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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 3 de maig de 2022, 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 19 d’abril de 2022.

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

Permanent del Ple. (CCM 41/22)

2. Aprovació, si s'escau, del contracte menor a l'empresa SISTEMES D'OFICINA INNOVA 

per a la contractació de l’arrendament de dispositius multi funció i la contractació del 

cost per còpia individual de tots ells. (CCM 256/22)

3. Aprovació, si s'escau, de la rectificació de l'error material del contracte menor de 

servei de la Ruta 15 TPA Dosrius II del Servei de Transport Adaptat i/o assistit. ( 

CCM 1679/21)

4. Aprovació, si s'escau, del contracte menor de serveis a l'empresa FUNDACIÓ 

EURECAT, per la prestació del servei de l'acció formativa de 30 hores de "Tractament 

de la informació numèrica (ACTIC/C6). Nivell bàsic". (CCM 523/22).

5. Aprovació, si s'escau, del contracte menor de serveis a l'empresa AULA ACTIVA 

ARENYS SL, per la prestació del servei de l'acció formativa de 30 hores de "Treball en 

equip". (CCM 522/22).

6. Donar compte de la resposta tramesa en relació a la reclamació de la Comissió de 

Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP). (CCM 182/2022)

7. 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.

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

la sessió.

9. Informes, precs i preguntes.

Per a descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 26594d51108d403c8a63337dc4de44af001

Url de validació https://registre.ccmaresme.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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