D’acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic
Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d’Alcaldies
que es farà el proper dimarts dia 22 de març de 2022, a les 17:00 hores en única
convocatòria i de forma telemàtica, amb el següent,
ORDRE DEL DIA

0.

Aprovació, si s’escau, de l'esborrany de l'Acta de la sessió ordinària del Consell
d’Alcaldies de 8 de febrer de 2022.

1.

Presentació de la Planificació i estratègia de l’Agència Catalana de l’Aigua a càrrec de
Samuel Reyes, director de l’Agència Catalana de l’Aigua.

2.

Presentació del full de ruta sobre la Transició Energètica, a càrrec d’Anna Barnadas,
secretària d’Acció Climàtica del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat de Catalunya.

3.

Aprovació, si s’escau, de la proposta de la designació de regidors/es i tècnics/es que
formaran part del Plenari del Consell de Cultura del Maresme com a vocals, en
representació dels ajuntaments de la comarca.

4.

Informació de la convocatòria de les línies d’ajuts i tramitació de les subvencions a
la

rehabilitació d’habitatges dels Fons Europeus Next Generation, a càrrec de

l’Oficina d’Habitatge del Maresme del Consell Comarcal del Maresme, del Col·legi
d’Arquitectes Tècnics de Barcelona i de la Cambra de la Propietat Urbana del
Maresme.
5.

Informes, precs i preguntes.

El president

Damià del Clot i Trias

Damià del Clot i Trias
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14/03/2022 President

Mataró, 14 de març de 2022
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