
EL QUE ES PUBLICA PER A CONEIXEMENT GENERAL

B A N
BLANCA ARBELL BRUGAROLA

ALCALDESSA DE L’EXCM. AJUNTAMENT
FAIG SABER:

QUE EL PROPER DIJOUS 24/02/2022 ES FARÀ UN PLE ORDINARI A LES 18.30 HORES 
PEL SISTEMA DE VIDEOCONFERÈNCIA AMB L’ORDRE DEL DIA SEGÜENT:

Actes pendents d’aprovar
1. Acta PLE2021/9, corresponent a la sessió ordinària 23/12/2021.

2. Acta PLE2022/1, corresponent a la sessió extraordinària 27/01/2022.

Propostes
3. Aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per adaptar al RDL 26/2021. 
Expedient 1216/2022 232

4. Aprovació de la modificació de crèdit 06/2022 de transferència de crèdit. Expedient 
1627/2022 571

5. Sol·licitud reequilibri econòmic de la concessió de la piscina: requeriment de 
documentació. Expedient 1388/2021 3136

6. Aprovació de l’increment de les retribucions del 2% segons la Llei de pressupostos 
generals de l’Estat. Expedient 3002/2022 630

7. Nomenament dels representants municipals als consells escolars dels centres concertats 
de Canet de Mar. Expedient 1020/2022 479

8. Aprovació del Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista. Expedient 
1287/2022 417

9. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Canet de Mar al Pla Comarcal del Maresme per 
la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2022-2025. Expedient 1204/2021 1595

10. Pròrroga anual del conveni delegació de competències en el Consell Comarcal del 
Mares per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus. Expedient 
2498/2022 578

11. Resolució al·legacions i aprovació definitiva del Reglament per a l’establiment del servei 
del teatre municipal de Canet de Mar Expedient 1274/2021 2004
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Mocions polítiques
12. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar en defensa de la sobirania fiscal des 
del municipalisme Expedient 1029/2022 376

13. Moció del grup municipal Primàries Canet de Mar per instar la creació d’una comissió 
d’urgència sobre els aparcaments a la nostra vila, que garanteixi prou places a veïns i 
visitants Expedient 1029/2022 442

14. Moció del grup municipal de la CUP, amb l’adhesió dels grups municipals de Junts per 
Canet i Canet i Tu, en defensa del català Expedient 1029/2022 585

15. Moció del grup municipal de Som Canet en suport al 8M Expedient 1029/2022 731

Donar compte al Ple
16. Donar compte dels Decret de l’Alcaldia i resolucions de les regidories dels números 
1/2022, d’1 de gener, fins el 240/2022, d’11 de febrer.

17.  Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions 
número 1 a 6 del 2022. 

18. Donar compte al Ple del Decret 238/2022, d’11 de febrer, relatiu a la delegació de 
competències de la Regidoria de Comunicació. Expedient 1274/2022 627

19. Seguiment del 4t trimestre de 2021 d’informació de les entitats locals per al compliment 
de les obligacions contemplades a l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació prevista a la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Expedient 
1754/2022 349

20. Donar compte al Ple de l’informe sobre el període mig de pagaments del 4t trimestre de 
2021 Expedient 1754/2022 381

21. Donar compte al Ple de l’Informe sobre morositat corresponent al 4t trimestre de 2021 
Expedient 1754/2022 380

Mocions d’urgència
Precs i preguntes

Canet de Mar, a la data de la signatura electrònica
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