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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 28 de juny 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 22 de març de 2022.

1. Presentació diagnosi i pla de reactivació socioeconòmica COVID 19 del 

Maresme a càrrec del Sr. Estanis Fors Garcia, conseller delegat de l’Àrea de 

Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Maresme.

2. Presentació del projecte d'equitat menstrual de l'Observatori de la Pobresa 

Farmacèutica, a càrrec de la Sra. Meritxell Romero Pinet, consellera delegada 

de l’Àrea d’Equitat i Acció Social del Consell Comarcal del Maresme. 

3. Presentació de les necessitats del sector privat per pal·liar efectes de la crisi 

energètica i que són susceptibles a aplicar en l'àmbit local, a càrrec del Sr. 

Joaquim Arnó Porras, vicepresident primer i conseller delegat de l’Àrea de 

Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme.

4. Presentació de la proposta per disposar d'un inspector per avaluar els actuals 

contractes de prevenció, vigilància, salvament i socorrisme a 

les platges del Maresme, a càrrec del Sr. Joaquim Arnó Porras, vicepresident 

primer i conseller delegat de l’Àrea de Planificació Estratègica del Consell 

Comarcal del Maresme.

5. Informes, precs i preguntes.

Mataró, 17 de juny de 2022

El president

Damià del Clot i Trias
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