
CODI DE L’EXPEDIENT: 10206  NOM DE L’EXPEDIENT: 2020_10206_SESSIO DEL PLE 10-20 DESEMBRE

C/ Raval de Sant Pere, s/núm. 08281 SANT PERE SALLAVINERA     correu electrònic: 
st.peres@diba.cat telèfon: 93 869 88 30

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 pròxim dimarts, dia 22 de 
desembre del 2020, a les 7 de la tarda, (19:00h) 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, celebrada 
el dia 24 de novembre del 2020, de caràcter ordinari.  
2.- Donar compte de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la darrera sessió 
plenària de caràcter ordinari. 

3.- Proposta d’ajornament de l’acceptació del pressupost per a la instal·lació d’equips de 
lectura de matrícules per vigilància del perímetre municipal.

4.- Proposta d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de Millora del camí de Cal 
Gironella i el Castell de Boixadors de Sant Pere Sallavinera (Anoia)-Fase 1.

5.- Proposta d’examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres núm. 2 en el 
Projecte d’obres de Reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí 
del cementiri (Fase 1): Pavimentació l camí del cementiri.

6.- Proposta de petició del Servei del Taller de memòria del Consell Comarcal de 
l’Anoia.

7.- Proposta d’aprovació de la concessió de llicències d’obres.

8.-  Donar compte del pagament de factures i despeses ordenat 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.

L’Alcalde,
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