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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, dia 27 de juliol del 
2022, a un quart de set de la tarda, (18:15h) 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 29 de juny de 2022.
  
2.- Exp. 187/2021. Aprovació del Compte general del pressupost municipal corresponent 
a l’exercici 2020.

3.- Exp. 101/2022. Proposta d’adhesió a l’àmbit territorial del consorci territorial del 
Consorci Grup d’Acció Local Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central.

4.- EXP. 41/2022. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de reforç estructural 
del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri, fase 2: Reforç estructural 
del pontarró de fàbrica.

5.- EXP. 43/2022. Proposta d’adjudicació del contracte de les obres de Millora del camí 
Ramader des de la Llavinera fins a Els Seguers, 2ª Fase.

6.- EXP 188/2022. Proposta de concessió d’una ajuda econòmica a la parròquia de Sant 
Pere Sallavinera, en concepte de col·laboració al finançament de les despeses 
d’organització d’un concert de cant coral amb motiu de la Festa Major del 2022. 

7.- EXP. 98/2022. Proposta d’aprovació de la concessió d’una llicència d’obres.

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

9.- 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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