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 JOAQUIM MAS RIUS 
 ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT 

FAIG SABER: 
 
QUE EL PROPER DIJOUS 27 DE MAIG DE 2010 ES FARÀ UN PLE ORDINARI A 
LES 20.30 HORES A LA SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT AMB L’ORDRE DEL 
DIA SEGÜENT: 
 

1) Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple municipal de 
data 25.03.10 i de les actes de les sessions extraordinàries de data 
15.04.10 i 12.05.10 

2) Donació compte de liquidació del pressupost de l’exercici 2009 
3) Aprovació préstec a llarg termini per finançar el justipreu de les 

expropiacions de Halli i La Papallona amb el Banc Sabadell 
4) Aprovació refinançament préstecs a llarg termini, de conformitat amb el Pla 

de sanejament financer 2010-2013 
5) Aprovació operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb 

l’entitat BBVA 
6) Aprovació provisional Ordenança fiscal número 38 
7) Aprovació modificació plantilla augment dedicació tècnic d’autoempresa 
8) Aprovació relació de llocs de treball 
9) Aprovació bases genèriques per al personal laboral i funcionari de 

l’Ajuntament de canet de Mar 
10) Aprovació de la delimitació de la trama urbana consolidada (TUC) de Canet 

de Mar 
11) Aprovació provisional del Pla parcial d’ordenació urbanística Club de vela 

de Canet de Mar 
12) Nomenament representant municipal del grup municipal de CiU a la 

fundació privada Els Garrofers 
13) Aprovació rectificació conveni de col·laboració amb el Departament de Medi 

Ambient i Habitatge relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge de Canet de Mar 
14) Aprovació proposta de criteris de ponderació de vot per a les entitats locals 

que formen el Consorci del govern territorial de salut de l’Alt Maresme i la 
Selva Marítima 

15) Aprovació revisió preus CESPA per a la recollida de residus anys 2009 i 
2010 

16) Aprovació del Pla d’Acció Local per la Sostenibilitat (PALS) en el marc del 
desenvolupament de l’Auditoria Ambiental i l’Agenda 21 Local de Canet de 
Mar 



17) Aprovació del Pla d’Acció Local per a l’Energia Sostenible (PAES) de Canet 
de Mar  

18) Moció d’adhesió a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya de 
suport a l’Estatut d’Autonomia 

19) Moció de proposta de mesura d’estalvi econòmic presentada pel grup 
municipal d’ERC 

20) Moció que presenten els grups municipals del PSC i UMdC per establir 
mesures addicionals al pla d’estalvi econòmic i adequació al pla d’ajust del 
govern 

21) Precs i preguntes 
 
Canet de Mar, 25 de maig de 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL QUE ES PUBLICA PER A CONEIXEMENT GENERAL 


