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ANUNCI CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

Us notifiquem que l’alcaldia ha resolt convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació
que se celebrarà el dimarts dia 21 de juny  del 2020, a dos quarts de vuit del vespre,
(19:30 hores).

La sessió se celebrarà a la sala de plens de la Casa de la Vila, de forma presencial,
mantenint en tot moment una distància mínima interpersonal de 2 metres i d’acord amb
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, celebrada el
dia 25 de febrer del 2020.      
2.- Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió
plenària de caràcter ordinari.
3.- Proposta d’aprovació del nou document de “Modificació puntual de les NNSS de
planejament de Sant Pere Sallavinera en l’àmbit del sòl situat al Nord i a l’Oest del camp
d’aviació de la Llavinera, clau B-1 i clau B-3.

4.- Proposta de recolzament del manifest respecte a la proposició de la llei de la creació
de l’Agència Catalana de la Natura, aprovat per la Junta de BOSCAT, Federació
Catalana d’Associacions de Propietaris Forestals.
5.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de
Barcelona, els ajuntaments d’Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, Fonollosa, Pujalt,
Sant Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera i l’Associació de Propietaris Forestals
Boscos Bages-Anoia per a la prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment de la
gestió forestal estratègica.
6.- Proposta d’aprovació del Conveni de prestació del servei d’assessorament i
assistència tècnica a subscriure amb el Consell Comarcal de l’Anoia.
7.- Proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera a Anoia Turisme.
8.- Proposta de celebració del primer concurs de manualitats, pintura, narrativa i
fotografia, dins els actes de la Festa Major de 2020 i aprovació de les bases del concurs.
9.- Proposta d’aprovació, si escau, de la xifra de població del municipi de Sant Pere
Sallavinera amb referència a la data 01/01/2020.
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10.- Proposta de designació de les dues festes de caràcter local per a l’any 2021.
11.- Proposta d’aprovació de la documentació tècnica de Millora de les infraestructures
de la xarxa d’abastament d’aigua de Sant Pere Sallavinera.
12.- Proposta d’aprovació del Projecte bàsic per a la realització de les obres derivades
dels ajuts a la gestió forestal sostenible 2019.
13.- Proposta d’aprovació de la concessió de llicències d’obres.
14.-  Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat per l’alcaldia, des de la
darrera sessió plenària de caràcter ordinari.

Precs i preguntes. Torn obert de paraules.

Sant Pere Sallavinera, a la data de la signatura electrònica
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