
 

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 20 de desembre de 2022, a les 17:00 hores, en única convocatòria a la Sala 

Polivalent de l’edifici Cabot i Barba, ubicada a la Plaça Miquel Biada, 5 de Mataró, amb el 

següent, 

 

ORDRE DEL DIA 

 

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 l'adequació singular i excepcional de diversos llocs de 

treball. (CCM 1683/22) 

 

4. Aprovació inicial, si s'escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a 

l’anualitat 2023, que incorpora la plantilla orgánica, així com el Pressupost del 

Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme. 

 

5. Aprovació, si s'escau, de la massa salarial corresponent al personal laboral per 

l'exercici 2023. (CCM 1509/22) 

 

6. Donar de baixa, si s'escau, diversos drets d’exercicis tancats. (CCM 475/21) 

 

7. Aprovació, si s'escau, de la modificació i/o manteniment de diverses ordenances 

reguladores de taxes i preu públic. 

 

8. Aprovació, si s'escau, de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) 

 

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

 

10. Aprovació, si s'escau, del reconeixement extrajudicial de diverses despeses 

corresponents a Serveis Generals. (CCM 397/22) 

 

11. Aprovació, si s'escau, del Pla anual de contractació del Consell Comarcal del 

Maresme per l'exercici 2023. (CCM 1614/22) 

 

12. Aprovació, si s'escau, del II Pla d'Igualtat del Consell Comarcal del Maresme (2023-

2026). (CCM 692/21) 

 



 

13. Aprovació, si s'escau, de les bases de la convocatòria de provisió, mitjançant lliure 

designació, del lloc de treball de Director/a de Planificació estratègica. (CCM 

1696/22) 

 

14. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

mig/tja, grup A2, adscrita al lloc de treball dde Tecnic/a en promoció econòmica. 

(CCM 1516/22) 

 

15. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar de dues places 

vacants incloses a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de 2 

places de Tècnic/a mig/tja en treball social, grup A2, adscrites al lloc de treball de 

Tècnic/a mig/tja en treball social del servei de dependència. (CCM 1653/22) 

 

16. Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

mig/tja, grup A2, adscrita al lloc de treball dde Tecnic/a mig/tja en treball social de 

l’ Area bàsica de serveis socials. (CCM 1652/22) 

 

17. Aprovació, si s’escau, de les les bases reguladores que consten com a Annex de la 

present resolució, per a seleccionar, mitjançant concurs en torn lliure, una plaça 

vacant inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de 

Tècnic/a superior, grup A1 adscrita al lloc de treball dde Tecnic/a superior de serveis 

a les persones. (CCM 1647/22) 

 

18. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar, una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

mig/tja, grup A2, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a mig/tja del servei d’ acollida. 

(CCM 1515/22) 

 

19. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, d’ 

Administratiu/va, grup C1, escala d’ administracio general, subescala administrativa, 

adscrita al lloc de treball d’ administratiu/va. (CCM 1651/22) 

 

20. Aprovació, si s'escau, deles bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

mig/tja, grup A2, adscrita al lloc de treball dde Tecnic/a en promoció econòmica. 

(CCM 1650/22) 

 

21. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 



 

mig/tja, grup A2, adscrita al lloc de treball dde Tecnic/a mig/tja de joventut. (CCM 

1649/2022) 

 

22. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar, mitjançant 

concurs- oposició, una plaça vacant inclosa a l'Oferta Publica 

d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, d' Auxiliar tècnic, de l’escala 

d’Administració general, grup C1, adscrita al lloc de treball d’ Auxiliar Tècnic 

Informador/a d’ habitatge. (CCM 1514/22) 

 

23. Aprovació, si s'escau, de bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

Auxiliar, grup C1, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’ informàtica. (CCM 

1648/22) 

 

24. Aprovació, si s'escau, de les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització,  de Tècnic 

auxiliar, de l’escala d’Administració general, grup C1, adscrita al lloc de treball de 

Tècnic auxiliar Informador/a d’ habitatge(. (CCM 1646/2022) 

 

25. Aprovació, si s'escau, de les les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

mig/tja, grup A2, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a mig/tja de benestar sociall. 

(CCM 1645/22) 

 

26. Aprovació, si s'escau, de les les bases reguladores per a seleccionar una plaça vacant 

inclosa a l'Oferta Publica d'Ocupació extraordinària d’ estabilització, de Tècnic/a 

Auxiliar, grup C1, adscrita al lloc de treball de Tècnic/a auxiliar d’ immigració. (CCM 

1644/22) 

 

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

del servei de manteniment de climatització. (CCM 1489/22) 

 

ÀREA D'INNOVACIÓ PÚBLICA I TECNOLOGIES 

 

28. Aprovació, si s'escau, de l'autorització de la successió en la figura del contractista a 

favor de l'empresa Ecityclic Solutions, SL. (CCM 1292/20) 

 

29. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 690/22 de data 11 de novembre  

sobre reajustament del crèdit autoritzat i disposat per sufragar les despeses 

derivades del contracte de virtualització d’escriptoris. (CCM 916/21) 

 

 

ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA 



 

 

30. Aprovació, si s'escau, de la revocació del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament 

de Cabrera de Mar per al suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral local 2020-

2023. (CCM 1140/19) 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC 

 

31. Aprovació, si s’escau, de la quarta Pròrroga del Conveni de Delegació de 

Competències en matèria de recollida de residus amb l’Ajuntament de Cabrils. (CCM 

878/18) 

 

 

32. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències en 

matèria de recollida de residus amb l’Ajuntament de Dosrius. (CCM 1792/21) 

 

33. Aprovació, si s'escau, de la segona addenda de pròrroga anual del Conveni de 

delegació de competències de la Mancomunitat de serveis d'Alella, El Masnou i Teià. 

(CCM 350/2020) 

 

34. Aprovació, si s'escau, de la determinació del just preu corresponent a l’expropiació 

dels terrenys afectats per l'execució de les obres EDAR i col.lectors de la 

Urbanització Agora Parc de Tordera. (872/2020) 

 

35. Acceptació, si s'escau, de l'atribució de recursos de l'Agència Catalana de l'Aigua per 

fer front a la reparació del trencament de l'emissari principal de l'EDAR Mataró. 

(CCM 816/22) 

 

36. Acceptació, si s'escau, de la delegació de competències de l’Ajuntament d’Arenys de 

Munt per la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural. (CCM 642/22) 

 

37. Aprovació, si s'escau, de la segona Addenda de pròrroga al Conveni de delegació de 

competències en matèria de recollida i transport de residus urbans de l'Ajuntament 

de Palafolls. (CCM 535/18) 

 

38. Aprovació, si s'escau, de  l’ampliació del “Projecte reformat d’obres de conservació 

i manteniment a les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme 

Nord. Any 2019. (CCM 339/20) 

 

39. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm.708/22 de data 18 novembre 

sobre l’aprovació del reconeixement de l’obligació (O) de la despesa, referent a la 

despesa d’aigua potable del mes d’octubre de 2022, a favor de l’ens d’Abastament 

d’Aigua Potable Ter-Llobregat. (CCM 76/22) 

 



 

 

40. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 738/22 de data 24 de 

novembre sobre l’aprovació de l’autorització i disposició (AD) de despesa pel crèdit 

necessari i reconeixement de l’obligació (O) de les factures dels mesos d’octubre de 

2022 i anteriors per la gestió del servei de Recollida de residus, neteja viària, neteja 

i manteniment de platges i deixalleries. (CCM 274/22) 

 

41. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 741/22 de data 25 de novembre 

sobre la sol·licitud a l’Ajuntament de Tordera de la cessió gratuïta d’ús de la meitat 

indivisa de la finca del polígon, 13, parcel·la 254, a favor del Consell Comarcal del 

Maresme per la construcció de l’“EDAR i col·lectors de la Urbanització Àgora Parc” 

al TM de Tordera. (CCM 872/20) 

 

 

 

ÀREA D'EQUITAT I ACCIÓ SOCIAL 

 

42. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col.laboració amb l'Ajuntament de Malgrat de 

Mar per la coordinació i coperació en matèria de serveis socials i altres programes 

relatius al benestar social. (CCM 1284/22) 

 

43. Aprovació, si s'escau, de l’addenda económica 2022 del Conveni col·laboració amb 

l'Ajuntament d' Òrrius en matèria de serveis socials,igualtat i altres programes de 

benestar social. (CCM 1407/21) 

 

44. Aprovació, si escau, de l'addenda econòmica 2022 del conveni de col·laboració 

Ajuntament 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 dones pels anys 2022-2024. (CCM1409/21) 

 

45. Aprovació, si escau, de l'addenda econòmica 2022 del Conveni de col.laboració amb  

l'Ajuntament de Vilassar de Dalt de serveis socials, , altres programes de benestar 

social i d’atenció a les persones i servei d’informació i atenció a les dones pels anys 

2022-2024. (CCM 1410/21) 

 

46. Aprovació, si s'escau, del Pla d'Acció de participació sociocultural de les persones 

Grans dels municipis de menys de 20.000 habitants. (CCM 550/22) 

 

47. Aprovació, si s'escau, de la liquidació  a l'Ajuntament d'Alella pel finançament del 

servei de Transport Adaptat i/o Assistit. (CCM 1315/21) 

 

48. Aprovació, si s'escau, de la liquidació a l'Ajuntament de Cabrera de Mar pel 

finançament del servei de Transport Adaptat i/o Assistit. (CCM 1317/21) 



 

 

49. Aprovació, si s'escau, de la liquidació a l'Ajuntament de Dosrius pel finançament del 

servei de Transport Adaptat i/o Assistit. (CCM 1322/21) 

 

50. Aprovació, si s'escau, de la liquidació a l'Ajuntament de Vilassar de Mar pel 

finançament del servei de Transport Adaptat i/o Assistit. (CCM 1331/21) 

 

51. Aprovació, si s'escau, de l'addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Calella  per al finançament del Servei de Transport Adaptat i/o assistit anys 2021-

2022(CCM 1320/21) 

 

52. Aprovació, si s'escau, de l'addenda al Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Tiana per al finançament del Servei de Transport Adaptat i/o assistit anys 2021-2022. 

(CCM 1330/21) 

 

53. Aprovació, si s'escau, de l'Addenda econòmica 2022 al Conveni de col·laboració 

amb l’Ajuntament de Cabrils 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 

dones 2022-2024. (CCM 1406/21) 

 

54. Aprovació, si s'escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Mataró per 

a la gestió del servei de residència temporal per a persones adultes en situació 

d’exclusió de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Maresme per 

l’any 2022. (CCM 1418/22) 

 

55. Aprovació, si s'escau, de la pròrroga i Addenda econòmica 2023 del Conveni de 

delegació de competències del Servei d'Atenció Domiciliària SAD social i SAD 

dependència amb l'Ajuntament de Santa Susanna. (CCM 1378/22)  

 

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

Sant Andreu de Llavaneres per al finançament del Servei de Transport Adaptat 

i/o assistit anys 2021-2022. (CCM 1327/21) 

 

 

57. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 681/22 de data 9 de novembre 

sobre referent a donar de baixa l’autorització i disposició de la despesa del servei 

de tranport adaptat. (CCM 1163/21) 

 

58. Ratificació, si s’escau,  del Decret de Presidència núm.703/22 de data 17 novembre 

sobre la tramitació de la transferència del programa temps de cures del 

Departament d’Igualtat i Feminismes, per l’exercici 2022. (CCM 550/22) 

 



 

59. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 714/22 de data 22 de novembre 

sobre la designació dels membres de la Mesa de contractació de la licitació del 

contracte del servei de Transport Adaptat/Assistit del Consell Comarcal del 

Maresme. (CCM 1163/21) 

 

60. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 734/22 de data 24 de 

novembre sobre l’acceptació de la subvenció per a les actuacions de la convocatòria 

extraordinària per a l'any 2022 en relació amb les actuacions del Programa Treball i 

Formació, per a persones provinents d'Ucraïna (SOC –TRFO UCRAÏNA). (CCM 1412/22) 

 

61. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 735/22 de data 24 de 

novembre sobre l’acceptació del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment 

sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei /programa establert en els 

acords del Contracte Programa 2021. (CCM 1153/20) 

 

62. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 742/22 de data 25 de 

novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de 

Mataró per a la gestió i prestació del servei de transport adaptat als ciutadans i 

ciutadanes de Mataró. (CCM 1417/22) 

 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES 

 

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

d’un servei de càtering. (CCM 1550/22) 

 

64. Aprovació, si s'escau, de la designació del President com a representant del Consell 

Comarcal del Maresme per formar part com a membre del Comitè d'Honor per a la 

programació dels actes de commemoració del 175è aniversari del primer ferrocarril. 

(CCM 2757/22) 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

65. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm.720/22 de data 23 de novembre 

sobre l’acceptació de la subvenció atorgada per part del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya, per la quarta pròrroga d’Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local-

AODL pel període 2022-2023 del Pla d’Acció 2022-2024 “Dinamització, competitivitat 

i concertació territorial estratègica pel desenvolupament econòmic local del 

Maresme”. (CCM 1234/22) 

 

66. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 721/22 de data 23 de novembre 

sobre l’acceptació de la subvenció atorgada per part del Servei Públic d’Ocupació de 

Catalunya, pel Programa Treball i Formació, línia TRANS. (CCM 1399/22) 

 



 

 

67. Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm.722/22 de data 23 de novembre 

sobre la sol·licitud d’una subvenció per la pròrroga de dues tècniques Referents 

d’Ocupació Juvenil, en el marc de la convocatòria 2022. (CCM 1738/22) 

 

68. Informes, precs i preguntes. 

 


