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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
ANUNCI 

 
El Ple de la corporació, en sessió ordinària de data 29 de març de 2012, ha acordat 
aprovar la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci per a la gestió de la televisió 
Digital local pública de la demarcació del Maresme nord, en els termes següents: 
 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci per a la gestió de la Televisió 
Digital local pública de la demarcació del Maresme Nord (Consorci Teledigital 
Maresme Nord), adoptat per acord del Plenari d’aquest Consorci en data 23 de 
desembre de 2011. 
 
SEGON.- APROVAR que l’import màxim a satisfer per l’Ajuntament de Canet de Mar, 
en tant que membre consorciat, en concepte de quota de liquidació per a la dissolució 
del Consorci Teledigital Maresme Nord serà de 46.096,91 €, quantitat que correspon a 
la quota de participació en aquesta entitat. 
 
TERCER.- REQUERIR l’ingrès a l’Ajuntament de Canet de Mar, dels imports que 
s’obtinguin dels aprofitaments econòmics dels actius del Consorci, així com, la 
realització dels mateixos. 
 
QUART.- SOL·LICITAR a la Sra. Presidenta del Consorci, la Il·lma. Sra. Montserrat 
Candini i Puig, nomenada liquidadora del Consorci per acord del Plenari de data 23 de 
novembre de 2011 que, amb caràcter periòdic, trameti a aquest Ajuntament informació 
sobre l’estat de la liquidació del Consorci, concretament sobre la realització dels seus 
actius i sobre l’acompliment de les obligacions derivades dels passius del Consorci en 
dissolució. 
 
CINQUÈ.- SOTMETRE aquests acords a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant la inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la Corporació. Si durant 
aquest termini no es formulessin al·legacions els presents acords es podrien 
considerar adoptats amb caràcter definitiu sense necessitat de nou acord plenari. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT dels acords al Consorci Teledigital Maresme Nord a fi i 
efecte que, un cop finalitzada la tramitació, traslladi l’expedient a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya per tal d’inscriure la dissolució del 
Consorci en el Registre d’Ens Locals de Catalunya, i a la Subdelegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, als efectes d’allò previst a l’art. 65 LRBRL.” 
 
Canet de Mar, 3 d’abril de 2012 
 
L’alcalde 
Jesús Marín i Hernàndez 


