
L’esport de base demostra 
que està en plena forma   
La Nit de l’Esport reparteix premis i emocions

Plena ocupació 
als Garrofers
Aquest novembre ha entrat en 
funcionament la caseta 6 del Centre 
Els Garrofers. Això vol dir que s’arriba 
a la plena ocupació del centre. Des 
de la Fundació es feliciten per haver 
pogut, malgrat la crisi, completar 
l’ocupació de 20 places de llar i 40 
places de residents en dos anys i 
mig, la qual cosa ha permès generar 
una cinquantena de llocs de treball 
estables. 
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I també:

Reconeixement 
a policies locals
Un caporal i una agent han rebut 
reconeixement públic per la seva 
participació activa en un cas d’aturada 
cardiorespiratòria d’un ciutadà de 
Canet. La Policia Local ha rebut 
formació específica en l’ús d’aparells 
desfibril·ladors automàtics. 
Aquest novembre s’ha fet formació 
en aquest mateix sentit a vigilants 
d’instal·lacions i a membres d’entitats 
esportives. 

Ordenances 
fiscals del 2014
Al Ple extraordinari de principis 
de novembre, es van aprovar les 
Ordenances fiscals per al 2014.  El 
més destacable és la modificació 
de l’IBI. L’Ajuntament ha rebaixat 
el coeficient d’aplicació municipal 
en un 5% per compensar, en part, 
l’increment de l’impost a causa de la 
revalorització cadastral. També s’ha 
eliminat la taxa per l’expedició de 
documents obligatoris.

Trasllat a l’Escola 
de Teixits
Actualment s’estan enllestint els 
tràmits necessaris perquè les àrees 
d’Educació i de Promoció Econòmica 
es traslladin a les dependències del 
CRTTT - Escola de Teixits. 
Això vol dir que activitats com 
l’Escola d’Adults, la UNED, la UGG, 
els cursos de formació ocupacional 
o l’emprenedoria, es faran 
definitivament des d’aquest espai, 
cèntric i ben equipat.  

Aquesta tardor s’han repartit un 
any més els premis de la Nit de 
l’Esport. Aquest és un acte públic 
que vol reconèixer la feina feta per 
clubs, escoles i esportistes a nivell 
professional. Els premis  s’han escollit 

per votació popular, que es podia 
fer a través de Ràdio Canet. Millor 
esportista masculí, femení i millor 
equip, s’han triat d’aquesta manera. 
A banda, hi ha hagut mencions i 
premis especials, en aquest cas no 

escollits per votació popular, sinó 
proposats per l’organització. 
Les mencions eren per diferents 
motius, com la projecció exterior, la 
trajectòria, la dificultat de les seves 
modalitats o per la implicació social. 
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Acords de Ple
El Ple és el màxim òrgan de govern i administració municipal. Està 
format per tots els regidors i les regidores del consistori, que a 
Canet de Mar són 17, i és presidit per l’alcalde. Aquests són els 
principals acords que s’han pres a les darreres sessions plenàries 
d’aquest Ajuntament.

Ple ordinari 
26/09/13 
Aprovació compte general any 
2012 de l’Ajuntament de Canet 
de Mar i de l’Organisme Autònom 
Ràdio Canet. 
S’aprova per dotze vots a favor i 
quatre vots en contra. 

Aprovació incoació expedient de 
contractació de l’escola bressol 
municipal i aprovació del plec de 
clàusules. 
S’aprova per dotze vots a favor i 
quatre abstencions 

Ratificació acord de la Junta de 
Govern Local de data 25 de juliol 
de 2013 d’aprovació modificació 
projecte executiu pistes de pàdel 
en l’àmbit de la concessió de la 
piscina municipal. 
S’aprova per unanimitat dels setze 
membres presents al Ple

Aprovació acta de comprovació 
referent al contracte de concessió 
d’obra pública de la construcció 
d’habitatges dotacionals al rial 
dels Oms. 
S’aprova per unanimitat dels setze 
membres presents dels disset que 
integren el nombre de dret del Ple 
municipal

Aprovació revisió preus i devolució 
garantia definitiva contracte gestió 
servei públic recollida de residus. 
S’aprova per unanimitat

Declaració d’especial interès o 
utilitat municipal obres construcció 
segon Institut. 
S’aprova per unanimitat dels setze 
membres presents

Aprovació de l’avanç del POUM. 
S’aprova per unanimitat dels setze 
membres

Aprovació festes locals de Canet 
de Mar any 2014. 
S’acorda per unanimitat dels setze 
membres presents

Assumpte per via d’urgència:   
Incoació expedient per declarar la 
lesivitat de l’acord del Ple, produït 
per silenci administratiu, el dia 14 
de novembre de 2009. (tema: Servei 
d’abastament d’aigua potable)

S’acorda incoar l’expedient per 
unanimitat dels setze membres 
presents

Moció que presenten els grups 
municipals de CiU, UMdC, PP, 
ERC i PSC de reprovació d’actes 
vandàlics. S’aprova per unanimitat 
dels setze membres presents

Moció presentada pels grups 
municipals d’ERC i el PSC en 
suport a la vaga indefinida i de les 
reivindicacions dels docents de les 
Illes Balears. 
S’aprova per catorze vots a favor i 
dos vots en contra 

Ple extraordinari 
7/11/13
Aprovació provisional de les 
ordenances fiscals per a l’exercici 
2014. 
S’acorda per dotze vots a favor i 
quatre abstencions 

Aprovació modificació de crèdit 
36/2013. 
S’acorda per dotze vots a favor i 
quatre abstencions 

Resolució d’al•legacions 
presentades per la concessionària 
del servei municipal d’aigua 
potable a la declaració de lesivitat 
acordada en sessió plenària el dia 
26 de setembre de 2013. 
S’acorda per unanimitat dels setze 
membres presents dels disset 
regidors que integren el nombre de 
dret del Ple municipal

Cessió d’ús d’un solar a favor del 
departament d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, per a la 
ubicació provisional d’un institut 
(mòduls prefabricats) a Canet de 
Mar. 
S’acorda per unanimitat dels setze 

membres presents

Aprovació modificació del projecte 
d’execució d’un aparcament 
públic al costat de l’equipament 
esportiu de la piscina municipal. 
S’acorda per tretze vots a favor i tres 
abstencions

Aprovació del conveni entre el 
Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Canet de Mar, per 
a la delegació de la competència 
del Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD social i SAD dependència). 
S’acorda per unanimitat dels setze 
membres presents

Ple ordinari 
28/11/13
Aprovació nomenament nous re-
presentants del grup municipal del 
PSC a diferents òrgans col•legiats. 
S’acorda per unanimitat dels quin-
ze membres presents dels disset de 
nombre de dret que integren el ple 
municipal

Nomenament nous membres de 
la Comissió de seguiment de la 
concessió del Complex Esportiu 
Aquàtic Municipal. 
S’acorda per unanimitat

Aprovació inicial de la proposta de 
modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament àrea 
Pulligan centre, en execució de 
sentència. 
S’acorda per unanimitat dels tretze 
membres dels disset que integren el 
nombre de dret del ple municipal
(dos regidors s’absenten en la votació 
per interessos personals en aquest 
punt)

Examen i aprovació de l’expedient 
de modificació de crèdit per trans-
ferència de crèdit 40/2013. S’acorda 
per nou vots a favor a i sis absten-
cions

Aprovació inicial del Pressu-
post municipal 2014 integrat 
per l’Ajuntament i Ràdio Canet.  
S’acorda per nou vots a favor i sis 
vots en contra

Modificació de la relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament de Canet 
de Mar. S’acorda per unanimitat

Les Ordenances fiscals 
per al 2014 s’han 
aprovat en un Ple 
extraordinari aquest 
novembre
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L’Ajuntament de Canet de Mar no 
es fa responsable de les opinions 
expressades pels grups polítics a les 
pàgines 14 i 15 del Butlletí

EXPOSICIONS
SALA CULTURAL RAMON DE 
CAPMANY, pl. Americanos s/n

Mediterrani. Exposició de 
Conxa Ibáñez. 
Fins al 6 de gener

Exposició col·lectiva interna-
cional. Aquarel·la, acrílic, oli i 
pastel. 
Del 10 al 23 de gener

BIBLIOTECA P. GUAL I 
PUJADAS, riera Sant Domènec 

Pompeu Fabra, el científic de 
la llengua. 100 anys de normes 
ortogràfiques. 
Del 13 de gener a l’1 de febrer.  
Activitat de commemoració 
del Centenari de les Normes 
Ortogràfiques de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Organitzat 
per la Plataforma per la Llengua

CASA MUSEU LLUÍS 
DOMÈNECH I MONTANER, 
Xamfrà rieres Gavarra i 
Buscarons. 

Empremtes. 
Fins al 12 d’abril de 2014. 
Reconstrucció de forma visual de 
la història de la masia Rocosa i la 
casa Domènech. S’acompanya 
de materials que s’han anat 
dipositant a l’actual Casa museu.

ESTUDI TENAS 1694, carrer 
Bonaire 7

De cap per vall. 13 visions. 
Sabrina Tenas, Joan Rosell, 
Montse Roig, Claudi Puchades, 
J.P. Roussel, Antoni Pérez, 
Claudi Nicolau, Dora Márquez, 
Ramon Faucón, Salvador 
Castellà, Montse Badia, Adrià 
Pérez, Tornillo. Fins al 5 de 
gener. Oberts tots els dies de 
18.30 a 21.00 hores, excepte 25 
de desembre i 1 de gener. 
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s’han augmentat, en època de fortes 
retallades de les administracions 
supramunicipals, les ajudes en 
Benestar Social, s’ha assegurat la 
viabilitat pels propers quatre anys 
de l’Escola Bressol, aquest mandat 
aprovarem inicialment el POUM i 
encarrilarem el Pla Estratègic. Ràdio 
Canet, la nostra ràdio municipal, 
seguirà amb el model que tants anys 
ha funcionat tan i tan bé, repunta a 
nivell pressupostari i hem regularitzat 
la situació de tots els treballadors.

Obrirem el primer trimestre del 2014 
l´Escola de Teixits, infraestructura de la 
Diputació de Barcelona,definitivament  
als canetencs com a centre integral 
de formació i complementarem 
la formació professional que ja 
s’imparteix, amb l’Escola de d’Adults, 

Editorial

No defallirem en 
la nostra defensa 
del ciutadà i dels 
ajuntaments, la 
institució més propera 
als ciutadans. 

El Jutjat d’Instrucció núm. 7 d’Arenys 
de Mar va dictar el passat 9 de 
desembre una interlocutòria en què 
acorda el sobreseïment i l’arxiu de 
la causa judicial iniciada arran de 
la querella criminal interposada per 
l’excap de la Policia Local, Pere Nolla 
Aguilar, contra l’alcalde Jesús Marín 
Hernández, l’exalcalde Joaquim Mas 
Rius i l’exregidora Coia Galceran 
Artigas per la presumpta comissió 
de delictes contra la integritat moral, 
obstrucció a la justícia, coaccions i 
tràfic d’influències.
La resolució s’ha dictat arran de l’escrit 
presentat per la defensa, que ha estat 
a càrrec de l’advocat Albert Boada i 

Ubach, que demanava l’immediat 
arxiu de la causa per considerar que 
els fets denunciats no són constitutius 
de cap delicte, petició a la qual es va 
adherir el Ministeri Fiscal.
L’anàlisi de les declaracions que els 
responsables municipals van prestar 
davant la jutgessa el proppassat 7 
d’octubre, els documents presentats 
per la defensa en el seu escrit 
demanant l’arxiu i la reproducció en 
el Jutjat de les declaracions a la ràdio 
municipal de Canet de Mar fetes pels 
denunciats, són la base de la decisió 
de tancament de la investigació 
adoptada per l’autoritat judicial.
En aquest sentit, la interlocutòria 

subratlla, en repetides vegades, que 
cap dels fets denunciats constitueix 
un delicte i que no hi ha cap indici de 
responsabilitat penal en l’actuació de 
les autoritats municipals. La jutgessa 
també afirma que els fets denunciats 
són simples manifestacions del 
denunciant que no tenen cap 
rellevància penal i que no concorre 
cap dels elements essencials dels 
delictes que consten a la denúncia 
inicial.
La interlocutòria decreta l’acabament 
de la investigació judicial, sense 
practicar cap més prova, i n’ordena el 
sobreseïment.

Sobreseïment de la querella contra l’alcalde de Canet 
de Mar, Jesús Marín 

 Jesus Marín, alcalde

Benvolguts canetencs i canetenques.
Ja acabem l’any 2013, un any que 
ha estat molt complicat  a nivell 
social i econòmic. Any que des de 
l’Ajuntament, la prioritat ha estat 
ajudar aquells que més malament ho 
estan passant i assentar les bases 
definitivament per tenir un Ajuntament 
sanejat i que pugui encarar els reptes 
més immediats de futur, amb millors 
perspectives.
Ja passat l’equador d’aquest mandat 
municipal, aquest Govern, amb els 
encerts i els descencerts que tota 
gestió pública comporta, està complint 
en gran mesura amb els objectius que 
es va marcar al 2011.
S’han sanejat els comptes municipals, 

ampliant-la i donant un millor servei 
als ciutadans. Aixi mateix, les àrees 
d’Educació i Promoció Econòmica 
des de l’EUTTP podran donar un 
millor servei al ciutadà.
Per altra banda, no podem restar 
impassibles al moment complicat 
que estem vivint des del món local 
amb la reforma impulsada per l’Estat 
espanyol amb la Llei de reforma local. 
Llei que suprimeix serveis públics 
de proximitat que són necessaris 
i essencials per a la ciutadania. 
Aquest projecte de Llei nega als 
municipis l’autonomia política i la 
suficiència financera irrenunciables 
per a un municipalisme de qualitat i 
democràtic. El municipi és l’estrucutra 
bàsica de l’organització territorial, és 
la més propera als ciutadans i per 
tant, la que copsa de primera mà 
quines són les seves necessitats. I 
no defallirem en la nostra defensa del 
ciutadà i dels ajuntaments.
Aprofito l’avinentesa per desitjar-
vos, en nom de tota la corporació 
municipal, unes Bones Festes de 
Nadal en companyia de les vostres 
famílies i que el 2014 ens porti il.lusió 
i coratge per assolir els difícils reptes 
de futur que tenim per davant.
Una forta abraçada!

Redistribució de 
Regidories
Delegació temporal de les 
regidories de la primera 
tinenta d’alcalde

L’alcalde Jesús Marín i 
Hernàndez ha signat un decret 
de delegació de les àrees que 
fins ara portava la primera 
tinenta d’alcalde, Cati Forcano.  
Ens aquests moments, la 
primera tinenta es troba en 
situació de baixa mèdica, per 
la qual cosa, la incapacitat 
temporal fa que no pugui 
gestionar adequadament les 
regidories que té delegades. 

Mentre duri aquesta incapacitat 
temporal, les regidories que 
corresponen a l’Àrea 1 de 
Govern, queden de la forma 
següent:

Regidoria de Benestar Social 
L’Alcaldia la delega en el tinent 
d’alcalde Albert Lamana

Regidoria de Joventut - 
L’Alcaldia la delega en el 
regidor Pere Xirau

Regidoria de Festes - 
L’Alcaldia la delega en el 
regidor Josep M. Masvidal

Amb aquests canvis, 
desapareix també la figura del 
portaveu del Govern, que fins 
ara exercia el tinent d’alcalde 
Albert Lamana. 

La Regidoria de Comunicació, 
que inclou la comunicació 
institucional i la gestió interna 
i externa de la informació 
municipal, a més a més de 
la relació amb els mitjans de 
comunicació social, la gestiona 
directament l’alcalde Jesús 
Marín.

Aprovació de les 
Festes Locals 
per al 2014
Al Ple del 26 de setembre es 
va aprovar per unanimitat la 
designació de les dues festes 
locals per al 2014.

Així, l’any que ve serà festa a 
Canet de Mar els dies 30 de 
juny (dilluns) i 8 de setembre 
(dilluns).

Sant Pere serà diumenge. 
Per aquest motiu la festa es 
passarà a l’endemà dilluns. 

En el cas de la Festa Major 
petita, el dia 8 serà dilluns. 
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Recull de fotografies d’activitats i actes 
d’aquesta tardor a Canet
Imatges d’alguns dels molts esdeveniments que s’organitzen a la nostra vila
Aquest espai, el fem entre tots. Si teniu imatges 
d’activitats fetes al nostre poble i voleu que formin 
part del fons fotogràfic de l’Arxiu municipal, podeu 
fer-les arribar a l’Ajuntament, a través de l’Àrea 
de Comunicació. Per tal de poder-les reproduir 
en suport paper, com és el butlletí d’informació 

municipal Viure Canet, o ser material per a futures 
exposicions que reflecteixin  la riquesa associativa 
local, cal que siguin imatges en alta resolució. 
Podeu fer-nos-les arribar a través de l’adreça 
electrònica canetdemar@canetdemar.cat
L’espai és reduït i al butlletí només en fem una 

petita tria. Si voleu veure més imatges, entreu al 
web municipal i al portal multimèdia Mira TV, on 
també hi ha els vídeos que hem enregistrat des de 
Comunicació. Els més nous, la fira d’artesania, la 
festa dels 10 anys del Palauet i la inauguració de 
les pistes de pàdel. 

Sisena Fira Mercat Modernista



5
desembre 2013 Butlletí d’Informació Municipal

Festa del bolet 

Kid’s Challenge

Festa de celebració dels 10 anys del Palauet

Segon institut i formació professional dual 
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L’Ajuntament de Canet de Mar, a l’inici 
de l’actual mandat, es va plantejar com 
una de les línies de treball a seguir, 
donar un nou impuls a la formació, i 
per tant, a les diferents àrees i serveis 
que treballen en aquest àmbit. 
L’objectiu és millorar i ampliar l’oferta 
formativa existent al municipi. 
Fruit de les converses ja engegades 
amb la Diputació de Barcelona ja fa 
més de dos anys, el consistori és a punt 
de tancar un conveni de col·laboració 
amb aquesta entitat supramunicipal  
per regular l’autorització d’ús per 
part de l’Ajuntament de determinats 
espais de l’edifici central i de l’edifici 
auxiliar de l’Escola Universitària de 
Teixits de  Punt que, com sabeu, 
fa uns anys que va deixar d’acollir 
alumnes universitaris.  
Amb aquest conveni, les àrees de 
l’Ajuntament d’Educació i de Promoció 
Econòmica, així com l’Escola d´Adults 
Maria Saus, adscrita a Educació, 
passaran a ocupar espais de l’Escola 
de Teixits. 
Això es farà efectiu durant el primer 
trimestre de 2014. 
L’objectiu és doble. Per una banda  
ens proposem optimitzar els espais 
de l’escola, que estan actualment 

Trasllat de les àrees d’Educació i 
Promoció Econòmica 
Als espais de l’antiga Escola Universitària de Teixits de Punt

Obres a la zona 
11 de setembre
El passos de vianants que es troben 
a la part baixa de la plaça 11 de 
Setembre i entre els carrers General 
Moragas, Sant Ignasi i Verge de 
Montserrat s’estan adaptant per fer-
los accessibles a les persones amb 
mobilitat reduïda, i als qui van amb 
carrets de compra o cotxets infantils. 
Les obres van començar a mitjan 
novembre i la previsió és que estiguin 
enllestides per Nadal. Per tal de 
no entorpir el trànsit de persones i 
vehicles, s’han anat fent d’un en un. 
Aquesta és una zona molt transitada, 
amb un supermercat just al davant 
de l’àrea afectada. Les incomoditats 
sofertes durant les obres es veuran 
recompensades amb un espai millorat 
i, sobretot, accessible. 
Aquesta zona ja va estar en obres a 
finals d’estiu, ja que es va remodelar 
la plaça pel que fa a jardineria i 
vegetació. 

Els Garrofers obren nou espai per 
als residents 
S’espera acabar l’any amb un 100% 
d’ocupació
Aquest novembre ha entrat en 
funcionament la caseta 6 del Centre 
Els Garrofers. Aquesta obertura ha 
comportat una redistribució dels 
residents i en aquests moments ja 
podem parlar d’un 98% d’ocupació 
actual del campus de la residència. 
Ara només manca un resident per 
ocupar plaça. 
Es tracta d’una vacant femenina i 
des del centre ja s’està treballant 

L’Ajuntament inverteix 20.000 € en el 
lloguer i la instal·lació de l’enllumenat 
nadalenc. L’objectiu d’aquest esforç 
pressupostari és contribuir al fet que 
el comerç local sigui la primera opció 
a l’hora de fer les compres de Nadal 
i donar un bon ambient nadalenc als 
carrers i les places del municipi. 
S’han instal·lat 75 llums de LED. Nou 
d’aquests llums han estat comprats 
per un grup de botiguers de la riera 
Buscarons.  

amb els serveis territorials per 
omplir-la en breu. La previsió és que 
s’acabi aquest 2013 amb un 100 % 
d’ocupació. 
Des de la Fundació es feliciten per 
haver pogut, malgrat la crisi i la 
situació d’estancament pressupostari, 
completar una ocupació de 20 places 
de llar i 40 places de residents en dos 
anys i mig, la qual cosa ha permès 
generar una cinquantena de llocs de 
treball estables.

Carrers il·luminats amb els llums 
de Nadal
L’Ajuntament hi ha destinat 20.000 euros

I alguns associats de la Unió de 
Botiguers han adquirit llums per a 
les façanes dels seus establiments.  
Esperem que l’any vinent hi hagi 
més comerciants que s’afegeixin a 
aquesta iniciativa. 
Els llums estaran oberts fins al 6 de  
gener, dia de Reis, entre les 17.30 
hores i les 23.30 hores, a excepció 
del 31 de desembre i el 5 de gener, 
que s’obriran més estona. 

infrautilitzats i per l’altra, volem 
apropar i millorar el serveis de 
les àrees d’Educació i Promoció 
Econòmica a la ciutadania.

Centre integral de formació 
L’Ajuntament es planteja la posada 
en funcionament d’un centre integral 
de formació permanent que reculli 
tota l’oferta formativa que es du a 

terme al municipi. 
En aquest punt, el paper de 
l’EUETTP és clau: com a equipament 
de prestigi i referència al municipi, 
que compta amb els espais suficients 
per l’activitat que li és inherent i que 
pot acollir encara els serveis que 
hem descrit i d’altres també vinculats 
amb l’educació i la promoció que es 
puguin planificar en un futur. 
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Arrenca el Pla Estratègic 
de Desenvolupament Local 
Promoció Econòmica és al capdavant d’aquest projecte

Aquest és un projecte d’envergadura 
que pretén definir l’estratègia de 
desenvolupament econòmic de 
Canet, a mig i a llarg termini.

Els resultats hauran de permetre 
definir les línies d’actuació per 
potenciar els avantatges competitius 

del municipi i reactivar l’economia i la 
societat local aprofitant els recursos 
endògens i promovent la cooperació 
pública i privada per fomentar el 
creixement, l’ocupació i la millora de 
la qualitat de vida de la població. 
Està liderat per l’Equip de Govern 
i la coordinació va a càrrec d’una 
Comissió Tècnica formada pel 
regidor i l’equip tècnic de Promoció 
Econòmica. Comptaran també  amb 
el suport del personal tècnic d’àrees 
municipals i amb el suport puntual 
d’una consultora externa.
La primera fase del procés va ser 
la detecció de recursos i motors 
econòmics del municipi a partir de 
l’anàlisi dels diferents projectes d’anys 
anteriors així com les conclusions del 
POUM, per tal de determinar el punt 
de partida. Així, s’han identificat els 3 

eixos principals de treball.

Eix Comerç:
Comerç local - Mercat Municipal - 
Mercat setmanal - Fires i Mercats 
locals. 

Eix Teixit productiu: 
Activitats Industrials /Polígon 
Industrial - Equipaments urbans . 
Altres activitats econòmiques.

Eix Turisme: 
Patrimoni Local - Gastronomia i 
productes locals - Establiments 
turístics - Castell de Santa 
Florentina.  

Posteriorment, s’ha obert una segona 
fase d’aportació de propostes a través 
de la dinamització de diferents es-
pais participatius amb agents econò-

El proper 30 de desembre de 2013 
amb motiu de la implementació del 
nou quadrant de servei per al 2014 i 
de l’Escamot de Policia de Proximitat 
i Educació per a la Seguretat a la 
Policia Local de Canet de Mar que 
dependrà directament de l’inspector 
en cap del cos i del sergent en cap 
operatiu, s’establiran, seguint el Pla 
de Policia de Proximitat Estratègica, 
uns nous criteris d’organització 
operativa per distribuir els efectius 
de servei diari d’una forma més 
adient al repte de seguretat que el 
mateix Pla de Proximitat i la demanda 
ciutadana requereix. És per això que 
s’adaptaran els criteris vigents sobre 

organització operativa a la Policia 
Local de Canet de Mar per donar un 
servei que garanteixi tant la seguretat 
dels ciutadans com la dels mateixos 
efectius policials a l’hora de prestar 
el servei. Aquests efectius del nou 
Escamot de Proximitat són patrulles 
de policia de proximitat i prevenció. 
Integrat per: patrulles d’un o dos 
efectius a peu o en vehicle de 2 rodes 
preferentment, que prestaran servei 
en els barris de la població aplicant 
estratègies de patrulla de policia de 
proximitat. 
Desenvoluparan les tasques de 
relacions amb la comunitat (reunions 
amb associacions de veïns, 

comerciants, culturals, esportives, 
campanyes de policia de proximitat, 
etc.), detecció de conflictes 
emergents, seguiment i resposta de 
problemàtiques detectades i el servei 
de platges a l’estiu juntament amb 
l’efectiu d’Educació per la Seguretat. 
L’efectiu d’Educació per la Seguretat 
serà l’encarregat de fer d’enllaç entre 
els directors/res, les AMPES dels 
centres educatius de Canet de Mar 
i la Policia Local, a part de portar a 
terme accions formatives en educació 
vial, consells de seguretat per a joves, 
gent gran i també reforçar la protecció 
escolar.

Nou escamot de policia de proximitat i educació per a la seguretat a la 
Policia Local 
Dependrà directament de l’inspector en cap del cos i del sergent en cap operatiu 

mics, entitats, associacions, comissió 
d’experts del POUM i ciutadania en 
general - per tal de definir, en una 
tercera fase, les línies estratègiques, 
els objectius i les actuacions que es-
devindran el full de ruta en termes de 
desenvolupament local a Canet. 
La metodologia de treball per 
cadascun dels àmbits  se centra en 
focus grups, és a dir, en grups de 
treball dels diferents àmbits. També 
es fan entrevistes, en el cas de teixit 
productiu i de Turisme. 
Els resultats i les conclusions que 
s’obtinguin seran validats per la 
ciutadania a través de l’ús d’eines 
d’investigació de mercats / entrevistes 
individualitzades i digitals via l’ús de la 
web de l’Ajuntament.
Durant tot el procés d’elaboració del 
Pla Estratègic de Desenvolupament 
Local es vol promoure un treball 
participatiu, actiu i dinàmic que compti 
amb la implicació dels diferents agents 
socials i de promoció econòmica, 
així com amb la participació de la 
ciutadania en general, tothom ha 
de tenir l’oportunitat d’expressar les 
seves idees, inquietuds i opinions 
respecte al futur del nostre municipi.
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Part de les partitures del músic i 
compositor canetenc Tomàs Milans i 
Godayol conservades a Canet de Mar, 
s’han recopilat en aquests volums i 
es pretén continuar la col·lecció amb 
nous volums. Gran part del repertori 
de l’Arxiu es concentra en temes 
de música eclesiàstica, en llatí i 
romanç, i Milans fou responsable de 
la recopilació de bona part d’aquestes 
obres.

La música de l’Arxiu ens 
acosta Tomàs Milans 
Concert de música barroca i col·lecció Mestres catalans antics 

Normalitat en 
l’inici de curs 
escolar
Els responsables d’Educació dels 
Serveis Territorials d’Ensenyament, 
acompanyats de l’alcalde i regidor 
d’Educació, Jesús Marín, i de 
regidors del consistori, han visitat 
aquest novembre les instal·lacions 
que acullen el segon institut públic de 
Canet de Mar i també el CRTTT, on 
s’imparteix el Cicle formatiu de Grau 
Mitjà de Confecció i Moda. 
El SES Canet va començar amb 
normalitat al setembre. Des 
d’aleshores, els 67 alumnes que 
han començat el primer curs de la 
ESO, omplen els mòduls prefabricats 
situats a la zona del polígon industrial 
de Can Misser. 
El Cicle formatiu, per la seva banda, 
utilitza les instal·lacions del Centre de 
Recerca i Transferència Tecnològica, 
l’antiga Escola Universitària de Teixits 
de Punt.
Els primers dies de curs vam visitar 
els dos equipaments i vam poder 
conversar amb el director del segon 
institut, Jordi Canalda i amb les 
professores del Cicle formatiu de 
Grau Mitjà de Confecció i Moda. 
Al web municipal trobareu un 
reportatge de les dues visites i 
un recull d’imatges de com estan 
funcionant aquests dos equipaments. 

El dissabte 23 de novembre, 
l’endemà de Santa Cecília, patrona 
de la música, l’Àrea de Cultura va 
presentar al Centre parroquial els 
dos primers volums de la col·lecció 
Mestres catalans antics. L’acte va 
comptar amb la presència de l’alcalde 
Jesús Marín, el regidor de Cultura, 
Pere Xirau, el Bisbe de Girona, 
monsenyor Francesc Pardo, el rector 
de la parròquia de Canet, mossèn 
Salvador Juanola, i dels musicòlegs 
Josep Maria Gregori i Bernat Cabré.
Aquests primers volums de partitures 
formen part d’una nova col·lecció que 
promou l’editorial Tritó i que porta el 
nom de Mestres catalans antics. Quaderns 
dels Fons Musicals de Catalunya. L’objectiu 
de la col·lecció és recuperar el 
patrimoni musical que es conserva 
als arxius de Catalunya.

Els musicòlegs, que foren els qui 
presentaren la col·lecció, van explicar 
als assistents, que estan en contacte 
amb altres arxius musicals com els 
de Tarragona i Olot per engrandir la 
col·lecció.
Acabat l’acte de presentació, els 
assistents van anar fins a l’Església 
parroquial per escoltar el concert 
de música barroca a càrrec de la 
Camerata Simfonia del segle XVIII. 
Al concert vam poder escoltar les 
partitures presentades mitja hora 
abans al Centre parroquial.
Aquest és el segon concert que té com 
a protagonista la música de l’Arxiu. 
El regidor de Cultura, Pere Xirau, va 
manifestar l’interès de l’organització 
perquè cada any, coincidint amb 
Santa Cecília, se celebri a Canet un 
concert amb aquestes partitures com 
a protagonistes. 

Licitació Escola 
Bressol
Aquesta tardor ha tingut lloc de nou, 
el procediment obert per escollir 
l’empresa que farà la gestió del servei 
públic d’escola bressol. 
Al procés de licitació s’han presentat 
tres empreses i qui ha obtingut millor 
puntuació ha estat la Fundació Pia 
Institut Pere Tarrés d’Educació en 
l’Esplai. La previsió és que amb l’inici 
d’any, aquesta empresa ja gestioni 
l’equipament. 

Justificació 
entitats 2013
Les entitats i les associacions locals 
que hagin obtingut una subvenció per 
les activitats organitzades al 2013 han 
de presentar la justificació d’aquestes 
activitats. La documentació s’ha de 
presentar al Registre de l’Ajuntament, 
a l’edifici del carrer Ample. El termini 
per fer-ho és el 31 de gener de 2014.
A l’apartat de tràmits i gestions del web 
municipal trobareu els documents 
que heu de presentar.  

Cursos formació 
ocupacional
Promoció Econòmica ha sol·licitat dos 
cursos de formació ocupacional que 
programa el Departament d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat. El 
primer, que comença al desembre, 
és d’atenció sociosanitària  i el segon 
és d’atenció al públic en anglès 
i començarà al febrer. S’adrecen  
prioritàriament a treballadors a l’atur 
i estan subvencionats al 100%.  Us 
n’informaran a Vil·la Flora. 

Obres a l’Antic 
Camí d’Arenys
Aquest desembre han començat 
obres de millora al carrer Antic Camí 
d’Arenys. 
En concret s’hi fan treballs de 
pavimentació i adequació de la via. 
És previst que els treballs durin uns 
dos mesos. 
El carrer Antic Camí d’Arenys està 
situat al final de la ronda Sant Elm i 
va direcció a la vila d’Arenys vorejant 
el càmping Victòria.

L’objectiu de la 
col·lecció és recuperar 
el patrimoni musical 
que es conserva als 
arxius de Catalunya
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La claredat i la senzillesa de 
l’antropòleg i escriptor Albert Sánchez 
Piñol a l’hora d’adreçar-se al públic 
assistent a l’acte inaugural del curs 
2013 - 2014 de la UNED, va ser 
clau per alleugerir la solemnitat i la 
seriositat de l’acte acadèmic que 
se celebrava. Perquè no només es 
tractava d’inaugurar un nou curs, 
sinó de celebrar que Canet de Mar 
ja fa 20 anys que acull estudis de la 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Com va explicar el 
coordinador de la UNED a Canet, 
Antoni Fita, llevat d’una petita aturada 
l’any 2001, la UNED ha format 
universitaris a Canet des de l’any 
1993.  N’hi havia molts d’aquests 
universitaris a l’acte, ja que s’havia 
convidat tothom que ha estat partícip 
d’aquest projecte durant tot aquest 
temps. També, doncs, els professors 
i els responsables polítics que hi 

Sánchez Piñol ens visita 
pels 20 anys de la UNED
Comparteix protagonisme amb l’exalcalde Josep Rovira

Manuel Paratge, 
objectiu cultural
L’Àrea de Cultura prepara per l’any 
que ve, una exposició sobre el fotò-
graf Manuel Paratge.
Paratge fou pioner de la fotografia a 
Canet, on vingué als anys 20 i esta-
blí  el primer laboratori professional al 
nostre municipi. En aquella època, fo-
ren moltes les famílies que passaren 
pel seu estudi per immortalitzar mo-
ments de la seva vida. 
Ara, els equipaments culturals Arxiu 
municipal, Biblioteca i Casa museu, 
volen recordar-lo. Per fer-ho, cal la 
implicació ciutadana. Per aquest mo-
tiu, es demana a les famílies de Canet 
que tinguin imatges fetes per Manuel 
Paratge, que les portin a l’Ajuntament. 
Des d’aquí es digitalitzaran i se’ls re-
tornaran.  Les imatges digitalitzades 
serviran després per construir plegats 
la història de l’activitat fotogràfica de 
Paratge i de retruc la de la vida so-
cial de Canet.  Ens agradaria que la 
participació ciutadana anés més enllà 
de l’aportació desinteressada de ma-
terial fotogràfic singular. Volem també 
la seva participació amb testimonis de 
primera mà sobre l’activitat de l’estudi, 
les vivències i els records personals. 
Més informació al web de l’Ajuntament 
o bé a través de l’adreça de l’Arxiu
arxiu@canetdemar.cat

han tingut alguna cosa a veure. Així 
ho va voler destacar Antoni Fita en 
el seu parlament, que va agrair als 
regidors d’Educació d’aquests anys, 
la seva tenacitat i empenta perquè la 
UNED tirés endavant. Entre aquests 
regidors, l’alcalde actual, Jesús Marín, 
que és el responsable d’aquesta àrea 
i que va presidir l’acte juntament 
amb Mercè Boxareu, directora del 
Consorci Universitari de la UNED 
a Barcelona. Sánchez Piñol, que 
va ser presentat com a antropòleg 
africanista i escriptor, va triar el 
format col·loqui per adreçar-se als 
canetencs. L’historiador local Carles 
Sàiz fou l’encarregat d’anar-li fent 
preguntes, totes elles sobre la darrera 
obra de l’escriptor, Victus, una novel·la 
que descriu el setge de la ciutat de 
Barcelona al 1714 i que ho fa des de 
sota, és a dir, des del que van viure 
les classes populars, autèntiques 

protagonistes de la resistència i la 
fortalesa dels catalans de l’època. El 
públic va gaudir de les explicacions de 
Sánchez Piñol, que va anar deixant 
anar pinzellades d’humor, mentre es 
feia palesa l’extraordinària rigorositat 
i la feixuga tasca de documentació 
i investigació, que portaren l’autor 
fins a l’elaboració de la novel.la. 
Va ser una tarda d’agraïments, 
sobretot al sr. Josep Rovira, alcalde 
de Canet durant 12 anys i impulsor, 
juntament amb el seu germà Ramon, 
del projecte de la UNED que encara 
tenim avui a Canet de Mar. Tothom 
va posar-se dempeus al final de 
l’acte, per aplaudir l’exalcalde, que 
va demostrar que continua gaudint 
d’un do de paraula excepcional. La 
jornada també va servir per lliurar els 
diplomes als alumnes del curs passat 
de la UGG, la Universitat de la Gent 
Gran de Canet.

Inauguració de 
pistes de pàdel
Aquest novembre s’han inaugurat les 
2 pistes de pàdel que s’han construït 
al complex esportiu de la piscina 
municipal. El regidor d’Esports, Toni 
Romero, hi ha assistit amb el regidor 
Àngel López. Les pistes formen part 
de les millores del complex, que ha 
canviat recentment de propietaris, que 
comptaran també amb un aparcament 
que s’ha de construir en breu. 
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Emoció i premis a la Nit de 
l’Esport 2013   
Una quinzena de premiats entre esportistes i clubs 
El 25 d’octubre, Vil·la Flora va acollir 
una nova edició de la Nit de l’Esport, 
la festa que organitza l’Ajuntament 
per agrair públicament els esportistes 
i els clubs locals que han destacat 
durant la temporada anterior.
L’alcalde, Jesús Marín, i el regidor 
d’Esports, Toni Romero, van lliurar 
els guardons als esportistes, que 
havien estat escollits per votació 
popular. Ho van fer acompanyats 
dels també regidors de l’Ajuntament 
M.Assumpció Sànchez, Àngel López 
i Pere Xirau.

PREMIS
Millor esportista masculí:
En aquesta categoria, el primer 
classificat només va guanyar per 
4 vots davant el segon. El resultat, 
tant ajustat, va situar en primera 
posició a Quico Fernández, jugador 
canetenc de futbol americà de l’equip 
dels PIONERS de l’Hospitalet de 
Llobregat. Darrere seu, el pilot de 

motos Joan Pedrero, l’atleta Ibrahim 
Ezzaydouni i el també jugador de 
futbol americà David Trias.

Millor esportista femenina:
En aquesta ocasió hi va haver un 
empat. Per aquest motiu, es va 
donar el guardó a la Carla Moreno, 
atleta canetenca que, entre d’altres 
posicions ha quedat Campiona 
de Catalunya indoor 3.000 m.,  i a 
Cristina Soler, campiona de botxes 
i internacional amb la selecció 
espanyola. També estava nominada 
l’esportista de patí a vela, Irene Sainz.

Millor equip:
D’entre els equips proposats, que 
eren el Club Billar, el Club Tennis 
Taula i el Club Botxes, el públic va 
escollir el Club Billar Canet. Entre 
d’altres fites aconseguides, l’equip A 
d’aquest Club va pujar de segona a 
primera divisió de la lliga catalana en 
la modalitat d’A Tres Bandes.

Mencions i premis especials
La Nit de l’Esport també va premiar 
altres esportistes, proposats des de 
l’organtizació per diferents motius. 
Són aquests: 
- Projecció exterior, per al futbolista 

Jordi Amat
- Trajectòria, per al jugador d’hoquei 

Josep M. Ramon
Premis especials: 
- Josep M. Masriera - patí a vela
- José Arcos - Tir olímpic
- Departament d’Educació física de 

l’Institut Lluís Domènech i Montaner
- Club Ciclista Canet
- Moixons Llepafils
Mencions:
- Equip Premini de Bàsquet Masculí - 

Club Bàsquet Canet
- Benjamí A del Canet Futbol Club
- Ainhoa Rodríguez, nedadora de la 

modalitat sincronitzada
- Míriam Llovet, nedadora de la 

modalitat sincronitzada
Imatges de tots els premiats al web 
www.canetdemar.cat
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Aquest novembre, l’Ajuntament de 
Canet de Mar ha acollit l’acte de 
reconeixement públic a dos membres 
de la Policia Local, per la seva actuació 
en un cas d’aturada cardiorespiratòria 
que va succeir al setembre a Canet. 
Els policies van salvar la vida a un 
canetenc que havia patit una aturada. 
El van reanimar mentre no arribaven 
els serveis d’emergències mèdiques.
L’agent Aurora Sebastian i el 
caporal Ferran Terrones van assistir, 
juntament amb companys del cos 

local, a un curs de formació sobre 
RCP-DEA per poder utilitzar els 
desfibril·ladors automàtics. Van poder 
posar en pràctica aquesta formació 
el dia que es va rebre una trucada 
en què es demanava ajuda per una 
persona amb símptomes d’aturada 
cardiorespiratòria.
L’Associació per a la cardioprotecció 
de Canet de Mar, entitat responsable 
de les accions formatives i de 
sensibilització ciutadana envers 
la cardioprotecció, va ser qui va 

sol·licitar al consistori dur a terme 
aquest reconeixement públic. Per 
aquest motiu, van fer lliurament d’una 
placa commemorativa al cos de la 
Policia Local de Canet de Mar i van 
donar un diploma als dos policies 
responsables de l’actuació.
Canet de Mar forma part dels 
municipis per a la cardioprotecció i per 
aquest motiu s’està fent formació a 
diferents col·lectius per poder utilitzar 
amb efectivitat els desfibril·ladors 
automàtics.

Reconeixement a membres de 
la Policia Local 
Per haver salvat la vida a un canetenc amb un desfibril·lador

Donació del Cor 
Country al centre 
Els Garrofers
L’alcalde, Jesús Marín, i els regidors 
Manel Almellones i Laureà Gregori 
han rebut representants del Cor 
Country que portaven els diners 
recollits a la festa americana que es 
va organitzar a l’octubre. Aquesta és 
la segona vegada que Cor Country 
organitza una trobada per recaptar 
diners per als Garrofers.
També van participar a la festa una 
associació de moteros que van fer 
una passejada fins als Garrofers i allà 
residents i treballadors de la Fundació 
van poder pujar a les motos. Amb la 
venda de tiquets per una rifa es van 
poder recaptar 607 euros que són els 
que Cor Country ingressarà al compte 
de la Fundació.
Actualment hi ha una altra iniciativa 
que pretén reunir diners per als 
Garrofers. A diferents llocs del 
municipi s’estan recollint taps de 
plàstic  per poder comprar una cadira 
adaptada. 

Aquest novembre s’ha fet una nova 
sessió formativa en RCP + DEA, és 
a dir, en la reanimació cardiopulmo-
nar i els aparells de desfibril·lació 
automàtica. Aquests aparells fan 
possible la reanimació en casos 
d’emergència quan es produeix una 
aturada cardiorespiratòria. Des de 
l’Ajuntament s’ha volgut que ara fos el 
torn dels vigilants de les instal·lacions 
esportives del Camp de futbol i del 
Pavelló. A banda dels vigilants, tam-
bé han rebut formació representants 
de les entitats esportives que més ús 
fan d’aquests equipaments: bàsquet, 
futbol, futbol sala i patinatge artístic.
Els participants obtenen la titulació 
homologada per poder utilitzar els 

aparells DEA. Canet es va adherir 
a la iniciativa dels municipis cardio-
protegits, per això, s’han fet cursos 
adreçats a col·lectius concrets o a la 
població en general. 

Formació en RCP-DEA  en l’àmbit 
esportiu
Hi participen entitats i els vigilants 
d’equipaments El Servei Local de Teleassistència, 

que Canet presta gràcies al suport de 
la Diputació de Barcelona, ha rebut 
una menció com a Bona Pràctica 
en el Premi Europeu del Sector 
Públic (EPSA). Aquesta menció s’ha 
atorgat a la Diputació, responsable 
del projecte. El Premi, el convoca 
l’Institut Europeu d’Administració 
Pública. El lliurament ha tingut lloc 
aquest novembre a l’Ajuntament de 
Maastricht. En aquesta convocatòria 
s’han presentat 230 projectes, 32 
dels quals han rebut la menció 
de Bona Pràctica. El Servei Local 
de Teleassistència, beneficia més 
de 61.000 persones grans o amb 
dependència i entre aquests hi ha 
vilatans de Canet. El servei garanteix 
la seguretat d’aquestes persones les 

El servei de teleassistència rep un 
premi europeu
Com a experiència innovadora 

24 hores al dia, els 365 dies de l’any, 
a través d’un penjoll que porten al coll 
i que està connectat a una central 
telefònica. Es va crear el 2005 i ha 
crescut dels 3.800 usuaris inicials als 
més de 61.000 d’avui. Es presta a 
310 municipis de la demarcació, amb 
l’excepció de Barcelona ciutat que 
disposa del seu propi servei.
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Nova campanya de l’Àrea de 
Medi Ambient   

Cada dia el que toca i dimecres NO tot s’hi val  

Rebem un premi a la gestió 
municipal dels residus
Canet  de Mar ha estat premiat en 
el 3r Fòrum de l’Estratègia Catalana 
Residu Zero. 
El Fòrum ha atorgat al municipi de 
Canet de Mar el reconeixement 
als bons resultats assolits en la 
recuperació de residus municipals de 
l’any 2012, encaminats a l’objectiu 
residu zero.
En concret hem estat premiats 
entre els 10 millors municipis de tot 
Catalunya de la categoria de municipis 
de 5.000 a 50.000 ciutadans segons 
els criteris següents:
- La recollida selectiva NETA: millors 
10 municipis pel que fa a recollida 

Nou sistema de control del servei 
de recollida de residus i neteja

Aquesta campanya va començar 
a l’octubre i té com a principals 
objectius, la informació a la població 
sobre els problemes relacionats 
amb les escombraries que es treuen 
malament, aconseguir un canvi 
d’hàbit en la minoria de ciutadans 
que són els qui ho fan malament i, 
finalment, millorar la neteja i la imatge 
del poble. 
El sistema Porta a Porta funciona 
bé. 67% de recollida selectiva, una 
gestió econòmica sostinguda en els 
últims anys que ha permès, a banda 
de complir la llei, gairebé no apujar la 
taxa respecte l’any 2005. 
PERÒ, com en tots els models 
hi ha problemes. En el cas dels 
contenidors en superfície, hi ha 
desbordaments, pudors o presència 
d’elements prohibits com ara runa. 
En  els contenidors soterrats també 
hi ha pudors, desbordament i són 

molt cars.  En el Porta a Porta ens 
trobem amb dos grans problemes: 
desbordament i mal ús de les àrees 
d’emergència i aparició de bosses 
d’escombraries abandonades o amb 
els residus barrejats. 
Diàriament trobem al voltant de 70 
bosses abandonades d’un total de 
7.000 potencials. És un percentatge 
molt petit (1%), però el seu efecte és 
molt dolent, generant molèsties i una 
molt mala IMATGE.
L’Ajuntament que mai ha negat 
aquest problema, ha pres diverses 
mesures durant els últims anys per 
evitar-ho. 
Aquesta campanya d’ara neix amb 
el clar objectiu de fer desaparèixer 
aquesta mala pràctica. L’empresa 
de recollida de residus no pot recollir 
les bosses d’escombraries amb 
els residus que no toquen. Fer-ho, 
provoca problemes amb les plantes 

de reciclatge i el cost és molt elevat. 
D’entre els residus que es recullen 
a la porta, en el cas del rebuig, 
per exemple, si recollim elements 
reciclables perdem recursos, 
augmentem la quantitat incinerada i 
també augmenten els problemes de 
contaminació. 
Les accions de la campanya 
consisteixen a deixar les bosses  
mal tretes i deixar, el dia que toca 
recollir el rebuig, les bosses que 
continguin elements reciclables. 
Aquestes bosses queden al carrer 
un mínim d’un dia sencer perquè 
sigui exemple del que no es pot fer 
i provoqui un canvi d’hàbits. També 
s’enganxa un targetó que identifica la 
infracció.  A banda, es deixen cartes 
informatives a les cases on hi ha la 
bossa. La campanya es completa 
amb comunicacions a través dels 
mitjans informatius del consistori.    

L’Ajuntament compta amb un aplicatiu 
informàtic que permet georeferenciar 
els equips mecànics del servei de 
recollida de residus i del servei de 
neteja viària. Els equips són GPS 
col·locats en els vehicles. Aquest nou 
servei, innovador a Canet, és fruit del 
plec de condicions del nou contracte 
de residus i de neteja viària que va 
començar a caminar el 2013.
Permet moltes tasques, com ara: 
• Control horari dels vehicles de 
recollida, per saber així la durada 
de cada equip en funció del tipus de 
recollida, una dada importantíssima 
per fer dimensionaments dels serveis.

• Conèixer si els vehicles han passat 
per tots els carrers que han de passar.
•  Saber quan es transporten els 
residus a les plantes respectives.
• Visualitzar sobre el mapa els 
recorreguts de les màquines.
• Observar si es compleixen els 
recorreguts de la planificació acordada 
entre l’Ajuntament i l’empresa.
• Saber l´horari i la localització de 
l’equip de tarda i de diumenge matí.
L’objectiu final és disposar 
d’informació per planificar el servei i 
per tant la seva organització i millora. 
Tot amb la finalitat última d’oferir el 
millor servei possible de neteja viària.

Aprovades les 
Ordenances 
fiscals del 2014
A la sessió extraordinària del Ple 
que es va fer al novembre, es van 
aprovar les Ordenances fiscals per al 
2014. Tal i com va explicar el tinent 
d’alcalde d’Hisenda, Laureà Gregori, 
el més destacable és la modificació de 
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). 
L’Ajuntament ha rebaixat el coeficient 
d’aplicació municipal en un 5%, per 
compensar en part, l’increment de 
l’impost a causa de la revalorització 
cadastral. El coeficient que aplicarà 
l’Ajuntament l’any que ve és del 0,98 
i no de l’1,03 que hi havia fins ara. 
D’aquesta manera, si l’impacte de 
la valorització és de mitjana un 9%, 
l’increment real serà tan sols d’un 
4%. Aquest és un compromís que el 
Govern municipal havia adquirit de 
cara al 2015 i s’ha pogut, finalment, 
avançar un any. Es redueix d’aquesta 
manera, la pressió fiscal cap als 
ciutadans. És important tenir en 
compte que s’ha trencat l’increment 
progressiu de l’IBI, que era degut a 
la revisió cadastral sol·licitada per 
l’Ajuntament l’any 2010. Pel que fa 
a aquest mateix impost, l’IBI, s’ha 
modificat la bonificació que hi havia 
per a les famílies nombroses. Ara, 
aquesta bonificació, que era del 
50% de l’impost, només s’aplicarà 
en aquelles famílies que tinguin un 
habitatge amb un valor cadastral 
inferior als 75.000 euros.
D’altra banda, s’ha eliminat la 
taxa per l’expedició de documents 
administratius considerats de caràcter 
obligatori pels ciutadans. Així, a partir 
del 2014 no es cobraran als ciutadans 
els certificats d’empadronament 
vigent i de convivència.

selectiva neta (això vol dir traient allò 
que es considera impropis).
- La prevenció (reducció) de residus: 
una producció de residus per sota de 
la mitjana (1,46 kg/hab i dia).
Des de l’Ajuntament destaquem la 
importància d’aquest reconeixement 
pel fet que arriba d’un Fòrum que 
és iniciativa ciutadana i que està 
format per la societat civil, ja que 
l’integren una quarantena d’entitats 
i plataformes, més de 30 empreses, 
totes les universitats públiques i 
55 ajuntaments. A través del web 
municipal trobareu tota la informació 
sobre l’Estratègia de Residu zero.  
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L’alcalde Jesús Marín, acompanyat 
dels regidors de l’Equip de Govern 
Albert Lamana, Manel Almellones i 
Àngel López, ha visitat aquest passat 
mes d’octubre, la senyora Teresa 
Zunino. 
Ho han fet amb motiu de l’aniversari 
d’aquesta àvia resident a Canet. 

El dimarts 22 d’octubre, la senyora 
Teresa ha complert 100 anys. 
Com fa el consistori amb totes 
aquelles persones que compleixen 
el centenari de vida i les seves 
famílies així ho volen, representants 
de l’Ajuntament i de la Generalitat 
participen activament a la festa 

d’aniversari celebrada en honor seu. 
L’han obsequiada amb un ram de 
flors i una placa commemorativa, 
davant la presència de part de la seva 
família i del personal i la resta d’avis 
de la Residència geriàtrica Sant Roc, 
on viu actualment la senyora Teresa.  
Per molts anys ! 

L’Ajuntament felicita una àvia 
centenària 
Teresa Zunino fa 100 anys a la residència Sant Roc 

Homenatge a la botiguera de la 
Plaça Mercat Beneta Amargant  
Amb motiu de la seva jubilació  
L’Ajuntament s’ha sumat al 
reconeixement a la senyora Beneta 
Amargant, amb motiu de la seva 
jubilació, després de regentar una 
parada a la Plaça Mercat durant molts 
anys. 
De fet, la seva ha estat una parada de 
les de tota la vida a Canet, coneguda 
popularment com Ca la Teresita 
gallinaire. La Teresa era la sogra de 
la senyora Beneta. Més de 80 anys 
d’atendre veïns i veïnes de Canet a la 

seva parada de la Plaça.
Aquest mes d’octubre passat,  
l’alcade Jesús Marín, acompanyat 
dels regidors Laureà Gregori, Toni 
Romero, Albert Lamana i Manel 
Almellones, en representació de 
tot l’Equip de Govern, han rebut la 
senyora Beneta a la Sala de Juntes 
de l’Alcaldia de l’Ajuntament i han 
recordat amb ella tota una vida de 
dedicació familiar al municipi de 
Canet de Mar. 

L’Ajuntament participa a la festa de 
60 anys de Can Campassol
Tercera generació de la pastisseria 
El dissabte 26 d’octubre, el veí de 
Canet i pastisser del poble, Joaquim 
Campassol, va escenificar el comiat 
de la feina diària al capdavant del 
negoci que va heretar de la seva 
família. La jubilació del pastisser 
és un a reveure, perquè la tercera 
generació de la família, és qui ara es 
farà càrrec d’aquest negoci amb una 
llarguíssima tradició al municipi.
En Joaquim i la seva esposa, 
l’Angelina, van voler fer un comiat 
com cal. Per això van fer una festa 

oberta a tothom. L’alcalde, Jesús 
Marín, acompanyat de regidors i 
regidores de l’Equip de Govern, van 
voler ser-hi i, en representació de 
l’Ajuntament, van obsequiar la família 
amb una miniatura dels gegants de 
Canet.
Una festa amb música en viu on 
no va faltar, evidentment, coca 
ensucrada i xocolata de la bona, de la 
de pastisseria de sempre. Per molts 
anys i a gaudir d’una merescudíssima 
jubilació. Felicitats !

La Residència 
Miramar fa 25 
anys
El passat 12 d’octubre, una 
representació de l’Ajuntament, amb 
l’alcalde Jesús Marín i els regidors 
Josep M. Masvidal i Pere Xirau, van 
visitar la Residència Miramar per 
celebrar els 25 anys d’aquest centre 
assistencial a Canet de Mar. 
Va ser una jornada molt especial, 
durant la qual es van organitzar 
diferents activitats, totes elles amb 
els avis i les àvies residents i amb la 
plantilla de personal del centre com a 
protagonistes.
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El ciutadà ha de
ser el 
protagonista

Com sempre per 
aquestes dates el 
procedent és fer 
balanç de l’any 
que acaba i pensar 
en els  propòsits 

pel que ve.  Els canetencs han patit 
un any dur, perquè la situació con-
juntural de crisi no ha millorat i això 
ha tingut, lògicament, la seva inci-
dència en l’àmbit municipal. Des de 
l’Administració local, però, tenim el 
deure de fer que el ciutadà se senti 
al centre del protagonisme de les ac-
tuacions i la gestió del govern muni-

Els Partits

Aclariments Hi ha determinats temes que, per la seva importància i les opinions que generen, mereixen un espai 
a part, en el qual l’Ajuntament pugui explicar-los correctament i sense filtres.  En aquest Viure Canet 
us fem els aclariments següents: 

L’Ajuntament de Canet de Mar, res-
pecte l’acord pres al Ple de data 
28 de novembre de 2013, pel qual 
s’aprova inicialment la proposta de 
Modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries a l’àrea Pulligan Centre, 
presentada per l’empresa mercantil 
ANIBEX-TEN, SL., en data 18 d’abril 
de 2008, als únics efectes de donar 
compliment a la Sentència estima-
tòria parcial núm.504, dictada per la 
Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) en el recurs conten-
ciós administratiu núm.347/2010, se-
guit a instància d’ANIBEX-TEN, SL., 
contra l’Ajuntament de Canet de Mar, 
PULLIGAN INTERNACIONAL, SA., I 
CANET PUNT, SA., manifesta que:
aquest acord es pren com a com-

pliment d’una sentència del TSJC 
que ens obliga a aprovar inicialment 
en un termini de 30 dies, a comptar 
des del 21 d’octubre de 2013, la pro-
posta que l’any 2008 va presentar 
l’empresa ANIBEX-TEN, SL., d’acord 
amb un protocol d’intencions signat 
l’abril de l’any 2007 amb l’Ajuntament 
de Canet de Mar relatiu a l’ordenació 
de l’àmbit industrial situat a la part 
baixa del passeig de la Misericòrdia 
i la seva transformació urbana. En 
aquell moment s’estava construint el 
polígon industrial i la previsió era que 
l’empresa Pulligan s’hi traslladés. 
L’abril de l’any 2008, l’empresa 
ANIBEX-TEN, SL., presenta a 
l’Ajuntament la proposta de modifica-
ció de les Normes Subsidiàries (NS) 
de Planejament urbanístic, d’acord 

amb el que es deia al protocol 
d’intencions. El Govern d’aleshores, 
per decisió política, va valorar que 
no s’ajustava a les previsions de 
creixement del municipi en aquells 
moments. En base a tot això, el Ple 
municipal no va acceptar la proposta 
de modificació.
L’empresa aleshores va interposar 
recurs contenciós administratiu con-
tra la decisió del Ple municipal. El 
Jutjat Contenciós Administratiu va 
declarar-se l’any 2010, incompetent 
per resoldre i va remetre les actua-
cions al TSJC.
El 21 d’octubre de 2013, té entra-
da la Sentència estimatòria parcial 
que ha dictat el TSJC i que estima 
parcialment el recurs interposat 
per l’empresa. S’anul·la la decisió 

de l’Ajuntament i es condemna a 
l’Administració a aprovar inicialment 
la proposta de modificació de les 
NS. I això és el que s’ha aprovat a 
la primera sessió plenària celebrada 
després de l’entrada de la sentèn-
cia. Però aquesta aprovació és ini-
cial. El Ple va aprovar al setembre 
l’avanç del Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) i aquest 
és l’instrument urbanístic amb què 
s’està treballant per determinar ple-
gats les línies bàsiques de creixe-
ment i desenvolupament del municipi 
de cara als propers anys.
L’Ajuntament no presenta recurs per-
què una sentència del TSJC només 
es pot recórrer al Tribunal Suprem en 
recurs de cassació, per uns motius 
que no es donen en el present cas. 

Comunicat sobre la sentència Pulligan centre

Indemnització a un exfuncionari
L’Ajuntament de Canet de Mar no re-
correrà la sentència que ens obliga 
a indemnitzar un exfuncionari de la 
Policia Local. La Comissió especial 
de la Policia Local, en la reunió ce-
lebrada el dijous 31 d’octubre, a la 
qual han assistit representants de les 
formacions polítiques Convergència i 
Unió, Unió Municipal de Catalunya, 
Esquerra Republicana de Catalunya, 
Partit dels Socialistes de Catalunya i 
Partit Popular de Catalunya, ha acor-

dat per majoria:
D’acord amb la sentència dictada pel 
Jutjat contenciós administratiu núm. 
15 de Barcelona, per la demanda 
interposada per un exfuncionari de 
la Policia Local contra l’Ajuntament 
de Canet de Mar, que condemna 
el consistori a pagar 323.088,58 
més els interessos legals des de la 
data de la reclamació administrativa 
(2010), el consistori NO presentarà 
recurs d’apel·lació davant el Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya. 
L’Ajuntament ha sol·licitat assesso-
rament legal a dos juristes, la secre-
tària municipal i un advocat extern i 
finalment s’ha decidit per majoria no 
presentar el recurs perquè la sentèn-
cia és molt clara i no hi ha  arguments 
sòlids que garanteixin la viabilitat 
d’un recurs d’apel·lació. D’altra ban-
da, la Comissió ha acordat obrir un 
expedient informatiu, amb un instruc-
tor extern, per aclarir tots els fets pro-

duïts des de l’inici d’aquest conflicte 
laboral (any 2003) i dilucidar així les 
responsabilitats corresponents. La 
intenció de les formacions polítiques 
de la corporació és la de solucionar 
el problema i no pas ajornar-lo. Un 
ajornament suposa deixar per a go-
verns posteriors un ròssec que pot 
allargar encara més aquest conflicte 
i augmentar la quantitat econòmica a 
pagar. I no desitgem ni una cosa ni 
l’altra.

cipal i, d’aquesta manera apaivagar, 
en la mesura que sigui possible, les 
influències negatives externes. Mi-
rant enrere, estem acabant un any en 
què, des de l’Àrea de Medi Ambient 
s’ha aconseguit per al nostre poble el 
reconeixement de la societat civil ca-
talana en la gestió dels residus muni-
cipals, senyal que les coses es fan bé 
i que  la limitació de recursos no sem-
pre condiciona un bon servei. Des  de  
l’Àrea d’Ensenyament és important 
haver aconseguit per al municipi el 
cicle formatiu de Grau Mitjà en Con-
fecció i Moda i es considera essencial 
la continuïtat de l’Escola Bressol mu-
nicipal, si bé amb una altra estructu-
ra, perquè la que es va establir fa uns 
anys era inviable. Es pot veure cada 
dia com la Brigada d’Obres i Serveis 
fa la seva feina sense la pretensió ni 
la intenció d’un gran reconeixement, 

cosa que es mereix, i que sols si no la 
fes ens n’adonaríem. És temps també 
de mirar endavant i de decidir el que 
hem de fer el proper any. L’eina que 
ens permet planificar l’actuació és el 
pressupost. Fugirem de la demagò-
gia i de la temptació d’entrar en pe-
tits detalls que no són representatius, 
per dir que l’objectiu del pressupost 
no ha de ser un altre que cobrir les 
necessitats dels nostres conciuta-
dans. Els eixos bàsics del pressupost 
són tres: reduir la càrrega impositiva, 
mantenir la reducció en despesa co-
rrent i incrementar la inversió. Per tal 
de respondre a les necessitats i les 
demandes dels ciutadans, s’ha aug-
mentat el pressupost per a Benestar 
Social, amb la creació de la bossa 
d’aliments, i també s’han assignat 
més recursos a les àrees de Promo-
ció Econòmica, Cultura i Medi Am-

bient. Entenem que la millor manera 
de contribuir a la reactivació de la 
economia és amb inversió, i per això 
es destinaran recursos en aquesta di-
recció i concretament en projectes de 
via pública. De fet, per valorar si en 
la situació en què et trobes és bona 
o almenys correcta, cal mirar enrere i 
veure d’on venies. I al nostre municipi 
venim, a finals de 2010, d’un dèficit 
de 3,5 milions d’euros  i un endeuta-
ment total de 14,5 com a conseqüèn-
cia de la gestió d’un govern municipal 
i unes deficients gestions que sempre 
acabem pagant els ciutadans. 
Els pressupostos per al 2014 contem-
plen un superàvit a finals d’exercici 
de 200 mil euros i un endeutament de 
9,2 milions, que entenem com a assu-
mible en les actuals circumstàncies. 
Bones festes i un bon any 2014.
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Feina i resultats
Benvolgudes cane-
tenques i canetencs; 
arriben ja de nou les 
Festes de Nadal, 
cosa que vol dir un 
nou any, que espe-

rem que sigui millor que l’anterior.
Aquest 2013, ha estat un any compli-
cat, un any en què amb l’esforç de tots 
hem anat superant els problemes que 

Que 2014 no torni 
a ser un any perdut 

S’acaba l’any, és 
hora de fer balanç 
i de plantejar 
propostes de cara 
al 2014. Certament, 

aquest ha estat un any complicat. 
La crisi econòmica ha continuat fent 
estralls i qui més qui menys coneix algú 
que ho està passant malament. Ara més 
que mai, la solidaritat entre persones 
està sent un actiu importantíssim 
davant la manca de feina, de menjar, 
els desnonaments, l’estafa de les 
preferents o la frustració d’expectatives 

Un any per enda-
vant, un compte 
enrere i un país que 
no es pot aturar

L’any 2014 que 
estem a punt de 
començar se’ns 
presenta no no-
més com un any 
de reptes com 

qualsevol altre any, minuts després de 
menjar-nos el raïm un cop tocades les 
dotze de l’últim dia de desembre, sinó 
també com un any de realitats certes. 

La celebració del Tricentenari de 1714 
n’és una. I l’altra, molt més important, 
és la consulta per saber si els ciuta-
dans del país voldran que Catalunya 
sigui un estat (o no) i un estat indepen-
dent (o no) perquè ara sí que ja tenim 
data. Aquestes dues realitats puntuals 
i noves hauran de conviure amb una 
tercera realitat ja coneguda, que és la 
realitat quotidiana del dia a dia; realitat 
que per ja coneguda no deixa de ser 
inevitable i a més a més prou dura.    
Ha començat el compte enrere i 
l’horitzó que s’albira és tan incert com 
il·lusionador, tan fascinant com impre-
visible. El 2014 serà per a Catalunya 
un any que farà història, però fins a 
quin nivell i fins a quin grau això no ho 
sap ningú... però promet. I perquè en 

política la convicció no implica certesa, 
ni tenir la veritat implica tenir la victòria 
assegurada caldrà està oberts a totes 
les situacions probables, caldrà estar 
disposats a acceptar tot els escenaris 
possibles i potser fins i tot per estar a 
punt per veure noves realitats per im-
pensades que siguin. Què vol dir això? 
Doncs que, i pensant en allò que se’n 
diu el dia després, tant ens podem tro-
bar amb el desencís d’una consulta 
que no s’hagi pogut celebrar (Déu no 
ho vulgui!), com amb l’alegria d´una 
Catalunya independent i que a partir 
d’aquí s’enlairi com un coet, com amb 
un nou estat federat dins una nova Es-
panya, però que només sigui per anar 
fent, com fins i tot, que tot plegat ens 
deixi la partida en taules, és a dir igual 

que estàvem.
En qualsevol cas, passi el que passi, 
i passi el que ens passi a cadascú, és 
a dir tant si ens agrada com si no el 
resultat que s’esdevingui, només hi ha 
una cosa certa: aquest país no es pot 
aturar! Encara més, cal que cadascú 
sàpiga acceptar la realitat que s’imposi 
i tiri endavant amb el seu propi ideal 
individual de país malgrat no sigui el 
col·lectivament reconegut. Sigui in-
dependent, federada, o autonòmica, 
Catalunya sempre serà Catalunya i 
aquest país no es pot aturar!
El grup d’Unió Municipal de Catalun-
ya volem aprofitar aquestes ratlles per 
felicitar-vos les festes i us desitgem a 
tots els canetencs un Bon Nadal i un 
Feliç Any Nou amb salut i en família!

Que arribi el 2015!
Ordenances i 
pressupost
Com cada any 
ens cauen com 
una maledicció 

ordenances i pressupost. “Al·leluia! 
abaixem els impostos!” Doncs no, 
els apugen. L’IBI un 10%, la majoria 
de famílies nombroses perden la 
bonificació i diuen que s’abaixa perquè 
redueixen un 4,75% el gravamen. 
Resultat de la collita: + 9%. Això vol 
dir abaixar? Podíem, amb honradesa, 
aprovar aquestes ordenances i aquest 
pressupost?

Regidors que s’augmenten el sou
Des d’ERC ens preguntem per quin 
motiu hi ha tres regidors, dos d’Unió 
i un de CiU, que s’augmenten el sou 
un 13%, és a dir, cadascun d’ells 
cobrarà anualment 1.741 € més. O el 
que és el mateix, l’Ajuntament afegirà 
a partir d’ara 5.225,85 € de més a la 
partida de sous dels regidors. Són els 
tres regidors que formen part de la 
segona Comissió de Govern, comissió 
de dubtosa legalitat que es va crear 
al marge de la llei de règim local per 
justificar el sou d’aquests regidors: si 
no, no hi havia pacte. És que no en 
tenen prou? Com poden defensar 
aquest augment de sou dels regidors 
quan s’estan retallant sous i drets als 

treballadors?
45.000€ per traslladar unes oficines 
i 62.000 més de manteniment anual
El govern vol gastar 107.000 €! per 
traslladar les oficines de Promoció 
Econòmica i d’Ensenyament a l’Escola 
de Teixits. En el moment que vivim és 
totalment supèrflua aquesta despesa 
de 45.000 € en obres i 62.000 € anuals 
en el manteniment d’unes oficines que 
ja hi ha amb un cost molt menor, i més 
quan s’han fet retallades i augment 
d’impostos als canetencs. 
Des d’ERC apostem perquè l’Escola 
de Teixits es mantingui com a ens 
supramunicipal i s’aprofiti al màxim el 
seu potencial com a centre de recerca 
i ensenyament. Si el motiu és que a 

Vil.la Flora l’aulari es fa petit i es vol 
utilitzar aules de l’Escola de Teixits, per 
exemple per dur a terme les classes 
de l’Escola d’Adults o els cursos que 
ofereix l’Ajuntament, no creiem que 
hi hagi cap problema a parlar amb 
Diputació perquè cedeixi gratuïtament 
aules pel temps indispensable, tot 
signant un conveni de col•laboració, 
tal com es fa ara amb les aules per a 
altres activitats formatives (Universitat 
de la Gent Gran, Proves d’Accés a la 
Universitat...)
Malgrat tot, aprofitem per desitjar-vos 
Bones Festes i un Bon Any 2014!
esquerra.cat/canetmar
facebook.com/ERC.CanetdeMar
twitter.com/ERC.CanetdeMar
canetmar@esquerra.org

vitals. Cal trobar solucions a aquesta 
situació. Cal que les conquestes socials 
que tant han costat aconseguir no es 
dilapidin sota l’excusa del “no es pot 
fer res més. Només retallades”. I aquí 
la política hi té molt a dir i especialment 
a fer. Ens diuen que des de l’àmbit 
local es poden fer poques coses. No és 
cert. Que els municipis tenen poques 
competències i recursos és veritat, però 
també ho és que la proximitat et fa ser 
més sensible amb la situació dels veïns 
i et predisposa a actuar per millorar la 
seva qualitat de vida. Premissa vàlida 
per a tothom? Ens temem que no. Un 
exemple per il·lustrar-ho: enguany 
el Govern Municipal ha presentat el 
pressupost per al 2014: 12.536.251€. 
Com sempre, sense cap ganes de 

consensuar-lo, ni pla d’actuació i 
poca sensibilitat social per contenir 
la pressió fiscal en temps de vaques 
magres (compareu els rebuts de l’IBI 
dels darrers anys i ho comprovareu). 
869,77 € és la despesa per habitant 
que proposa fer el Govern  i 623,29 són 
els euros que recaptarà directament 
de cada Canetenc. Però, per fer què? 
Reactivar l’economia segur que no 
(gasten més diners en despeses del 
Govern que en promoció econòmica), 
millorar el benestar de qui en aquests 
moments de crisi més ho necessita, 
tampoc (amb un 3,39% del total del 
pressupost serà difícil), mantenir el 
poble en millors condicions, també 
complicat si es té en compte que tant en 
personal com en despesa corrent han 
reduït les partides d’Obres i Serveis en 

un 12 i un 18% respectivament i fins i tot 
la de neteja viària. Amb inversió? Aquí 
sí, si són capaços d’invertir tot el que 
tenen previst (un 6,7% del pressupost i 
això sense disposar d’un pla d’inversió 
conegut i pactat). Ara bé, que una de 
les inversions sigui el pal del Neptú 
sembla una broma de mal gust. Davant 
d’aquesta situació, de qui dia passa 
any empeny, el PSC ha votat en contra 
d’un pressupost que entenem que no 
aporta res de nou i no dóna resposta 
a les necessitats de Canet (trobareu 
les al·legacions amb les propostes 
socialistes a https://www.facebook.
com/psc.canetdemar?fref=ts). 
Bones festes i que el 2014 sigui un 
any de joia per tots els canetencs i les 
canetenques! 

han sorgit i en què des de les àrees di-
rigides pels nostres regidors s’han fet 
un bon grapat de gestions. Podem re-
cordar, per exemple, la instal·lació de 
passeres a la platja de Canet, la im-
plementació de desfibril·ladors, amb 
un treball conjunt entre la Regidoria de 
Sanitat i la Regidoria de Seguretat Ciu-
tadana, hem format els nostres agents 
i conserges esportius en reanimació 
cardiopulmonar, hem donat  el suport 
necessari per fer realitat la instal•lació 

de unes pistes de pàdel en el complex 
de la piscina municipal i hem dotat de 
recursos Protecció civil, amb un vehi-
cle.
Durant els darrers mesos, hem estat 
treballant amb la resta de govern a fer 
els pressuposts municipals per a l’any 
2014, continuem apostant per dotar 
les àrees de Serveis Socials amb més 
pressupost per poder arribar a donar 
ajuda a totes aquelles persones que 
ho necessiten. En aquest 2014, també 

apostem per fer inversions en els 
nostres carrers, com la il·luminació, 
per això hem destinat la majoria 
de pressupost d’inversió a aquests 
treballs a fer. Gràcies a la contenció 
de despesa duta a terme en el darrer 
any, podem destinar part d’aquests 
diners a la  rebaixa del coeficient de 
l’IBI per aquest 2014.
Totes les persones que componem el 
Partit Popular de Canet volem desitjar-
vos un Bon Nadal i un millor any 2014.




