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 14 de juny de 2022, a les 16:00 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 17 de maig 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)
ÀREA D’INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES
4. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud d'una subvenció a la Diputació de
Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per accedir al recurs Impuls
de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques. (CCM
95/22)
5. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
en el marc de les accions incloses en el Programa General d’Inversions, en el
el projecte VIRTUALITZACIÓ D’ESCRIPTORIS. (CCM 810/22)
ÁREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
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marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per executar
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6. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 242/22 de data 12 de maig
sobre la sol·licitud d'una subvenció a la Convocatoria extraordinària 2022 Planes
de Sostenibilidad Turística en Destinos para entidades locales, del Ministerio de
Indústria, Comercio y Turismo en el marc del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia “España Puede” del Gobierno de España, per a dur
a terme el projecte "Maresme Euro Velo 8". (CCM 634/22)
ÁREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC
7. Aprovació, si s'escau, de la finalització i arxiu de l'expedient de reclamació de
responsabilitat patrimonial presentada per danys materials soferts com a
conseqüència del funcionament anòmal dels serveis públics. (CCM 452/22)
8. Acceptació, si s'escau, de l’ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona
en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla de la Xarxa de Governs
Locals 2021-2023, per l’actuació “Assessorament tècnic i gestió energètica als
30 municipis Maresme 2022-2023”. (CCM 771/22)
9. Acceptació, si s'escau, de l’atribució dels recursos econòmics atorgats per
l’Agència Catalana de l'Aigua, destinats a l’ Atribució de recursos en concepte
de reposicions i millores a l'àmbit del Consell Comarcal del Maresme (20222023). (CCM 1353/21)
10. Acceptació, si s'escau, de

l’atribució dels recursos econòmics per l’Agència

Catalana de l’Aigua, en concepte de reposicions i millores a l'àmbit del Consell
Comarcal del Maresme 2022, per la redacció de projectes constructius
d’instal·lació de plaques fotovoltaiques. (CCM 128/22)
11. Acceptació, si s'escau, del recurs tècnic “Planificació per a la transició
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energètica i el clima”, destinat a l’elaboració del “Pla Estratègic per la
implantació de fonts d’energia fotovoltaica al Maresme”, atorgat per la
Diputació de Barcelona en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022, del Pla
de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023. (CCM 819/22)
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12. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua d'una
atribució de fons per fer front a les despeses de reparació de l’emissari submarí
de l’EDAR de Mataró per l’exercici 2022. (CCM 816/22)
13. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua de l’extinció
de mutu acord del conveni de col·laboració CV20000716 d’execució de les obres
“Col·lector interceptor de Canet de Mar – Arenys de Mar i sanejament del nucli
de Roques Blanques” formalitzat al gener de 2021. (CCM 723/20)
14. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda del Conveni de col·laboració amb
l’Agència Catalana de l’Aigua per a la finalització de l’ execució de les obres
<EDAR i col·lectors de la Urbanització Àgora Parc> al TM de Tordera
(CV19000218). (CCM 1003/18)
15. Aprovació, si s'escau, de la primera Addenda de pròrroga del Conveni de
delegació de competències de l’Ajuntament de Palafolls, per la prestació del
servei en matèria de recollida i transport de residus. (CCM 535/18)
16. Aprovació, si s'escau, de la modificació dels estatuts de l’empresa d'economia
mixta Residus del Maresme, SL. (CCM 659/22)
17. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 256/22 de data 18 de
maig sobre l'autorització i disposició

i reconeixement de l'obligació de les

factures presentades per l'empresa RESMAR el mes de abril de 2022. (CCM
274/22)
ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL
18. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
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d’Argentona en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de
benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les
persones per l’any 2022, i de la liquidació de la despesa efectuada en serveis
socials corresponent a l’any 2021. (CCM 1405/21)
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19. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius en
matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar social i
d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les persones pels anys
2022-2024, i de la liquidació de la despesa efectuada en serveis socials
corresponent a l’any 2021. (CCM 1407/21)
20. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant
Iscle de Vallalta en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de
benestar social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les
persones pels anys 2022-2024, i de la liquidació de la despesa efectuada en
serveis socials corresponent a l’any 2021. (CCM 1409/21)
21. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar
social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les persones
pels anys 2022-2024, i de la liquidació de la despesa efectuada en serveis
socials corresponent a l’any 2021. (CCM 1410/21)
22. Aprovació, si s'escau, de la liquidació a l'Ajuntament d'Arenys de Munt dels
serveis prestats i programes compromesos que figuraven en la proposta de
conveni de col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes de
benestar social i d’atenció a les persones durant l’any 2021. (CCM 1403/21)
23. Aprovació, si s'escau, de la liquidació a l'Ajuntament de Premià de Dalt dels
serveis prestats i programes compromesos que figuraven en la proposta de
conveni de col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes de
benestar social i d’atenció a les persones durant l’any 2021. (CCM 1408/21)
24. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
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per executar el “Programa específic de benestar emocional per a la infància i
l’adolescència”, del Pla de de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”.
(CCM 573/22)
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25. Acceptació, si s'escau, de l’ ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona
en el marc del catàleg 2022 del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023,
per executar el projecte “Finançament en l'àmbit de la convivència i la
diversitat”, (CCM 690/22)
26. 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 602/21_11/21_345/19_1105_19)
27. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 257/22 de data 18 de maig
sobre l'aprovació de la sol·licitud esmenada d'adhesió al Contracte Programa de
Serveis Socials 2022-2025. ( CCM 27/22)
28. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 273/22 de data 24 de
maig sobre l'aprovació de l'addenda del conveni de col·laboració l'Ajuntament
de Cabrils en matèria de serveis socials, igualtat, altres programes de benestar
social i d'atenció les persones pels anys 2022-2024. (CCM 1406/21)
29. Ratificació, si s' escau, del Decret de Presidència núm. 283/22 de data 27 de
maig sobre l’acceptació de la subvenció atorgada per a les actuacions de la
Línia ACOL del Programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya.
(CCM 364/22)
ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES
30. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la
despesa del servei del transport escolar obligatori de la unitat de Suport
Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI). (CCM 665/22)

07/06/2022 President

31. Acceptació, si s'escau, del finançament inicial per a la gestió dels serveis de
transport i menjador escolar per al curs 2022/2023. (CCM 579/22)
32. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb diversos Ajuntaments
de la comarca, per a l’establiment de les condicions de gestió i funcionament
dels ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o
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geogràfiques. (CCM 716/21)
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33. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 230/22 de data 5 de maig
sobre donar de baixa la despesa del mes de juny 2022, que es va aprovar per
la licitació del contracte de Transport Escolar del Consell Comarcal del
Maresme. (CCM 959/21)
ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
34. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023

per

l’execució

de

l’actuació

“Xarxa

Comarcal

d'Interacció

Empresarial. EnXarxa Maresme per l'ocupació”. (CCM 684/22)
35. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023

per

l’execució

de

l’actuació

“L'Acord

de

concertació

pel

desenvolupament econòmic, social i l'ocupació del Maresme. Any 2022”. (CCM
686/22)
36. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona
en el marc del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023 per l’execució de l’actuació “Maresme una comarca emprenedora
amb nous reptes 2022-2023”. (CCM 746/22)
37. Aprovació, si s'escau, de l’acord d’acceptació del Segell de Qualitat del Cos
Europeu de Solidaritat. (CCM 1602/21)
38. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 219/22 de data 3 de maig
sobre la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’una subvenció per la realització
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de 9 cursos formatius en el marc del “Recull d'activitats de suport al teixit
empresarial” del catàleg de serveis 2022 del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023. (CCM 660/22)

MOCIONS
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39. Aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució contra la prostitució i el tràfic
per a l'explotació sexual, presentada pel grup comarcal Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de Progres. (CCM 872/22)
40. Aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució per tal de millorar i dignificar
la situació de les persones que es dediquen a la venda no sedentària al
Maresme, presentada pels grups comarcals En Comú Guanyem, Esquerra
Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya. (CCM 755/22)
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41. Informes, precs i preguntes.
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