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 11 de juny de 2019, a les 18:00 hores, a la seu del Consell
Comarcal, amb el següent,
ORDRE DEL DIA
0.

Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l'Acta de la sessió de la Comissió Permanent
del Ple de data 21 de maig de 2019.

1.

Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.

ÁREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ
2.

Acceptació, si s'escau, dels recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2019, en el
marc del Protocol de Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la Diputació de
Barcelona. (38/19)

ÁREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
3.

Aprovació, si s'escau, de diverses despeses de competencia de la Comissió
Permanent del Ple en materia d'Educació. (729/18)

4.

Aprovació, si s'escau, de la modificació

del contracte pel servei de menjador dels

centres escolars públics de la comarca del Maresme. (729/18)
5.

Aprovació, si s'escau, de la modificació dels contractes del servei de transport
escolar, curs 2018/2019. (573/19)
Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 236/19 de data 13 de maig
sobre l’aprovació de les Bases per la selecció d’un/a tècnic mig de joventut, per
executar el programa temporal “suport als ajuntaments per a la revisió dels
equipaments juvenils des de la perspectiva intercultural”. (399/19)

ÁREA DE MEDI AMBIENT
7.

Aprovació, si s'escau, de la implantació, per part de l'empresa explotadora de les
instal.lacions de sanejament, d'un programari de gestió de manteniment. (545/19)

Josep Triadó Bergés
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05/06/2019 President en funcions
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ÁREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
8.

Aprovació, si s'escau, de la renuncia parcial expressa i retorn parcial de les bestretes
del Pograma Treball i Formació 2018.
Informes, precs i preguntes.

Josep Triadó Bergés
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