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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 dimarts, dia 30 de
març 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 l’acta de la sessió anterior, celebrada
el dia 25 de febrer del 2021, de caràcter ordinari.

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

3.- Proposta de declaració d’inadmissió a tràmit de la sol.licitud realitzada pel
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a iniciar el
procediment de revisió de dues llicències municipals i declaració d’inexistència de
causes de nul.litat que justifiquin la revisió de les mateixes llicències.

4.- Proposta d’aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Pere
Sallavinera i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya per a la cessió d’ús d’un terreny per a la gestió
d’infraestructures de telecomunicacions.

5.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada per a la millora i condicionament de
la plaça del Doctor Pons de Sant Pere Sallavinera.

6.- Proposta de concessió d’un ajut econòmic a la Fundació Privada per la lluita contra
l’esclerosi múltiple

7.-  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.
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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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