En ús de les atribucions que em confereix l’art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em
plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se
celebrarà el proper DIMARTS 21 de maig de 2019, a les 18:00 hores, a la seu del
Consell Comarcal, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
0.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l'Acta de la sessió de la Comissió Permanent
del Ple de data 16 d'abril de 2019.

1.

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

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
2.

Aprovació, si s'escau, de la modificació de la relació de llocs de treball de la
corporació. (1242/2018)

3.

Aprovació, si s'escau, de la modificació de pressupost 6/2019. (445/19)

4.

Acceptació, si s'escau, del Fons de prestació relatiu a l’aportació econòmica de la
Diputació de Barcelona per a l’exercici 2019, per al funcionament del Servei
d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge (SIDH). (450/19)

5.

Acceptació, si s'escau, del fons de prestació “Foment del lloguer assequible i de la
gestió d’habitatges municipals o cedits” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de
l’any 2019. (451/19)

6.

Aprovació, si s'escau, de les bases per la creació d'una borsa de treball comarcal de
tècnic/a en gestió pública, per ocupar llocs de treball de caràcter conjuntural, no
estructural. (159/19)

7.
15/05/2019 President

servei de neteja.(500/19)
8.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 148/19 de data 1 d’abril sobre
la sol·licitud del recurs tècnic “Estudis i plans de mobilitat urbana sostenible” en el
marc de la convocatòria 2019 del Catàleg de Serveis del Protocol de Pla Xarxa de
Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de Barcelona. (330/19)
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9.

Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 179/19 de data 12 d’abril
sobre l’aprovació de les al·legacions contra la Resolució de la Direcció General
d’Administració Local referent a la proposta d'atorgament de la subvenció per al
projecte L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel patrimoni cultural de la
comarca, en el marc de la convocatòria del Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020. (665/18)

ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
10. Aprovació, si s'escau, de la resolució de l'expedient incoat contra UTE TRANSMAR-2,
per presumpte incompliment de les obligacions derivades del contracte de serveis de
transport escolar. (174/19)
11. Aprovació, si s'escau, de la despesa del contracte de l'empresa SESMAR, SL
corresponent als serveis de menjador, transport i acollida del curs 2018/2019.
(396/19)
12. Acceptació, si s'escau, de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona,
destinada a la gestió de serveis de Transport Escolar No Obligatori (TENO), curs
escolar 2018-2019. (447/19)
ÀREA DE MEDI AMBIENT
13. Aprovació, si s'escau, de la despesa de l'expedient AF19000001 de prestació del
servei de sanejament a l'àmbit del sistema de sanejament per l'any 2019. (153/19)
ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA
14. Aprovació, si s'escau, de la distribució econòmica de les ajudes a l'àrea bàsica del
Consell Comarcal del Maresme en diversos conceptes de l'any 2017, dins el
Contracte- Programa 2016-2019 (CCM 1215/2018)

Comarcal del Maresme en diversos conceptes dins el Contracte- Programa per l'any
2018. (463/19)
16. Aprovació, si s'escau, de les bases específiques per a la concessió de subvencions
pels ajuntaments de l'Àrea Bàsica Comarcal per presentar-se al projecte: "Accés
urgent i temporal a places residencials per a persones grans". (486/19)
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17. Acceptació, si s'escau, de la transferència de la Direcció General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni per la gestió dels museus comarcals de l’exercici
2019. (422/19)
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
18. Acceptació, si s'escau, del Fons de Prestació atorgat per la Diputació de Barcelona
per a l'Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 2019. (366/19)
19. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per
a l’actuació “Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (Oficines
Tècniques Laborals-OTL)”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019. (357/19)
20. Acceptació, si s'escau, del fons de prestació atorgat per la Diputació de Barcelona per
a l’actuació “Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i
de qualitat (Productes de la terra), en el marc del marc del Catàleg

2019 del Pla

“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. (358/19)
21. Aprovació, si s'escau, de la sol·licitud de recurs tècnic a la Diputació de Barcelona,
per a participar al Programa Cultura Emprenedora a l’Escola (CuEmE), convocatòria
2019. (477/19)
22. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 119/19 de data 14 de març
sobre l’aprovació de la nova oferta de treball corresponent a un peó de pintura i
empaperament de la línia PANP12 del Programa Treball i Formació. (1069/2018)
23. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 144/19 de data 29 de març
sobre la renúncia total de la subvenció atorgada per l’actuació “Ocupabilitat per
Competències al Maresme 2018” de la Diputació de Barcelona. (254/19)
24. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 220/19 de data 30 d’abril
Públic d’Ocupació de Catalunya contra la Resolució de revocació parcial de la
subvenció atorgada Joves per l'Ocupació 2015. (460/19)
25. Informes, precs i preguntes.
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