa mesura 45.18 entre el Departament 

de Drets Socials i el Consell Comarcal del Maresme en matèria de serveis socials, altres 

programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. (CCM 1153/20)

21. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 187/22 de data 13 d'abril sobre 

donar suport als projectes "RESPIR" i " SERVEI DE PRETUTELA", sol·licitat per la 

Fundació Maresme a la convocatòria 2022 de subvencions a entitats sense ànim de 

lucre de la Diputació de Barcelona. (CCM 586/22)

22. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència  núm.188/22 de data 14 d'abril sobre 

donar suport al projecte "RESPIR PER A TOTHOM", sol·licitat per la Fundació JUNTS 

AUTISME per a la convocatòria 2022 de subvencions a entitats sense ànim de lucre de 

la Diputació de Barcelona. ( CCM 586/22)

23. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 192/22 de data 20 d'abril sobre 

donar suport al projecte “Suport Terapèutic familiar”, que sol·licita l’Associació CFP 

Maresme per a la convocatòria 2022 de subvencions a entitats sense ànim de lucre de 

la Diputació de Barcelona. (CCM 586/22)
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24. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 199/22 de data 22 d'abril sobre 

donar de baixa l'autorització de la despesa corresponent als mesos maig i juny de 

2022, que es va aprovar per la licitació del contracte del Servei de Transport Adaptat 

del Consell Comarcal del Maresme. ( CCM 1163/21)

25. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 200/22 de data 22 d'abril sobre 

l'aprovació de la sol·licitud d'adhesió al Contracte Programa de Serveis Socials 2022-

2025 i dels imports de cada una de les fitxes del Contracte Programa de Serveis Socials 

2022-2025 del Departament de Drets Social. ( CCM 27/22)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

26. Aprovació, si s'escau, dels Convenis de col·laboració per al finançament del Servei de 

Transport Escolar No Obligatori amb els Ajuntaments de Dosrius i Pineda de Mar, amb 

alumnes usuaris del servei durant el curs 2021/2022. (CCM 1438/21)

27. Aprovació, si s'escau, dels Convenis de col·laboració amb l’Ajuntament Sant Cebrià de 

Vallalta i de Premià de Mar per la participació a la Mostra Literària del Maresme. (CCM 

257/22)

28. Aprovació, si s'escau, de les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 

règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats culturals 

impulsades en l’àmbit comarcal del Maresme. (CCM 562/22)

29. 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 juny de 2022 i aprovació de 

despeses extrajudicials corresponents al monitoratge del Transport Obligatori i 

Transport Obligatori Adaptat del mes de desembre de 2021. (CCM 1313/21) 

30. Aprovació, si s'escau, de la despesa extrajudicial del transport escolar obligatori de la 

unitat de Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI). (CCM 1079/21)

31. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa 

relativa al servei de transport escolar. (CCM 1505/21)

32. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda del Conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de 

Canet de Mar per a la prestació dels serveis d'habitatge. (CCM 1328/20)
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33. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 193/22 de data 20 d'abril sobre 

l'aprovació de la pròrroga del contracte del servei educatiu i social de menjador dels 

centres escolars públics de la comarcal del Maresme pel curs escolar 2022-2023, amb 

la inclusió del servei de monitoratge. ( CCM 729/18) 

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

34. Aprovació, si s'escau, de l’addenda al conveni signat per a la delegació parcial de 

competències a favor del Consell Comarcal del Maresme, per la prestació de 5 projectes 

en el marc  del Programa Treball i Formació, de la convocatòria de l'any 2021. (CCM 

1526/21) 

35. Acceptació, si s'escau, de la delegació parcial de competències de l'Ajuntament de 

Tiana per la prestació d'un projecte en relació a les actuacions del Programa Treball i 

Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, i aprovació del conveni. (CCM 297/22)

36. Aprovació, si s'escau, del Protocol Comarcal d’abordatge de les Violències Masclistes i 

LGTBI-fòbiques a l’espai públic i en contextos d’oci. (CCM 530/22)

37. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 183/22 de data 12 d'abril sobre 

l'aprovació de la renuncia parcial de la subvenció pel Programa Treball i Formació, que 

aproven les bases reguladores per la concessió de subvencions i la convocatòria del 

Departament de Treball, Afers socials i Famílies, de la línia DONA i acció COOR. (CCM 

1183/20)

38. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 184/22 de data 12 d'abril sobre 

l'acceptació de la subvenció per la qual s'aproven les bases reguladores per a la 

concessió de subvencions del Programa Treball i Formació i la resolució per la qual 

s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2022 de les línies MG52, PRGC  i PANP. 

(CCM 31/22)

39. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 189/22 de data 14 d'abril sobre 

donar suport al projecte "CAN PARCALA: EL VALOR DE LA DIFERÈNCIA I LA 

DIVERSITAT FUNCIONAL sol·licitat per la Fundació Maresme a la convocatòria 2022 de 

subvencions d'entitats sense ànim de lucre de la Diputació de Barcelona.( CMM 

586/22)

40. Informes, precs i preguntes.
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