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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

A N U N C I  
 
 

En compliment d’allò que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es fa 
públic que en virtut del Decret núm. 1399/2009, de 17 de desembre, de l’Alcaldia, 
s’ha resolt el següent: 
 
PRIMER.- Sol·licitar informe a la Comissió de Patrimoni de la Direcció General de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 
 
SEGON.- Aprovar la modificació del projecte executiu d’obra ordinària consistent en 
la construcció d’una plataforma elevadora vertical per a l’ús de persones amb 
mobilitat reduïda a l’edifici municipal ubicat a la Via Cannetum, s/n “Vil·la Flora”, 
elaborada pels Serveis Tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 54.716,26 euros, IVA inclòs, a reserva del que disposi la Comissió de 
Patrimoni en el seu informe. 
 
TERCER.- Sotmetre l’aprovació de la modificació d’aquest projecte a informació 
pública i audiència als interessats per un termini de 30 dies, a efectes de 
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent edicte en el 
BOP, el DOGC, al diari El Periódico de Catalunya, al tauler d’edictes d’aquesta 
corporació i al web municipal, transcorregut el qual sense haver-se presentat cap 
reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de 
nou acord. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la 
publicació en el BOP. 
 
QUART.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb el que disposa 
l’article 38.2 del ROAS,  s’haurà de publicar al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i al web municipal.  
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