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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 pròxim dijous, dia 25 de febrer
del 2021, 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 les actes de les sessions anteriors,
celebrades el dia 22 de desembre del 2020, de caràcter ordinari i el dia 29 de desembre
de 2020, de caràcter extraordinari.

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

3.- Proposta de sol·licitud d’ajuts a la Diputació de Barcelona en el marc del Catàleg de
la Xarxa de Governs Locals 2021

4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració pel desenvolupament del catàleg
de serveis del Departament de Benestar Social i Atenció a la Ciutadania del Consell
Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.

5.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració, junt annex, pel desenvolupament
del catàleg de serveis del Departament de Joventut del Consell Comarcal de l’Anoia i
l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.

6.- Proposta d’aprovació de la minuta del  conveni entre l’Agrupació de Defensa
Forestal Amics del Bosc Bages-Anoia i els municipi que la integren, per a la
col.laboració econòmica per tal de destinar recursos a la prevenció i lluita contra els
incendis forestals.

7.- Proposta d’aprovació del Compte de Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme
de Gestió Tributària durant l’exercici de 2020.

8.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de mares i pares d’alumnes
de la Llar d’Infants “Rexics” de Fonollosa, per al sosteniment de les activitats
complementàries que proposa dur a terme durant el curs escolar 2020-2021.

9.- Proposta d’aprovació del conveni amb l’INS Alexandre de Riquer de Calaf, per al
manteniment del servei de la biblioteca pública al centre.
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10.- Moció de suport a l’Associació Cultural i Recreativa Unió Calafina “Casino de Calaf”
per a la concessió de la Creu de Sant Jordi.

11.- Sol·licitud de concessió de subvencions a l’Agència Catalana de l’Aigua, per a
l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en alta.

12.- Proposta d’acord d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’equips d’impressió
i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya.

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 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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