
 

Convocatòria
 
Meritxell Carrasco Garcia, Secretària Interventora de l'Ajuntament de Sant Salvador de 
Guardiola, us comunico que el Sr. Alcalde, en data 21 de gener de 2019, ha dictat el  
Decret núm. 31/2019 que, transcrit literalment diu:
 

“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 24 de  
gener 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: ordinària n.º 8/18 de 22 de  
novembre de 2018. 
2.-  Donació  de  compte  de  les  Resolucions  d’Alcaldia  adoptades  des  de  l’anterior  
sessió ordinària, decrets núm. 532/18 a 24/19 ambdós inclosos.
3.- Donar comptes de les Actes de les Juntes de Govern Local Ordinàries: núm. 20/18 
de 8 de novembre, núm. 21/18 de 22 de novembre, 22/18 de 13 de desembre.
4.-  Ratificar  Decret  d’alcaldia número  17/2019  de  14/01/2019  “Augment  salari  
personal d'acord amb el Rreal Decret llei 24/2018”.
5.-  Ratificar  Decret  d’alcaldia número  601/2018  de  28/12/2018  “decret  d’alcaldia 
d’aportació extraordinària a Mancomunitat de municipis del Bages per al sanejament”.
6.-  Ratificar l’acord de la  Junta de Govern Local de data 13/12/2018 “Aprovació i  
adhesió  al  Pla  d’actuació  de  les  persones  grans  del  Bages  del  2019  –  2021 
impulsat per l’àrea d’acció social i ciutadania del Consell Comarcal del Bages, amb el  
suport de la Diputació de Barcelona”
7.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 13/12/2018 “Proposta d’acord  
de l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola d’adhesió a la segona  pròrroga del  
contracte derivat  2015.05-d01  de  l’Acord  marc  de  subministrament  d’energia 
elèctrica amb destinació  a les  entitats  locals  de Catalunya adjudicat  pel  Consorci  
català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa energia, SAU (exp. 2015.05)”.
8.-Proposta d’acord per encarregar al mitjà propi personificat Aigües de Manresa, SA  
la gestió del servei públic d’abastament d’aigua potable.
9.- Proposta d’acord per encarregar al mitjà propi personificat Aigües de Manresa, SA  
la gestió del servei públic de clavegueram.

 



 

10.- Acord de ple de rescissió del conveni del banc d’aliments.
11.- Proposta d’acord de reconèixer a JORDI MORERA SANCHEZ la compatibilitat  
amb l'exercici de l'activitat privada d’arquitecte tècnic.
12.- Proposta d’acord denominació de ‘Carrer de l’U d’Octubre’ de la via pública de 
nova creació.
13.- Informes d’alcaldia.
14.-  Assumptes sobrevinguts.
15.- Mocions
15.1.- Moció per declarar Sant Salvador de Guardiola municipi antifeixista. 

QUART:  En  cas  que  no  hi  pugueu  assistir,  sou  pregats  d’avisar  amb  suficient  
anticipació a secretaria.” 
 
La qual cosa us comunico per al vostre coneixement i efectes oportuns,
 
 
La Secretària Interventora interina
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