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ANUNCI 
 

Per Decret de l’Alcaldia número 1033/2014, de 18 de juliol, es va resoldre el següent: 
 
DECRET NÚM. 1033/2014, de 18 de juliol, de l’Alcaldia 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de maig d’enguany, va aprovar 
inicialment el Reglament municipal d’honors i distincions de Canet de Mar. 
 
Atès que en el preàmbul d’aquest Reglament s’estableix que el poble de Canet de 
Mar, i l’Ajuntament en el seu nom, té la decidida voluntat de ser agraït amb aquelles 
persones i institucions que li presten serveis i l’ajuden a enriquir-lo des de les més 
variades formes de l’activitat humana i vol premiar-les perquè la tasca exemplar 
d’aquestes persones i institucions es conegui, es difongui i perduri així en la memòria 
col•lectiva dels canetencs i les canetenques i perquè les generacions futures continuïn 
aquesta obra, treballant per a la població i perquè aquesta societat esdevingui més 
solidària, justa i, en definitiva, millor. 
 
Vistos els articles 24, 25 i 27 del capítol 5 de l’esmentat Reglament municipal d’honors 
i distincions que regula el procediment de concessió d’honors i distincions, 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Incoar expedient administratiu d’atorgament de medalles d’or d’acord amb 
el que estableix el Reglament d’honor i distincions de Canet de Mar. 
 
SEGON.- Instar el Ple municipal que, en la propera sessió que celebri, designi un 
membre de la corporació que actuarà com a instructor de l’expedient, un funcionari 
que durà a terme les tasques de secretari i una comissió de seguiment, presidida pel 
senyor alcalde, en la qual hi haurà d’haver representats tots els grups polítics que 
integren el Ple municipal. 
 
TERCER.- Publicar aquesta resolució al web municipal per a coneixement general. 
 
L’alcaldessa accidental 
Cati Forcano Isern 
 
 
 
 
Canet de Mar, 4 d’agost de 2014 
 


