
 

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Vista  la  relació  d'expedients  conclosos  disposats  per  la  secretaria,  assistit  per  la 

mateixa, de conformitat  amb l'establert  en l'article 82 del  Reglament d'organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, 

de 28 de novembre,  

RESOLC

PRIMER. Convocar la pròxima sessió ordinària del Ple a la sala de Plens el dia 16 de 

maig de 2019 a les 20:00 hores.

SEGON. Que  SECRETARIA  INTERVENTORA  porta  a  terme  els  tràmits  legals 

oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent,

ORDRE DEL DIA

 

1.- Proposta d’aprovació, si escau, de les actes anteriors: Ple ordinària núm. 2/19 de 

1 d’abril de 2019 i Ple extraordinari núm. 3/19 de 29 d’abril de 2019. 

2.-  Donació  de  compte  de  les  Resolucions  d’Alcaldia  adoptades  des  de  l’anterior 

sessió ordinària, decrets núm. 151/19 a 223/19 ambdós inclosos.

3.- Donar comptes de les Actes de les Juntes de Govern Local Ordinàries: núm. 5/19 

de 14 de març, núm. 6/19 de 27 de març, 7/19 de 11 d’abril de 2019.

4.- Donar compte al Ple per la seva ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local 

de data 11 d’abril de 2019 “Proposta d’aprovació a la Junta de Govern del projecte de  

senyalització turística rural. Ruta Montserrat-Sant Salvador de Guardiola- anella verda  

de Manresa (el Bages)”

5.- Proposta d’acord d’aprovació de les dues festes locals del municipi de Sant 

Salvador de Guardiola per l’any 2020

6.- Proposta d’acord que el nínxol núm. 21 del cementiri municipal de Sant Salvador de 

Guardiola sigui destinat a ossera general.

7.-  Proposta acord del Ple d’aprovació del Reglament per a l’ús i gestió de la marca 

“SSG”

 



 

8.- Proposta acord d’aprovació bases reguladores per a la concessió de premis per 

al concurs de música jove de Sant Salvador de Guardiola.

9.- Informes d’alcaldia.

10.-  Assumptes sobrevinguts.

11.- Precs i preguntes

QUART:  En  cas  que  no  hi  pugueu  assistir,  sou  pregats  d’avisar  amb  suficient 

anticipació a secretaria.

  

Ho signa, l’Alcalde

En dona fe, la Secretària Interventora

(signat i datat electrònicament)
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