Òrgan competent:

President

DECRET
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Convocatòria de 'Ple de data 26/07/2021'
Identificació de la sessió
Òrgan: Ple
Sessió: Ordinària
President/a: Carme Pallàs Gallego
Secretari/ària: Xavier Salvado Vives
Dia: 26 de juliol de 2021
Hora d'inici: 19:00
Lloc: Sala Noble

Convocats
Sr. Josep M. Vidal Minguella
Sra. Aida Morgades Agüera
Sra. Silvia Iturria March
Sra. Judit García Baltà
Sr. Marc Roca Banet
Sr. Eduard Saltó Miquel
Sr. Ramon Mullerat Figueras
Sr. Joan Altimís Santacana
Sr. Josep Amill Canela
Sra. M. del Carme Amenós Fabregat
Sr. Josep Jaume Corsellas Corbella
Sr. Joan Canela Rios
Sra. Sara Janer Ferrando
Sr. Moisès Ferrete Bofarull
Sr. Jaume Fornés Tardiu
Sr. Juan Manuel Cabello Camacho
Sr. Santi Porta Fernández

ORDRE DEL DIA
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APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS
1. Sessió plenària del dia 28-6-21
PRESA DE POSSESSIÓ
2. Presa de possessió al càrrec de consellera comarcal de la corporació de la
Sra. Assumpció Canela Corbella
DACIÓ COMPTE DE DECRETS
3. Dació de compte dels decrets de la Presidència del núm. 553 al núm. 630 de
2021
4. Dació de compte dels decrets de la Gerència del núm. 560 al núm. 631 de
2021
PROPOSTES
5. Donar compte de la resolució de la presidència de nomenament dels
consellers/eres comarcals que integren la Junta de Govern, 9è mandat 20212023
6. Donar compte de la resolució de la presidència de nomenament dels
consellers i conselleres responsables de les diferents àrees del Consell
Comarcal
7. Donar compte de la resolució de la presidència de nomenament dels
responsables de les diferents àrees de gestió del Consell Comarcal
8. Nomenament del càrrec electe que ocuparà la presidència de l'Organisme
Autònom de Desenvolupament
9. Modificació de la composició dels òrgans col·legiats i el nomenament de
representants en altres organismes
10. Aprovació de l'estructura organitzativa de la corporació
11. Règim retributiu de la Presidència
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12. Modificació del contracte de l’empresa Taxi Santiago Moix per a prestació
del servei de transport escolar de la ruta 11 curs 2021-2022
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13. Modificació del contracte del servei de transport escolar de la ruta 13 ,
adjudicat al Taxista Santiago Moix
14. Conveni de col·laboració amb el Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca per
a l'organització de l'exposició Les campanes de la Conca de Barberà
15. Aprovació del conveni per a la distribució de targetes i títols de transport
integrats de l’ATM del Camp de Tarragona
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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