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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 4 de maig de 2021, a les 09:30 hores, 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 de la Comissió 

Permanent del Ple de data 20 d'abril de 2021.

1. Aprovació, si s'escau, de diverses despeses de competències de la Comissió 

Permanent del Ple (CCM 132/21)

2. Aprovació, si s'escau, del contracte menor a l'empresa Actualtic S.L, per la prestació 

del servei de consultoria tècnica per a la licitació del subministrament i implantació 

d’un sistema de virtualització d’escriptoris. (CCM 209/21)

3. Aprovació, si s'escau, del contracte menor per el manteniment preventiu i previsió de 

la despesa del manteniment  correctiu de la instal·lació de climatització l’edifici del 

Consell Comarcal a la plaça Miquel Biada i a les Oficines del Maresme Centre de 

Negocis de l’Avinguda Recoder. (CCM 129/21)

4. Aprovació, si s'escau, de la pròrroga del contracte del  Servei d’informació i gestió 

energètica per als 30 municipis del Maresme i Observatori Comarcal de l’Energia, 

subscrit amb l'empresa OPEN ENERGY 2012, SL. (CCM 562/18)

5. Aprovació, si s'escau, del contracte menor per la formació “Aprèn a utilitzar 

Instagram i Twitter professionalment” per el servei d’emprenedoria i empresa. (CCM 

553/21)

6. Donar compte, a efectes de coneixement, de les resolucions en matèria de 

contractació adoptades pel president amb motiu d’urgència, amb avocació puntual de 

la competència delegada a la Comissió Permanent del Ple.

7. Punts d'urgència, la tramitació dels quals estigui enllestida abans de la celebració de 

la sessió.

8. Informes, precs i preguntes. 

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Url de validació https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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