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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 19 de juliol 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 14 

de juny 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, diverses despeses competència del Ple de l’Àrea d’Equitat i Acció 

Social i de l’Àrea de Serveis a les Persones. (CCM 43/22)

5. Aprovació, si s'escau, de l'increment del 2% del sou base, triennis, nivell de destí i 

complement de productivitat dels empleats públics del Consell Comarcal del Maresme, 

a aplicar en previsió de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals 

de l’Estat per a l’any 2022. (CCM 1285/21)

6. Aprovació, si s'escau, de la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació, 

per increment dels complements específics d'acord amb la Llei 22/2021, de 28 de 

desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022. (CCM 1285/21)

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

derivada de la contractació del servei de manteniment de la plataforma de nòmines del 

Consell Comarcal del Maresme. (CCM 784/22)

8. Aprovació, si s'escau, del Pla de mesures antifrau del Consell Comarcal del Maresme i 

de la declaració institucional de lluita contra el frau. (CCM 1038/22)
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9. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 214/22 de 29 d'abril sobre la 

rectificació de determinats errors materials de transcripció i modificar el contingut de 

les Ofertes públiques d’ocupació de 2019, 2020 i 2021 i de l'aprovació de l'Oferta Pública 

d'Ocupació de 2022. (CCM 637/22)

10. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 313/22 de data 8 de juny sobre 

l’aprovació de les bases reguladores per a la selecció d’un/a tècnic superior A1 per 

executar el programa “INTERVENCIÓ TÈCNICA en relació al contracte de l’empresa mixta 

RESMAR, SL. (CCM 657/22)

11. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 341/22 de data 23 de juny sobre 

l’aprovació de l’actualització de les mesures preventives per fer front a possibles 

situacions d’emergència en el Consell Comarcal del Maresme. (CCM 988/22)

SERVEIS ALS MUNICIPIS

12. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Alella per l’ús i 

gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment llocs de 

treball. (CCM 967/22) 

13. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per l’ús 

i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment llocs de 

treball. (CCM 969/22)

14. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 970/22)

15. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrils per l’ús 

i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment llocs de 

treball. (CCM 971/22)

16. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Canet de Mar 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 997/22)

17. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 999/22)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 1be3ac95407242e789e25eac0c413d46001

Url de validació https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Ordre del dia  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

D
am

ià
 d

el
 C

lo
t 

i T
ri

as
12

/0
7/

20
22

P
re

si
d

en
t

https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp


Pàgina 3 de 8

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

18. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Òrrius per l’ús i 

gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment llocs de 

treball. (CCM 1002/22)

19. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Pineda de Mar 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 1003/22)

20. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball,. (CCM 1004/22)

21. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Iscle de 

Vallalta per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar 

temporalment llocs de treball. (CCM 1006/22)

22. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 1012/22)

23. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Susanna 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 1007/22)

24. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 

per l’ús i gestió de les borses de personal d’àmbit comarcal per ocupar temporalment 

llocs de treball. (CCM 1008/22)

25. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Dalt 

per al suport tècnic en matèria de salut pública. (CCM 24/22)

26. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc 

de la convocatòria Catàleg 2022 del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 

2020-2023, per executar el projecte CENTRE COMARCAL D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE 

COMPANYIA. (CCM 1042/22)

ÁREA D’INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES 
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27. Acceptació, si s'escau, de l’ ajut econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona en el 

marc del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2021-2023 per l'actuació Suport per a la 

dotació de solucions informàtiques l’administració digital per a la gestió d’expedients. 

(CCM 1035/22)

28. Aprovació, si s'escau,  de l’addenda de pròrroga del Conveni al Conveni de col·laboració 

amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la 

Generalitat de Catalunya per a la compartició de l’ús d’infraestructures de 

telecomunicacions i aprovació del protocol d’accés, operació i manteniment a les 

infraestructures. (CCM 414/18)

MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC

29. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 319/22 de data  14 de juny sobre 

l’aprovació de la participació del Consell Comarcal del Maresme com a Autoritat Política 

Associada a la proposta de l’entitat pública CREAF. ( CCM 859/22)

30. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 327/22 de data 17 de juny sobre 

l'aprovació del reconeixement de l’obligació de la factura d’aigua potable del mes de 

maig de 2022. (CCM 76/22)

31. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 335/22 de data 20 de juny sobre 

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

l’empresa RESMAR de gener a maig de 2022. (CCM 274/22)

ÁREA D’EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL

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

relativa a la contractació, mitjançant contracte menor pont, del servei d’allotjament de 

10 Joves del municipi d’ Arenys de Mar. (CCM 303/22)

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

relativa a la contractació, mitjançant contracte menor pont, del servei d’allotjament de 

10 Joves del municipi de Canet de Mar. (CCM 304/22)

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

relativa a la contractació, mitjançant contracte menor pont, pel servei d’Atenció 

Socioeducativa de 10 joves del municipi d’Arenys de Mar. (CCM 305/22)
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35. Aprovació, si s'escau, de la resolució de la discrepància i convalidació de la despesa 

relativa a la contractació, mitjançant contracte menor pont, pel servei d’Atenció 

Socioeducativa de 10 joves del municipi de Canet de Mar. (CCM 306/22)

36. Aprovació, si s'escau, de la despesa extrajudicial del servei de transport adaptat i/o 

assistit. (CCM 1268/20)

37. Acceptació, si s'escau, de la subvenció per la Diputació de Barcelona per executar el 

projecte “Finançament en l’àmbit de l’abordatge de les violències masclistes”, en el marc 

del Catàleg 2022, del Pla de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023. (CCM 688/22)

38. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 286/22 de data 30 de maig sobre 

l’aprovació del Programa pilot d’Atenció i gestió de la Unitat d’Assessorament en Drets 

Energètics (UADE) i vulnerabilitat social”. (CCM 188/22)

39. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 340/22 de data 23 de juny sobre 

l’acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona en el marc de la 

convocatòria Catàleg de Serveis 2022 Xarxa de Governs Locals de la Diputació, er 

executar el projecte “Finançament àmbit igualtat - Creació i manteniment de centres de 

recursos per a dones”. (CCM 689/22)

40. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 342/22 de data 23 de juny sobre 

l’aprovació del Programa temporal de millora i suport a la gestió dels tràmits de 

prestacions dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) dels ajuntaments d’Argentona, 

Cabrera i Òrrius. (CCM 955/22)

41. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 343/22 de data 23 de juny sobre 

l’aprovació del Programa temporal de Millora i suport a la gestió dels procediments i 

tràmits administratius de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del 

Maresme. (CCM 941/22)

42. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 344/22 de data 23 de juny sobre 

l’ acceptació de la concessió de fons de prestació pel “Finançament de programes de 

lluita contra la vulnerabilitat social i accions de millora dels serveis socials” en el marc 

de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 

2020-2023 de la Diputació de Barcelona. (CCM 485/22)
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43. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 345/22 de data 23 de juny sobre 

l’ aprovació del Programa temporal de Millora i suport a la gestió dels tràmits de 

prestacions dels Equips Bàsics d’Atenció Social (EBAS) dels ajuntaments de Palafolls, 

Sta. Susanna, Caldes d’Estrac i St. Iscle de Vallalta. (CCM 956/22)

44. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 348/22 de data 27 de juny  sobre 

donar de baixa l’autorització de la despesa corresponent als mesos juliol i setembre de 

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

Consell Comarcal del Maresme. (CCM 1163/21)

45. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 349/22 de data 28 de juny sobre 

l’aprovació del Programa temporal de Suport administratiu als Sistemes d’Informació 

Social i gestió de les dades de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del 

Maresme. (CCM 825/22)

ÁREA DE SERVEIS A LES PERSONES

46. Aprovació, si s'escau, de l’Autorització i Disposició per cobrir les despeses relatives a la 

prestació del servei de monitoratge de transport escolar corresponents al mes maig de 

2022. (CCM 1313/21)

47. Aprovació, si s'escau, de la continuïtat de la prestació del Servei de Transport Escolar 

als centres docents de la comarca del Maresme. (CCM 1054/22)

48. Aprovació, si s'escau, de la modificació del contingut dels contractes signats amb les 

empreses SERHS FOOD AREA SL i UTE MEDITERRÀNIA DE CÀTERING -SERVEI D’ÀPATS 

SL per la concessió del Servei del Menjador Escolar. (CCM 729/18) 

49. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament  del Masnou per la 

participació a la Mostra Literària del Maresme. (CCM 257/22)

50. Acceptació, si s'escau, de la renuncia com a vocal del Plenari del Consell de Cultura del 

Maresme, de la representant de les biblioteques i del món de les lletres i aprovació d'una 

nova candidata. (CCM 413/22)

51. Aprovació, si s'escau, de la designació de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de 

Palafolls com a vocal del Plenari del Consell de Cultura del Maresme. (CCM 413/22)
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52. Acceptació, si s'escau, de la transferència per despeses corrents del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la gestió dels museus, corresponent a 

l’exercici 2022. (CCM 1028/22)

53. Aprovació, si s'escau, de l’addenda del Conveni de Col·laboració amb l’Ajuntament de 

Vilassar de Mar  per a la prestació dels serveis d’habitatge de la oficina d’habitatge del 

Maresme. (CCM 1228/20)

54. Aprovació, si s'escau, de l'atorgament d’una subvenció per concessió directa en espècies 

al Consell Esportiu del Maresme i aprovació del conveni. (CCM 673/22)

55. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 295/22 de data 31 de maig sobre 

l’aprovació del programa “Mesures extraordinàries i excepcionals per impulsar la 

recuperació econòmica i social derivada de la COVID-19 en l’àmbit de l’habitatge”. (CCM 

756/22)

56. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 318/22 de data 10 de juny sobre 

l’aprovació inicial de la modificació de les bases en matèria de cultura destinades a 

donar suport a activitats culturals impulsades en l’àmbit comarcal del Maresme. (CCM 

562/22)

ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

57. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud al Instituto de Juventud de la baixa d'una 

treballadora com a usuària del Programa  SIJ + Garantia Juvenil. (CCM 1034/22)

58. Aprovació, si s'escau, de l’addenda per a l’any 2022, del conveni de coordinació 

d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de 

consum de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya al Consell 

Comarcal del Maresme. (CCM 958/22)

59. Aprovació, si s'escau, de les Bases Reguladores Específiques i la Convocatòria per a l’any 

2022 per a la concessió d’ajuts per afavorir l'autoocupació de les persones de 45 anys o 

més de la Comarca del Maresme. (CCM 899/22)

60. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 315/22 de data 9 de juny sobre la 

sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’una subvenció per la realització de dos 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)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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61. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 320/22 de 15 de juny sobre 

l'aprovació de l’alta a l’aplicació GALILEU per la gestió de l’actuació d’acompanyament 

del Programa Treball i Formació 2022, de les línies MG52, PRGC i PANP. (CCM 31/22)

ALTRES

62. Aprovació, si s'escau, de la proposta de resolució per a reclamar l'aprovació de l'Estatut 

del municipi rural, presentada pel grup comarcal Partit dels Socialistes de Catalunya-

Candidatura de Progrés. (CCM 1107/22)

63. Informes, precs i preguntes.

64. Prendre coneixement, si s'escau, de la renúncia al càrrec de conseller comarcal del Sr. 

Miquel Rovira Mariné, conseller del grup comarcal Candidatura d'Unitat Popular. (CCM 

1115/22)

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 1be3ac95407242e789e25eac0c413d46001

Url de validació https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Classificador:Ordre del dia  -     Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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