Dia: 30 d'octubre de 2017
Hora: 19:00 hores
Lloc: Sala Noble
Caràcter: Ordinari
Número de sessió: PLE2017/10
De conformitat amb el que disposa l’article 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, em plau convocar-vos a la sessió plenària ordinària assenyalada en
l’encapçalament amb el següent ordre del dia:
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Propostes
2.1. HISENDA I RÈGIM INTERN
2.1.1. Iniciació de la tramitació en relació a l’expedient per a la concertació d’una
nova operació de tresoreria
2.2. SECRETARIA GENERAL
2.2.1. Donar compte dels Decrets de Presidència
2.2.2. Donar compte dels Decrets de Gerència
2.3. SERVEIS GENERALS
2.3.1. Aprovació de la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació del servei de manteniment dels equips de
detecció i extinció d'incendis del Consell Comarcal i locals que en depenen
2.4. JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
2.4.1. Bases reguladores de la Borsa de treball d'un/a tècnic/a mancomunat/da de
Joventut
2.5. MEDI AMBIENT
2.5.1. Aprovació de la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics
del Centre comarcal de tractament de residus municipals
2.5.2. Aprovació de la pròrroga del contracte "Servei comarcal de recollida de
residus municipals"
2.6. PROMOCIÓ ECONÒMICA
2.6.1. Aprovació de l'encàrrec de gestió del conveni de col•laboració per executar
el projecte ENFOCC
2.6.2. Aprovació del conveni de col·laboració per a l'encàrrec de gestió per
executar el projecte de cooperació Cowocat Rural
2.7. PROPOSTES DE CARÀCTER ECONÒMIC
2.7.1. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Montblanc per a la prestació de
serveis de comunicacions

2.8. BENESTAR SOCIAL
2.8.1. Addenda al contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el DTSF i el CCCB, en matèria de serveis
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
per al 2017
2.9. MOCIONS
2.9.1. Moció de condemna a la violència injustificada produïda l'1 d'octubre
2.9.2. Moció per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart
2.9.3. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya
3. Precs i preguntes
El secretari

Xavier Salvadó i Vives
Montblanc, 26 d'octubre de 2017

