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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 dimecres, dia 27
d’octubre del 2021, a les sis de la tarda, (18:00h) 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 13 de setembre de 2021, de caràcter ordinari.

2.- EXP. 169/21. Proposta de sol.licitud de nova adhesió al Servei Local de
Teleassistència de la Diputació de Barcelona.

3.- EXP. 168/21.  Proposta d’acord d’aprovació inicial del plànol de delimitació segons
el que estableix la llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestal, modificada per la llei 2/2014, del 27 de
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

4.- Exp.174/21. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de mares i
pares d’alumnes de l’escola Alta Segarra, de Calaf, per al sosteniment de les activitats
complementàries i extraescolars que proposa dur a terme durant el curs escolar
2021-2022.

5.- EXP. 179/21. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’AMPA de l’escola
Agrupació Sant Jordi, de Fonollosa, per al sosteniment de les activitats
complementàries i extraescolars que proposa dur a terme durant el curs escolar
2021-2022.

6.- EXP. 177/21. Proposta de concessió d’un ajut econòmic a l’Associació de mares i
pares d’alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Alexandre de Riquer, de Calaf,
per al sosteniment de les activitats complementàries i extraescolars que proposa dur a
terme durant el curs escolar 2021-2022.
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7.- EXP. 171/21. Proposta d’aprovació del conveni interadministratiu entre el Consell
Comarcal de l’Anoia i l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera per regular l’assistència
en matèria de noves tecnologies als municipis de la comarca.

8.- EXP. 162/21. Proposta d’aprovació del conveni per a l’assumpció de funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.

9.- EXP. 167/21. Proposta d’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits en el
pressupost municipal vigent.

10.- EXP. 183/21. Proposta d’aprovació de l’actualització de preus del projecte de
reforç estructural del pontarró de fàbrica i pavimentació del camí del cementiri. Fase 2:
Reforç estructural del pontarró de fàbrica.

11.- Exp. 155/21. Proposta d’aprovació de la concessió d’una llicència d’obres.

12.- Exp.182/21. Donar compte al Ple de la sentència número 219/2021, del Jutjat de
lo Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona.

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

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

15.- Assumptes d’urgència.

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, Matias Bosch Bacardit.
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