
Òrgan competent: President

DECRET

Convocatòria de 'Sessió plenària del dia 22 de març de 2021'
 
Identificació de la sessió
 

PleÒrgan: 
OrdinàriaSessió: 

Magí Trullols TrullPresident/a: 
Xavier Salvado VivesSecretari/ària: 

22 de març de 2021Dia: 
19:00Hora d'inici: 

Mitjans telemàticsLloc: 
 
Convocats

Sra. Carme Pallàs Gallego
Sr. Josep M. Vidal Minguella
Sr. Santi Porta Fernández
Sra. Aida Morgades Agüera
Sra. Carme Ferrer Cervelló
Sra. Silvia Iturria March
Sra. Judit García Baltà
Sr. Ramon M. Caixal Homedes
Sr. Ricard Miquel Cabestany
Sr. Josep Amill Canela
Sra. M. del Carme Amenós Fabregat
Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella
Sr. Joan Canela Rios
Sra. Sara Janer Ferrando
Sr. Joan Altimís Santacana
Sra. Rosa Sánchez Pérez
Sr. Jaume Fornés Tardiu
Sr. Artur Miró Palau

 
ORDRE DEL DIA
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ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
1. Sessió plenària dia 22-02-2021
 
DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS
2. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 161 al núm. 242 de
2021
 
3. Dació de compte dels decrets de la Gerència del núm. 160 al núm. 224 de
2021
 
PROPOSTES
4. Modificació del conveni entre l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i el
Consell Comarcal per a la prestació dels serveis tècnics urbanístics
 
5. Aprovació del conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya, el Consell Comarcal d’Alt Camp, el Consell Comarcal del Baix
Camp, el Consell Comarcal del Baix Penedès, el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, el Consell Comarcal del Tarragonès i la Mancomunitat per a la
gestió integral de residus urbans per a la gestió, ordenació i racionalització del
tractament de la fracció orgànica recollida selectivament i la fracció resta al
Camp de Tarragona
 
6. Aprovació dels plecs administratives i tècniques de la nova licitació de l'obra
"Construcció d'una planta de tractament de resta i túnels de descomposició de
FORM"
 
7. Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació del servei de telefonia
fixa, dades i mòbils del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
 
8. Conveni entre l'Ajuntament de Montblanc i el Consell Comarcal de la Conca
de Barberà per la gestió i administració de la xarxa de comunicacions
 
9. Adhesió a la 2a pròrroga del contracte derivat núm. 2018.03-d1 de l’acord
marc de subministrament de paper amb destinació als ens locals de Catalunya
(exp. 2018.03) adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’
empresa Lyreco España, SA
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10. Dotació econòmica assignada pel Departament d'Educació per a la gestió
dels serveis escolars de transport i menjador per al curs 2020-2021
 
11. Modificació de crèdit per suplement de crèdits finançats per baixes d'altres
aplicacions.
 
12. Modificació de l'Organisme Autònom per suplement de crèdits finançats
amb baixes d'altres aplicacions.
 
13. Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit per la promoció
de l’educació viària als centres escolars
 
14. Aprovació de la relació classificada de les proposicions presentades per a l’
adjudicació del contracte del servei de neteja dels locals del Consell Comarcal
de la Conca de Barberà
 
15. Proposta de reconeixement de compatibilitat de personal al servei de la
corporació per exercir una altra activitat
 
INFORMES
16. Informe resum del resultat del control intern de l’exercici 2019.
 
PRECS I PREGUNTES
17. Precs i preguntes
 

Règim de recursos:

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu,en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de
la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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