Dia: 27 de novembre de 2017
Hora: 19:00 hores
Lloc: Sala Noble
Caràcter: Ordinari
Número de sessió: PLE2017/11
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. Adjudicació d'una operació de tresoreria de 1.000.000 euros per al proper
exercici 2018.
2.1.2. Modificació de crèdits núm. 5 mitjançant crèdits extraordinaris finançats
amb romanent de tresoreria.
2.1.3. Aprovació inicial del pressupost general de la Corporació per a l'exercici
2018
2.2. SECRETARIA GENERAL
2.2.1. Donar compte dels Decrets de Presidència
2.2.2. Donar compte dels Decrets de Gerència
2.2.3. Bases reguladores de la Borsa de Treball per a la selecció d'un/a
arquitecte/a tècnic
2.3. SERVEIS GENERALS
2.3.1. Aportacions econòmiques dels ajuntaments de la comarca per a la
prestació de serveis per a l’any 2018
2.4. BENESTAR SOCIAL
2.4.1. Aprovació del Pla comarcal d'igualtat de gènere de la Conca de Barberà
2018-2021
2.5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MOBILITAT
2.5.1. Modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per a l'ajuda tècnica
en la redacció de projectes i direcció d'obres
2.6. PROPOSTES DE CARÀCTER ECONÒMIC
2.6.1. Adjudicació del contracte del servei de manteniment dels equips i aparells
de detecció i extinció d’incendis dels locals del Consell mitjançant
procediment obert
2.6.2. Modificació del conveni amb l'Ajuntament de Montblanc per a la prestació
de serveis de comunicacions

2.7. INFORMES
2.7.1. Informe d'execució trimestral corresponent al 3r. trimestre de 2017
2.7.2. Informe sobre el compliment de la llei de morositat i el periode mig de
pagament corresponent al 3r trimestre de 2017.
3. Precs i preguntes
El secretari

Xavier Salvadó i Vives
Montblanc, 20 de novembre de 2017

