Dia: 24 de juliol de 2017
Hora: 19:00 hores
Lloc: Sala Noble
Caràcter: Ordinari
Número de sessió: PLE2017/8
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. SECRETARIA GENERAL
2.1.1. Donar compte dels Decrets de Presidència
2.1.2. Donar compte dels Decrets de Gerència
2.1.3. Bases reguladores de la Borsa de Treball per a la selecció de personal
administratiu
2.2. SERVEIS GENERALS
2.2.1. Conveni de col·laboració específic entre el Departament de Cultura i el
Consell Comarcal de la Conca de Barberà en relació a la transferència
anual per a la gestió de l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà
2.2.2. Desafectació del bé demanial consistent en unes finques rústiques
ubicades a La Guàrdia dels Prats
2.3. ENSENYAMENT
2.3.1. Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Pira per a la gestió del
menjador de l'escola Antoni Tous
2.3.2. Adhesió a la European Mobility Week
2.4. MEDI AMBIENT
2.4.1. Aprovació del reglament de gestió de les deixalleries de la Conca de
Barberà
2.5. PROPOSTES DE CARÀCTER ECONÒMIC
2.5.1. Aprovació de la pròrroga del contracte per al subministrament , distribució
de menjador i monitoratge dels menjadors dels centres escolars de la
Conca de Barberà, per al curs 2017-2018
2.5.2. Aprovació del plec de clàusules económico administratives i tècniques del
Contracte de manteniment dels equips i aparells de detecció i extinció
d'incendis dels locals del Consell i de l'expedient de contractació

2.6. INFORMES
2.6.1. Informe sobre la dissolució de l'agrupació pel sosteniment comú de la
secretaria-intervenció dels ajuntaments de Rocafort de Queralt, Passanant i
Belltall i Forès i creació d'una nova entre Passanant i Belltall i Forès
2.7. SERVEIS GENERALS
2.7.1. Presa de raó de la renúncia als càrrecs de consellers comarcals del Consell
Comarcal
3. Precs i preguntes
El secretari

Xavier Salvadó i Vives
Montblanc, 20 de juliol de 2017

