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C O N V O C A T Ò R I A
A SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE

L’Ajuntament Ple ha de reunir-se a la Casa de la Vila el proper dimecres, 22 de febrer del 
2022, a les sis de la tarda, (18h) per tal de celebrar sessió ordinària de primera convocatòria, 
per a tractar els assumptes que consten en el següent

O R D R E     D E L     D I A

1.- Lectura i aprovació, si escau, de la minuta de l’acta de la sessió anterior, de caràcter 
ordinari, celebrada el dia 25 de gener de 2023.
  
2.- EXP. 41/2022. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obra núm. 2 
i última en la realització de les obres de reforç estructural del pontarró de fàbrica i 
pavimentació del camí del cementiri, Fase 2: Reforç estructural del pontarró de fàbrica. 

3.- EXP. 121/2021. Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obra núm. 
4 en la realització de les obres de millores de seguretat contra incendis en el local social de 
Sant Pere Sallavinera. 

4.- EXP. 21/2023. Proposta d’aprovació del Projecte constructiu per a la rehabilitació del 
pou de l’Estació i del Dipòsit de Ca la Viuda de Sant Pere Sallavinera (Anoia).

5.- EXP. 31/2023. Proposta d’aprovació del Projecte modificat de posada en valor de tres 
elements de patrimoni etnogràfic, fase 2: safareig de la Fortesa.

6.- EXP. 32/2023. Proposta d’adhesió al nou servei de bibliobús “Serra de Rubió” de 
Diputació de Barcelona, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Anoia. 

7.- Exp. 23/2023. Proposta d’aprovació de regularització de les retribucions del personal al 
servei de l’ajuntament d’acord amb la llei de pressupostos generals de l’estat per a 
l’exercici de 2023.
8.- Exp. 26/2023. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a la Fundació Privada per la 
lluita contra l’esclerosi múltiple.

9.-  Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat per l’alcaldia, des de la 
darrera sessió plenària de caràcter ordinari. 

10.- Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària de caràcter ordinari. 
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Precs i preguntes. Torn obert de paraules.

  
Em plau convocar-vos amb la deguda antelació, fent-vos avinent que en el cas de no poder-hi 
assistir, cal que ho comuniqueu a aquesta Alcaldia.

Sant Pere Sallavinera, a la data de la signatura electrònica.

L’Alcalde, Matias Bosch Bacardit.
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