
AJUNTAMENT DE SANT PERE SALLAVINERA 
 
 
 
 

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 13 
d’agost del 2019, a les 8 de la tarda, (20:00h) 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 16 de juliol del 2019.       
 

2.- Despatx oficial. Donar compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia.  
 

3.- Proposta de contractació dels treballs d’Adequació dels accessos públics a la sala 
principal i a la torre de llevant del castell de Boixadors, mitjançant contracte menor.   
 

4.- .- Proposta de sol·licitud d’una ampliació de termini d’execució de l’obra de 
Consolidació i acondicionament per a l’obertura al públic del conjunt monumental del 
Castell de Boixadors, a la Diputació de Barcelona, d’acord amb allò previst en el 
Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals i el seu règim 
regulador, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.    
 

5.- Examen i aprovació, si escau, de la certificació d’obres número 3 en el projecte de 
Posada en valor de 3 elements de patrimoni etnogràfic: Font Llavinera, Safareig 
Fortesa i Estació de Seguers. Lot 1: Font de la Llavinera. 
 

6.- Donar compte i, acceptació si escau, de la proposta econòmica de suport a la 
contractació pública i acompanyament en les licitacions presentat per l’empresa i 
Serveis einstec, S.L.   
 

7.- Llicències d’obres. 
 

8.-  Aprovació del pagament de factures i despeses.  
 
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, 6 d’agost del 2019. 

 
L’Alcalde, 
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