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 JESÚS MARÍN i HERNÀNDEZ 
 ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT 

FAIG SABER: 
 
QUE EL PROPER DIJOUS 29 DE SETEMBRE DE 2011 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 extraordinària del Ple municipal de data 
14.07.11 

2) Donar compte al Ple del Decret d’Alcaldia núm. 811/2011, de 15 de setembre, de 
delegació de la celebració de matrimonis civils 

3) Aprovació compte general de l’exercici 2010 
4) Informe Intervenció de l’estat del pressupost de l’exercici 2011, primer semestre 
5) Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària 

del sector U1 can Salat Busquets 
6) Aprovació revisió de preus a Cespa, per al contracte de recollida de residus sòlids 

urbans 
7) Aprovació del conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient i 

Habitatge relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge. 
8) Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec de gestió amb el CCM relatiu a la 

borsa de mediació per al lloguer social. 
9) Aprovació modificació estatuts Fundació Els Garrofers 
10) Creació del consell municipal de cooperació 
11) Moció sobre el fons de la capella de música i d’altres fons de l’arxiu parroquial de 

Canet de Mar 
12) Moció dels grups municipal de CiU, ERC, UMdC i PSC de suport al model educatiu 

català 
13) Moció del grup municipal del PSC sobre els atemptats ocorreguts a Noruega el 22 de 

juliol de 2011 
14) Moció dels grups municipal de CiU, ERC, UMdC i PSC de suport al Correllengua 2011 
15) Moció del grup municipal d’ERC sobre la constitució d’una associació d’ens locals amb 

l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i 
promoure l’exercici del dret a decidir 

16) Moció del grup municipal d’ERC en contra de l’allargament de la llicència de 
funcionament de la central nuclear d’Ascó 

17) Precs i preguntes 
 
Canet de Mar, 26 de setembre de 2011 
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