
 

 

Dia: 25 de setembre de 2017 
Hora: 19:00 hores 
Lloc: Sala Noble 
Caràcter: Ordinari 
Número de sessió: PLE2017/9 
 

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. SERVEIS GENERALS 
2.1.1. Presa de possessió als càrrecs de conselleres comarcals de la corporació 

 
2.1.2. Modificació de la composició dels òrgans col•legiats i el nomenament de 

representants en altres organismes 
 

2.1.3. Conveni de col·laboració amb Infordisa, SA de Montblanc per acollir 
alumnes en pràctiques  

 
2.2. HISENDA I RÈGIM INTERN 
2.2.1. Aprovació del Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 

2016. 
 

2.3. SECRETARIA GENERAL 
2.3.1. Donar compte dels Decrets de Presidència 
2.3.2. Donar compte dels Decrets de Gerència 

 
2.4. BENESTAR SOCIAL 
2.4.1. Conveni de col·laboració amb la Facultat de Ciències Jurídiques de la 

Universitat Rovira i Virgili per acollir una alumna de pràctiques en Treball 
Social 

2.4.2. Contracte programa 2017-2019 amb  l'Institut Català de les Dones per a la 
prestació del servei d'informació i atenció a les dones i la realització de 
polítiques d'igualtat de gènere  

 
2.5. ASSISTÈNCIA TÈCNICA I MOBILITAT 
2.5.1. Conveni amb el Departament de Territori i Sostenibilitat  de l'Administració 

de la Generalitat de Catalunya  per a la millora de la xarxa de transport 
públic de viatgers per carretera de la comarca de la Conca de Barberà 

 
2.6. PROMOCIÓ ECONÒMICA 
2.6.1. Ratificació de la resolució 2017/374, de 18 de setembre de 2017, per la 

qual s’aprova el conveni en referència a l’execució efectiva de les 
operacions del PECT “TurisTIC en família”, emmarcat en la RIS3CAT 
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020.  

 
 



 

 

2.7. TERRITORI I PAISATGE 
2.7.1. Aprovació del protocol de col·laboració per impulsar la creació de la Taula 

del Francolí  
 

2.8. PROPOSTES DE CARÀCTER ECONÒMIC 
2.8.1. Aprovació de la convocatòria dels ajuts pel foment de l'agricultura 

ecològica, curs 2017-2018 
 

2.9. MOCIONS 
2.9.1. Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de 

reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d'emergències 
 

2.10. INFORMES 
2.10.1. Informe d'execució trimestral corresponent al segon trimestre de 2017 

 
2.10.2. Informe sobre el compliment de la llei de morositat i el periode mig de 

pagament del segon trimestre de 2017. 
 
 

3. Precs i preguntes 
 
El secretari 
 

 

 

Xavier Salvadó i Vives 

 

Montblanc, 19 de setembre de 2017 
 


