
AJUNTAMENT 
DE

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA
(BAGES)

CONVOCATÒRIA

MIREIA  SERRA  FERRÉ,  Secretària  Interventora  Interina  de  l’Ajuntament  de  Sant
Salvador de Guardiola,  us comunico que el senyor Alcalde en data 15 de juliol  de
2013, ha dictat la resolució  169/13, següent:

“Decret 169/13 de 15 de juliol de 2013

De conformitat amb les atribucions que em confereix la legislació vigent, previstes a l’article
21.1,c) de la Llei 7/85, de 2 d’abril de Bases de Règim Local i  53.1,c) del Decret  Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, Text Refós Llei Municipal i Règim Local de Catalunya.

RESOLC:

PRIMER.-  CONVOCAR la  sessió  ordinària del  Ple de  la  Corporació,  previst  pel  proper
dijous,  dia 18  de  juliol  de  2013 a  les  20:00  hores,  a  la  Sala  de  sessions  de  la  Casa
Consistorial, c/ de Dalt, 19 de amb el següent

ORDRE DEL DIA:

1. Proposta d’aprovació,  si  escau, de les actes de les  sessions plenàries anteriors:
Ordinària 4/13 de 9 de maig de 2013 i Extraordinària urgent 5/13 de 28 de juny de
2013.

2. Donació de compte de les Resolucions d’Alcaldia adoptades des de l’anterior sessió
ordinària, decrets núms. 107/13 a 158/13 ambdós inclosos, i de la regidoria delegada
de territori, decrets núms. 09/13 a 12/13  ambdós inclosos.

3. Donació de compte de les actes de la  Junta de Govern núm 08/13, 09/13, 10/13,
11/13 i 12/13.

4. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’organisme autònom administratiu,
Fundació Pública Masia del Calvet.

5. Donar compte dels informes d’intervenció de l’avaluació del compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària números MC1-13 i MC2-13.

6. Proposta d’acord d’aprovació del compte general del pressupost de la corporació de
l’exercici 2012.

7. Aprovació  del  protocol  per  a  la  prevenció  i  la  intervenció  en  situacions  de
maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages.

8. Proposta d’acord del conveni d’encomana de gestió al Consell Comarcal del Bages per
a l’execució de l’actuació anomenada “arranjament del camí del Telló”.

9. Proposta d’acord aprovant el Padró d’Habitants a data 1 de gener de 2013.
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10. Proposta d’aprovació de l’acta corresponent a les operacions de delimitació entre el
terme municipal de Sant Salvador de Guardiola i el del municipi de Marganell.

11. Proposicions i mocions.

12. Precs i preguntes.

SEGON.- En cas que no hi pugueu assistir, sou pregats d’avisar amb suficient anticipació a
secretaria.”

El que us faig avinent per al vostre coneixement i efectes oportuns.

La Secretària Interventora Interina,

Mireia Serra Ferré

Sant Salvador de Guardiola, 15 de juliol de 2013.
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