
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera

c./ Raval de Sant Pere, s/núm. 08281 SANT PERE SALLAVINERA     correu electrònic:
st.peres@diba.cat

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, dia 25 de maig
del 2022, a dos quarts de sis de la tarda, (18:30h) 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 27 d’abril de 2022.

2.- EXP. 79/2022. Proposta d’aprovació del conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de
Calaf i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per a la connexió del sector UA2 de Sant
Pere a la xarxa de clavegueram de Calaf.

3.- EXP.73/22. Proposta de designació de les dues festes de caràcter local per a l'any
2023.

4.- EXP. 72/22. Proposta de concessió d’una ajuda econòmica a l’Associació de Festes
les Claus, de Sant Pere Sallavinera, en concepte de col·laboració al finançament de les
despeses d’organització de la festa Major del 2022 i altres activitats de germanor.

5.- EXP. 69/2022. Proposta d’aprovació del Projecte constructiu per a la rehabilitació de la
captació del pou de les Feixes de Sant Pere Sallavinera (Anoia).

6.- EXP. 121/21. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de Millores de
seguretat contra incendis en el Local Social de Sant Pere Sallavinera.

7.- EXP. 81/22. Proposta de col·laboració amb l’Associació Nits Culturals de Sant Pere
Sallavinera, per a la organització del festival Nits Culturals a la plaça de Sant Pere
Sallavinera, de l’any 2022

8.- EXP. FIRM. 58/2021. Proposta d’aprovació de la concessió d’una llicència d’obres.

9.- EXP. FIRM. 70/2022. Proposta d’aprovació de la concessió d’una llicència d’obres.

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

11.- Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària de caràcter ordinari.

Precs i peguntes. 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.
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L’Alcalde, Matias Bosch Bacardit.
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