
CONVOCATORIA DE SESSIÓ

Sessió
Òrgan: Comissió permanent del Ple
Tipus: Ordinària
Data: 01/12/2022

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 DIJOUS 1 de

desembre de 2022, a  les 10:30 hores, de  forma presencial  a  la  seu del  Consell  Comarcal,  amb el

següent,

Ordre del dia

1. Aprovació, si s'escau, de l’esborrany de l'Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple

de data 22 de novembre de 2022.

2. Aprovació, si s'escau, de diverses despeses de competència de la Comissió Permanent del Ple.

(CCM 41/22)

3. Aprovació, si s’escau, de la puntuació final i la classificació de les proposicions presentades en

el  procediment  de  licitació  per  a  la  contractació,  mitjançant  procediment  obert,  del  Servei  de

prevenció aliè de riscos laborals. (CCM 1069/22) 

4. Aprovació, si s’escau, del contracte menor de serveis a l’empresa  LA GUSPIRA – Associació

Socioeducativa, per dur a terme el programa de sensibilització en el tema de la coresponsabilitat en

la llar i la democratització de les cures, en l’àmbit educatiu de primària i secundària de la comarca

del Maresme. (CCM 1604/22)

5. Aprovació, si s’escau, del contracte menor de serveis al professional Jacinto Vázquez Roldán,

per dur a terme la prestació del servei de la Ruta 14.1  TPA Calella del Servei de Transport Adaptat

i/o assistit. (CCM 1682/22)

6.  Aprovació,  si  s’escau, del  contracte menor de serveis  al  professional  Juan Carlos Barroso

Marconell,  per  dur  a terme la  prestació  del  servei  de la  Ruta  15 TPA Dosrius  II  del  Servei  de

Transport Adaptat i/o assistit. (CCM 1684/22)

7.  Aprovació,  si  s’escau,  del  contracte  menor  de  serveis  a  l’empresa  IMPREMTA GRAUPERA

MEDINA, SL,  el  servei per a la  impressió del llibre de la XXXIX Mostra Literària del Maresme i els

punts de llibre. (CCM 1391/22)

8. Aprovació, si s’escau, del contracte menor de serveis a l’empresa  AUTOCARS CALELLA, SL,

per dur a terme la prestació del servei de la Ruta 2 UP Santa Susanna – Malgrat de Mar (escoles

Vedruna i Maria Cubí). (CCM 1484/22)

9.  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.
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10. Punts d'urgència, la tramitació dels quals estigui  enllestida abans de la celebració de la

sessió.

11. Informes, precs i preguntes.

Mataró, a data de la signatura electrònica
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