EXP.

ACORD

DATA

PRP.

CONCEPTE: CONVENIS

col·laboració entre CCM i Aj. Teià pel finançament anual Pla actuació municipal
en Joventut -fitxa 43-

Columna1

OBJECTIU: REGISTRE CONVENIS

L’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa per a la
gestió i prestació dels serveis i programes, segons les condicions i criteris que
s’estableixen en la fitxa 43 – Suport a plans locals i comarcals de joventut que el
Consell Comarcal del Maresme va aprovar i signar amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i que es recull en les Addendes del Contracte
Programa 2016-2019 per al 2020.

INTERESSATS

2021/18

RA 2021/36

02/02/2021

2021/546

PLE

20/05/2021

2021/550

2020/1177

JGL

04/03/2021

2020/1169

2021/529

JGL

06/05/2021

2021/443

Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per la participació en la Mostra
Literària del Maresme els propers 4 anys

CCM

2021/522

PLE

20/05/2021

2021/551

Conveni de delegació de competències al CCM en matèria de recollida, atenció i
acollida d'animals domèstics abandonats (CAAD)-DANA

CCM

2021/443

JGL

12/04/2021

2021/438

Conveni regulador subvenció a favor de Càritas Teià

Conveni regulador d'una subvenció a favor de la Parròquia Sant Martí de Teiàper a la compra d'alimetns per al centre de distribució solidària d'aliments (DISA)

2021/214

JGL

08/04/2021

2021/440

Conveni regulador de subvenció a favor de l'associació GRAM

La finalitat d'aquest conveni és la regulació d'una subvenció,a favor de
l'associació GRAM, pel finançament de les activitats esmentades conforme al
projecte i la memòria presentats.

2021/643

JGL

13/05/2021

2021/518

Conveni col·laboració per a l'establiment de les condicions de gestió i
funcionament dels ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques i/o geogràfiques del municipi.

conveni de col·laboració en matèria de controls d’estupefaents amb
aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material
de suport - Annex 5 - del Conveni marc de col·laboració entre el
Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de Teià en matèria de
seguretat viària

Conveni de col·laboració, el Servei Català de Trànsit es
compromet a facilitar els mitjans materials a l’Ajuntament de
Teià per a la vigilància i control de drogues en conductors i
conductores que circulen per les travesseres i vies públiques
urbanes de Teià.

Conveni de col·laboració per a l’adhesió al Sistema d’Informació i Atenció
a les Víctimes i Afectats d’Accidents de Trànsit a Catalunya (SIAVT), Annex 2- del Conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de
Trànsit i l'Ajuntament de Teià en matèria de seguretat viària.
Conveni de col·laboració (Annex 5) en matèria de controls d’estupefaents
amb aportació de kits de detecció de substàncies estupefaents i material
de suport amb l'Ajuntament de Teià
Conveni col·laboració (Annex 2) per a l’adhesió al sistema d’informació i
atenció a les víctimes i afectats d’accidents de trànsit a Catalunya amb el
Servei Català de Trànsit («SIAVT»)
Conveni col·laboració en materia educació per la mobilitat segura pràctica amb
ciclomotors

Conveni té per objecte establir les bases i l’extensió de la
col·laboració institucional, i fixar els aspectes per fer efectiva
la prestació al ciutadà víctima o afectat per accidents de
trànsit produïts a les vies urbanes i interurbanes de Teià

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Teià i el CCM per al suport tècnic
en matèria de salut pública (Legionel·la)
Execució projecte sobre la reducció de la densitat del arbrat i estassada del
sotabosc en franja perimetral de baixa combustibilitat de la urbanització sant
Berger

CCM

CCM
Premià de Dalt

PARRÒQUIA SANT MARTÍ DE TEIÀ
GRAM
CCM

2021/837

JGL

03/06/2021

2021/638

2021/837

JGL

03/06/2021

2021/637

2021/837

JGL

03/06/2021

2021/638

2021/837

JGL

03/06/2021

2021/637

2021/837

JGL

10/06/2021

2021/657

2021/360

JGL

08/07/2021

2021/307

Conveni col·laboració entre associació de veïns de Vallbellida i l'Ajuntament de
Teià per l'organització de la Revetlla de St. Joan

Associació de veïns de Vallbellida organtitza la Revetlla popular al parc Vallbellida
aconseguint esdevenir una festa important del calendari local

2021/929

PLE

22/07/2021

2021/739

Conveni millora servei transport per carretera a Teià 2021

L'objecte definir les actuacions de les parts per la millora de les comunicacions
mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera a
Teià. Amb el manteniment de la prestació durant l'excercici de 2021.

2021/1033

Conveni col·laboració consorci de promoció enoturísitica del territori DO Alella
per a diversos esveniments enogatronòmics

Que el Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella té
com a finalitat la promoció i dinamització econòmica i
CONSORCI DE PROMOCIÓ ENOTURÍSTICA DEL TERRITORI
especialment turística de l’àmbit territorial de la DO Alella, la
DO ALELLA
potenciació dins i fora del seu àmbit territorial dels vins de la
denominació d’origen

2021/827

Col·laboració ESQUIMA assessorament i recolçament a les famílies de les
persones afectades de malalties mentals severes

Regulació d'una subvenció, a favor de l'associació de familiars de malalts mentals
del Maresme Sud (ESQUIMA), pel finançament del servei d'informació,
assessorament i recolçament a les famílies de les persones afectades de malalties
mentals severes

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS DEL
MARESME SUD (ESQUIMA)

2021/1307

Conveni Col·laboració consorci Parc Serralada Litoral, per al prestació de les
funcions de la tresoreria i intervenció del consorci

L’objecte d’aquest conveni és regular la prestació de la tresoreria i
intervenció del Consorci que serà exercida pel funcionari que
ocupi la intervenció a l’Ajuntament de Teià, o, en el seu cas, el
funcionari de l’entitat en qui delegui.

CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL

2021/1144

2021/1012

2021/1847

JGL

JGL

jGL

14/10/2021

08/09/2021

22.12.2021

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
ASSOCIACIÓ VEÏNS VALLBELLIDA
EMPRESA CASAS

2021/1433

2021/1660

JGL

RA2021/539

18.11.2021

17.11.2021

2021/1155

Conveni regulador de subvenció a favor de la Fundació Privada del Maresme pro
persones amb disminució psíquica
Delegació parcial de competències de l'Ajuntament de Teià a favor del Consell
Comarcal del Maresme, per la prestació del projecte de reforç administratiu
Serveis Generals i Personals en el marc de política activa d'ocupació, programa
treball i formació 2021

La finalitat d’aquest conveni és la regulació d’una subvenció, a
favor de la Fundació Maresme pel finançament del Servei
d’Acollida, Diagnòstic i Orientació
e conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme
i aquest Ajuntament, per a la delegació parcial de competències
per la prestació del projecte “Reforç administratiu serveis generals
i personals (MG45)””

FUNDACIÓ PRIVADA DEL MARESME PRO PERSONES AMB
DISMINUCIÓ PSÍQUICA

consell comarcal del Matesme

