
 

 

Dia: 18 de desembre de 2017 
Hora: 18:30 hores 
Lloc: Sala Noble 
Caràcter: Ordinari 
Número de sessió: PLE2017/12 
 

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. Proposta de resolució del recurs de reposició presentat pel Colꞏlegi 

d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya per les bases de la Borsa 
de Treball d'un/a tècnic/a en joventut. 

2.1.4. Deixar sense efecte la Borsa de Treball per a la selecció de personal 
administratiu i convocatòria d'una nova Borsa 

 
2.2. BENESTAR SOCIAL 
2.2.1. Addendes del conveni de col•laboració entre els ajuntaments de l'Espluga 

de Francolí, de Montblanc i de Sta. Coloma de Queralt i el Consell 
Comarcal, per a la prestació del servei d'atenció diürna per a l'any 2017 

 
2.3. MEDI AMBIENT 
2.3.1. Proposta d'aprovació de l'acord per promoure la creació de la Taula del 

Gaià 
 

2.4. TURISME 
2.4.1. Aprovació del Conveni per a la participació conjunta i coordinada al 

programa de fires internacionals, nacionals i estatals promogudes per 
l’Agència Catalana de Turisme i per una campanya de publicitat del 
patronat de turisme de la Diputació de Tarragona. 

 
2.5. HABITATGE, CONSUM I TERRITORI 
2.5.1. Aprovació de les addendes de pròrroga del conveni de col•laboració entre 

l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i el Consell Comarcal, per a l’any 
2018, relatiu a l’oficina comarcal d’habitatge i al programa de mediació per 
al lloguer social d’habitatges de la Conca de Barberà 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.6. PROPOSTES DE CARÀCTER ECONÒMIC 
2.6.1. Aprovació del conveni entre Càritas Arxiprestal de la Conca de Barberà i el 

Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la prestació del servei de 
menjador social, any 2018 

 
2.6.2. Aprovació de l'expedient de contractació de la gestió del servei de transport 

adaptat 
 
 

3. Precs i preguntes 
 
El secretari 
 

 

 

Xavier Salvadó i Vives 

 

Montblanc, 11 de desembre de 2017 
 


