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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 el Ple de la Corporació, en sessió de data 31 de març de 2011 va 
prendre, entre d’altres, l‘acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra ordinària consistent en 
l’execució de dues pistes de pàdel a ubicar dins de la concessió d’obra pública per 
a la construcció i explotació d’un equipament esportiu amb piscina coberta i 
gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 “industrial”, de Canet de Mar, 
amb un pressupost d’execució per contracta de 207.133,50 €, IVA inclòs. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra ordinària consistent en 
l’execució d’un aparcament públic provisional a ubicar al costat de l’equipament 
esportiu amb piscina coberta i gimnàs al rial de Mas Figuerola, núm. 2, sector U7 
“industrial”, de Canet de Mar, amb un pressupost d’execució per contracta de 
47.378,37 €, IVA inclòs. 
 
TERCER.- Sotmetre ambdós projectes a informació pública pel termini d’un mes, 
en els termes de l’article 228.3 de la TRLCAP en relació amb l’article 229.2 de la 
mateixa llei, mitjançant publicació en el tauler d’edictes de  l’Ajuntament de 
Canet de Mar, així com al seu web. En cas que transcorregut aquest termini no 
s’hagin presentat al·legacions, s’entendrà aprovat definitivament. 
 
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 i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament.  
 
Canet de Mar, 4 d’abril de 2011 
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