
Nou govern pel 2011-2015
10 regidors i regidores al capdavant del Govern de Canet de Mar

L’Ajuntament de Canet de Mar, com a municipi de més de 10.000 habitants, està integrat per 17 regidors i 
regidores. D’aquests, 10 són els que composen l’equip de Govern municipal.  
Aquest desembre han fet públic el full de ruta que marcarà el rumb del nostre poble per als propers 4 anys.  
En un acte al CRTTT – Escola de Teixits, s’han detallat els eixos bàsics i les línies mestres que seguiran les 
àrees i les dependències municipals durant el Mandat que hem encetat aquest 2011. 
El full de ruta s’ha pogut fixar definitivament un cop ha estat aprovat el pressupost per a l’exercici del 2012 
així com el Pla de sanejament per al període 2011 – 2014.  
A l’acte van acompanyar-nos representants del Consell Comarcal i del Parlament de Catalunya. 

Nou Viure Canet
Teniu a les mans un butlletí d’informació municipal 
renovat. Amb mida i format de diari, el Viure Canet 
ha reduït costos i ha optimitzat recursos, la qual cosa 
ens permetrà més periodicitat i arribar a tothom. La 
informació és prioritària per aquest Govern i el Viure 
Canet n’és una mostra.  També ho són el nou portal 
multimèdia Mira TV i els perfils de l’Ajuntament al 
Facebook i al Twitter. Les noves tecnologies ens 
ofereixen noves vies de comunicació amb la població 
i des de l’Ajuntament les anem incorporant sense 
abandonar els plafons i els butlletins en format paper, 
per garantir el compliment de servei públic que és la 
informació municipal. 

Nou conveni de transport: més freqüència i un 
40% d’estalvi pel consistori
L’Ajuntament acaba de signar un nou conveni amb la Generalitat i l’empresa Barcelona Bus per a la millora 
del servei de transport de viatgers per carretera que enllaça Canet amb l’Hospital de Calella. 
Els usuaris no es veuran afectats pel canvi i l’Ajuntament ha aconseguit, en aquesta nova negociació, 
estalviar uns 30.000 euros respecte al que pagava el consistori fins ara. És un estalvi d’un 40% i es veurà 
augmentada la freqüència de pas. En un primer moment, els usuaris temien que el trajecte s’allargués, fent 
passar els usuaris de Canet per Sant Cebrià abans d’arribar a Calella, però com hem dit, seguirem enllaçant 
directament amb l’Hospital de Calella.  
A Canet hi haurà 8 parades i servei de bus cada dia feiner, de dilluns a divendres, de tres quarts de set del 
matí a les vuit del vespre. Recordeu que, per rebre subvencions, cal que el bus sigui interurbà, d’aquí que no 
faci parades al centre de la vila.
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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 29 de setembre de 
2011
• Aprovació definitiva de la tercera modificació 

puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària 
del sector U1 Can Salat-Busquets de Canet de 
Mar, promoguda pel propi Ajuntament establint el 
caràcter normatiu dels gàlibs grafiats en el plànol 
0.7 – Proposta d’ordenació parcel·la per a la nova 
edificació -, no fent ús de la possibilitat atorgada en 
l’acord de la CTUB d’ampliar-lo. Aprovat per 13 vots 
a favor i 4 abstencions 

• Aprovació de la revisió de preus del contracte de 
prestació del servei de recollida de residus sòlids 
urbans per l’any 2011 amb efectes dels de l’1 de 
gener 2011. Aprovat per unanimitat

• Aprovació del conveni de col·laboració entre el 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Canet 
de Mar  relatiu a l’Oficina local d’habitatge situada 
en aquest municipi. Conveni corresponent al segon 
semestre de 2011. Aprovat per 13 vots a favor i 4 
vots en contra

• Aprovació del conveni de col·laboració i encàrrec 
de gestió a signar amb el Consell comarcal del 
Maresme relatiu a la borsa de mediació per al 
lloguer social situada en aquest municipi. Aprovat 
per 10 vots a favor, 4 vots en contra i 3 abstencions

• Aprovació de la modificació dels estatuts de la 
Fundació Els Garrofers. Aprovat per unanimitat

• Aprovació de la creació del Consell Municipal de 
Cooperació, com també els estatuts pels quals es 
regirà. Aprovat per unanimitat

• Moció dels grups municipals de CiU, ERC, UMdC 
i PSC de suport al model educatiu català 
manifestant el rebuig a les sentències del Tribunal 
Suprem espanyol  i a la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, que posen en 
perill el sistema d’immersió lingüística als centres 
educatius de Catalunya. Aprovada per 15 vots a 
favor i 2 vots en contra 

• Moció del grup municipal del PSC sobre els 
atemptats ocorreguts a Noruega el 22 de juliol 
de 2011 manifestant la més enèrgica condemna 
pels atemptats terroristes perpetrats a Noruega i 
mostrant profundes condolences a les víctimes i les 
seves famílies. Aprovat per unanimitat

• Moció dels grups municipals de CiU, UMdC, ERC 
i PSC de suport al Correllengua 2011 com a 
instrument reivindicatiu de la societat a favor de la 
plena normalització de l’ús social de la llengua arreu 
dels territoris de parla catalana i a favor de la seva 
unitat. Aprovada per 15 vots a favor i 2 abstencions

• 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. Moció no aprovada per 8 vots a 
favor i 9 vots en contra

• Moció del grup municipal d’ERC en contra de 
l’allargament de la llicència de funcionament de 
la centra nuclear d’Ascó. Moció no aprovada per 
4 vots a favor , 10 vots en contra i 3 abstencions 

Ple 25 d’octubre de 
2011
• Aprovació del Pla de sanejament financer per al 

període 2011-2014. Aprovat per 10 vots a favor i 7 
abstencions

• Aprovació de la sol·licitud d’una línia financera 
instrumentada per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), 
per import de 483.535,25 euros. Aprovat per 
unanimitat 

• Aprovació de l’expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits 2011 per regularitzar 
despeses realitzades per aquest Ajuntament 
en exercicis anteriors sense consignació 
pressupostària adequada i insuficient per a la seva 
imputació al pressupost de l’exercici corresponent. 
L’import total de les operacions pendents d’aplicar 
al pressupost és de 1.409.920, 28 euros. Aprovat 
per 13 vots a favor i 4 abstencions

• Aprovació de l’expedient de suplement de crèdit 
número 19/2011, a finançar-se mitjançant una 
operació de crèdit prevista al Pla de Sanejament 
2011-2014. Aprovat per 13 vots a favor i 4 
abstencions

• Aprovació de l’expedient de crèdit  de transferència 
de crèdit 20/2011, finançada amb baixes d’altres 
partides del pressupost de despeses. Aprovat per 
13 vots a favor i 4 abstencions

• Aprovació provisional de les ordenances fiscals 
per a l’exercici 2012 modificant les ordenances 
fiscals número: 6 de taxa per ocupacions del 
subsòl, el sòl i la volada de la via pública, 20 de 
taxa per la presentació de serveis urbanístics, 21 
de taxa per al prestació dels serveis d’intervenció 
integral de l’administració municipal en les activitats 
i instal·lacions, 23 de Taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosa o abusivament 
a la via pública, 29 de taxa per recollida, tractament 
i eliminació de residus, 30 de taxa per la prestació 
de serveis en edificis de propietat municipal i 31 de 
taxa per la prestació de serveis d’ensenyaments 
especials en establiments municipals. Aprovat per 
10 vots a favor i 7 abstencions

• Ratificació el nomenament dels tres representants 
de les associacions ciutadanes locals, amb 
implantació efectiva a Canet, constituïdes per a la 
defensa d’interessos socials i sanitaris dels veïns, 
al patronat de la Residència Guillem Mas de 
Canet de Mar. Ratificat per unanimitat

• Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de 
les autoritzacions de terrasses, vetlladors i 
mobiliari a Canet de Mar. Aprovat per 13 vots a 
favor i 4 abstencions
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Telèfons interès:
Ajuntament - Edifici central
Telèfon: 937943940 / Fax: 937941231

Serveis Tècnics Municipals
Telèfon: 937943942

Vil·la Flora i Masoveria
Telèfon: 937954625 / Fax: 937943198

Serveis Socials
Telèfon: 937954679 / Fax: 937954126

Policia Local
Telèfon: 937940088 / Fax: 937940744

Biblioteca P. Gual i Pujadas
Telèfon: 937956037 / Fax: 937943154

Oficina de Turisme
Telèfon: 937940898

Casa Museu Lluís 
Domènech i Montaner
Telèfon: 937954615 / Fax: 937943090

Escola Bressol El Palauet
Telèfon: 937943770

Plaça Mercat Canet de Mar
Telèfon: 937940292

Ràdio Canet
Telèfon: 937942002
Fax: 937941303

Hospital Residència Guillem Mas
Telèfon: 937940105

Centre residencial Els Garrofers
Telèfon: 937956308

Pavelló d’esports
Telèfon: 937940962

Piscina municipal
Telèfon: 937943966

Bústia Oberta: 
canetdemar@canetdemar.cat
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Ple de constitució del nou Ajuntament 11 de juny de 2011

Editorial
L’11 de juny de 2011, deu regidors i regidores de 
les formacions polítiques de CiU, UMdC i PP, vam 
acordar unir esforços i treballar plegats amb un 
únic objectiu:  millorar Canet.  Per fer-ho possible 
calia posar sobre la taula en primer lloc i abans de 
començar, tot allò que ens unia i que ja vam veure 
d’entrada, però que amb el temps hem vist que és 
molt més del que ens pensàvem.  
Pertanyem a formacions polítiques diferents, 
allunyades en molts aspectes, però que tots 
aparquem abans de tractar els temes de Govern. 
Per sobre de tot estimem Canet i la seva gent i 
compartim una mateixa manera de fer, comandada 
per tres característiques que rubriquen el full de ruta 
que hem presentat a la població recentment: rigor, 
transparència i bon govern.  
El camí que recorrerem plegats aquests 4 anys serà 
feixuc, tot i que estem convençuts que el resultat 
que n’obtindrem serà positiu. El primer sotrac que 
vam trobar-nos en entrar, que ja ens temíem, ha 
estat la delicadíssima situació econòmica que tenen 
les arques municipals. El més preocupant, la llarga 
llista de proveïdors pendents de cobrar feines fetes 
per l’Ajuntament. Calia posar-nos-hi de ple per 
solucionar-ho. Per això, els primers sis mesos de 
Govern han estat per elaborar d’una banda un nou 
Pla de sanejament i de l’altra un pressupost per a 

l’any 2012 que fos real quant a compliment i que 
tingués en compte la situació econòmica general. 
El Pla de sanejament 2011-2014 substitueix el 
que teníem fins ara i que, malauradament, no s’ha 
complert mai. Aquí apliquem el rigor de què us parlava. 
Aquest és un pla seriós, equilibrat, que contempla 
unes  mesures molt estrictes perquè l’Ajuntament 
de Canet aconsegueixi equilibrar els seus comptes. 
Aquest rigor és el que ha fet que l’Institut de Crèdit 
Oficial ens hagi concedit dos crèdits, que permetran 
que els proveïdors, sobretot les petites i mitjanes 
empreses, cobrin el que l’Ajuntament els deu, a 
alguns d’ells, des de fa més de vuit mesos. 
El Pressupost per a l’exercici del 2012 tampoc 
ha estat fàcil de tancar. Totes les àrees, excepte 
Benestar Social, que per nosaltres és prioritària, 
han reduït la previsió de despeses entre un 15 i un 
20%. La delicada situació de moltes famílies, que 
acudeixen als serveis socials per sol·licitar atenció, 
ha fet que aquesta àrea no hagi augmentat el 
pressupost, però tampoc l’hagi disminuït. 
Cal optimitzar els recursos. Popularment s’utilitza 
la paraula retallades, però penso que el que estem 
fent tots plegats és tornar les coses a lloc. Durant 
molt de temps s’ha estirat més el braç que la màniga 
i  l’administració pública, sobretot la local, ha creat 
serveis que eren necessaris, però que ara s’han de 

mantenir. Com ja vaig dir al Ple del mes d’octubre, 
quan vam aprovar inicialment el Pressupost per al 
2012, l’Ajuntament ha de prestar serveis, però també 
els ha de pagar. I si no els podem pagar, haurem 
de buscar la manera de solucionar-ho. Però un 
Ajuntament morós és un Ajuntament que no sap 
gestionar els seus recursos i que deixa una situació 
impossible de suportar per a les generacions futures. 
Hi ha mesures que seran doloroses. Per això els 
primers a aplicar-nos-ho hem estat els membres 
del Govern, que vam reduir ja al juny passat, la 
partida de sous i seguretat social un 10% respecte a 
l’anterior Mandat.  Estem mantenint converses amb 
els representants sindicals dels treballadors, perquè 
la plantilla també faci un esforç i redueixi un 5% el 
seu sou. Si demanem la col·laboració ciutadana 
quant a serveis, subvencions, taxes i preus públics, 
també és lògic que ho fem des de dins.  
Tot plegat per fer possible la recuperació de l’estat 
del benestar que teníem fins ara però essent 
conseqüents i lògics amb el que necessitem i 
necessita Canet.  Això és el bon govern i això és el 
que pretenem fer. Gràcies per ajudar-nos-hi. 

Jesús Marín i Hernàndez
Alcalde

Votació dels regidors Jesús Marín rep el bastó d’alcalde Discurs del nou alcalde
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L’AJUNTAMENT. 
Composició del consistori
Com a municipi de més de 10.000 habitants, Canet compta amb 17 regidors, 

que són els que composen el Ple de la corporació.  Aquest mandat 

2011- 2015, el consistori canetenc està format pels següents càrrecs electes:
Jesús Marín i Hernàndez (CiU)
Alcalde / Comunicació / Educació

Cati Forcano Isern (UMdC)
1a tinenta d’alcalde / Benestar Social i 

Família / Joventut

Laureà Gregori Fraxedas (CiU)
3r tinent d’alcalde / Hisenda

Règim intern

Mª Assumpció Sànchez Salbanyà 
(CiU)

5a tinenta d’alcalde / Medi Ambient

Pere Xirau Espàrrech (UMdC)
Regidor delegat

Cultura Blanca Arbell Brugarola (ERC) Ivan Aranda Mena (ERC) Lluís Llovet Bayer (ERC)

Jordi Planet Rovira (PSC)Josep Cortés Maresma (PSC)Sílvia Tamayo Mata (PSC)Coia Tenas Martínez (ERC)

Àngel López Solà (CiU)
Regidor delegat 
Obres i Serveis

Toni Romero Carbonell (PP)
2n tinent d’alcalde / Esports / 

Seguretat Ciutadana

Albert Lamana Grau (UMdC)
4r tinent d’alcalde / Portaveu Govern / 

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

Josep Mª Masvidal Serra (UMdC)
Regidor delegat / Festes populars /

Urbanisme

Manel Almellones Conesa (PP)
Regidor delegat

Sanitat

Són regidors i regidores a l’oposició:
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El Govern presenta el full de 
ruta per als pròxims 4 anys
Aquest desembre, el Govern municipal ha fet un acte públic per 

explicar a la població quins són els eixos bàsics i les línies mestres a 

seguir per les àrees i les dependències municipals durant el Mandat 

que hem encetat aquest 2011. 

Han passat sis mesos des de la formació del nou 
consistori, durant els quals, els membres del Govern 
han pres possessió dels seus càrrecs i han valorat 
la situació real del consistori tant  a nivell global com 
específicament de les àrees que cadascun d’ells 
gestiona directament. 
El full de ruta s’ha pogut fixar definitivament, després 
de l’aprovació del pressupost per a l’exercici del 2012 
i de l’aprovació del Pla de sanejament per al període 
2011 – 2014.  Aquest Pla substitueix el que s’havia 
aprovat per al període 2010 – 2013. I ho fa amb 
unes mesures molt estrictes que el Govern municipal 
assegura que es compliran i que s’encaminen 
a eliminar el romanent de tresoreria negatiu i a 
reconduir el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària.  Precisament la seriositat d’aquest 
pla i el ferm compromís del Govern de dur-lo a terme, 
ha fet que se’ns hagin concedit dos crèdits a través de 
l’Institut de crèdit oficial, l’ICO, que permetran eixugar 
el deute pendent amb els proveïdors de l’Ajuntament, 
preferentment els autònoms i les pimes. 
Tant l’alcalde com el regidor d’Hisenda van mostrar-
se contundents a la sessió plenària del mes d’octubre, 
en afirmar que l’Ajuntament ha de prestar serveis, 
però també els ha de pagar i que no es podran 
prestar els serveis dels quals no es pugui garantir 
la corresponent prestació econòmica per part de 
l’Ajuntament. 
La contenció i el rigor pressupostari s’han aplicat a 
totes les àrees municipals, que han vist reduïts els 
seus programes de despeses entre un 15% i un 20%, 
amb l’excepció de l’Àrea de Benestar Social, que no 

ha augmentat respecte l’exercici de l’any passat, 
però tampoc s’ha reduït, per motiu evident de la crisi 
econòmica general que suposa una major necessitat 
d’atenció a les famílies més desafavorides. Les àrees 
amb més recursos són Medi Ambient, Seguretat 
Ciutadana i Obres i Serveis, perquè són àrees que 
incideixen directament en els serveis bàsics que 
s’han de prestar a la població. 
L’alcalde Jesús Marín va ser l’encarregat d’explicar 
de forma breu però concisa, quins són els objectius i 
els compromisos de cada àrea a curt i a mitjà termini. 
Va fer èmfasi en els dotze punts que fixen les línies 
mestres del Govern per aquest Mandat i que són: 
• Pla de sanejament i dèficit 0
• Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
• Connexió passeig Marítim Canet - Arenys
• Pla Estratègic de desenvolupament local 
 (econòmic, social i cultural)
• Prioritat de recursos socials
• Segon institut
• Policia de proximitat
• Dinamització del teixit comercial del municipi
• Millora de les infraestructures municipals i 

optimització del patrimoni
• Dinamització de polígon industrial
• OAC i Finestra digital
• Escola de Teixits com a espai polivalent pel municipi.
Les diferents àrees s’han englobat en tres àmbit 
d’actuació genèrics, que són el Servei a les 
persones, Territori i Serveis generals. A les pàgines 
que segueixen els trobareu detallats un a un.

Grup d’Unió Municipal de Catalunya

Grup municipal de Convergència i Unió

Grup municipal del Partit Popular

A l’acte van acompanyar-nos representants del Consell Comarcal i del Parlament de Catalunya
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Hisenda i 
Serveis 
Generals Territori

foto

Àrea d’Hisenda
La Intervenció municipal és una de les àrees més 
complexes, quant a gestió i control, del consistori. 
El seu funcionament afecta la resta d’àrees i a la 
vegada, és una àrea que depèn directament del 
dia a dia dels diferents departaments i serveis. Al 
capdavant de l’Àrea d’Hisenda hi ha el regidor Laureà 
Gregori, expert en finances i comptabilitat que coneix 
perfectament el funcionament de la Intervenció 
municipal. Des d’aquí es lideren projectes vitals pel 
consistori, com són el Pla de Sanejament 2011-2015, 
l’elaboració i l’execució dels pressupostos municipals, 
la consecució i el seguiment de les operacions de 
crèdit indispensables per al compliment de les 
obligacions municipals. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Sanejament de les finances municipals, reduint 
el dèficit a O. Elaboració i  compliment del Pla 
de Sanejament 2011- 2015. L’actual pla de 
sanejament substitueix el que s’havia aprovat per al 
període 2010-2013. I ho fa amb unes mesures molt 
estrictes que s’encaminen a eliminar el romanent 
de tresoreria negatiu i a reconduir el compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 

• Disminució de l’endeutament.
• Disminució de la pressió fiscal al ciutadà.
• Reducció de la despesa.
• Optimització de la gestió de Tresoreria.
• Optimització de la gestió i el control del pressupost.
• Pla d’acció per a la reducció dels impagaments.

Àrea de Turisme
Tot i estar vinculada amb Promoció Econòmica, l’Àrea 
de Turisme és l’encarregada de fer difusió a l’exterior 
del patrimoni local. D’aquí que la situem a l’Àrea 
de Territori, ja que els actius locals que exportem a 
fora vénen determinats per l’arquitectura, la natura 
i la zona de platja.  El responsable polític que és al 
capdavant de l’Àrea de Turisme és l’Albert Lamana. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Promocionar la marca de poble És Canet  a 
l’exterior. Fer que la marca englobi els quatre 
eixos fonamentals de desenvolupament: 
modernisme, arts escèniques, platja i natura i 
comerç i gastronomia.  

• Recerca de nous motors de promoció del municipi.
• Promoure noves rutes i visites guiades pel 

patrimoni local.
• Prestar suport a la Fira Mercat Modernista i en 

general al model de fires gastronòmiques que 
s’impulsaran des de Promoció Econòmica.

• Suport en les accions d’impuls al comerç, 
l’hostaleria i la restauració. Definir un pla 
d’actuació i comunicació per potenciar i reactivar 
l’activitat turística ampliant els canals de difusió 
per arribar a nous segments i mercats. Treballar 
amb el sector hoteler per comercialitzar paquets 
turístics. 

• Promoció de les platges i de l’activitat a l’entorn de 
la zona marítima.

• Difusió de les rutes de senderisme i promoció de la 
zona de natura del municipi.

Àrea de Comunicació i 
Noves Tecnologies
Comunicació és l’àrea de l’Ajuntament encarregada 
de gestionar la informació  que generen totes i 
cadascuna de les àrees, equipaments i serveis 
municipals.  Des d’aquí es treballa perquè estiguin 
informats en primer lloc els ciutadans, però també els 
mitjans de comunicació, sense oblidar la importància 
de la comunicació a nivell intern, ja que només amb 
un correcte flux d’informació entre departaments, 
s’arribarà correctament a la població. L’alcalde Jesús 
Marín és el càrrec responsable d’aquesta àrea i ho 
fa conjuntament amb el regidor Albert Lamana, que 
exerceix a més a més de portaveu del Govern. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Informació directa i transparent al ciutadà. 
• Manteniment i millora dels diferents canals 

informatius de què disposem: panells informatius 
al carrer, web municipal (www.canetdemar.
cat), emissora de ràdio Ràdio Canet, butlletí 
d’informació Viure Canet i la Guia Activa, l’agenda 
dels actes que Ajuntament i entitats organitzen al 
poble. 

• Ajuntament  on line les 24 hores.                  
Potenciar l’e-Administració. 

• Optimització dels recursos per millorar l’eficiència i 
l’eficàcia a l’hora d’informar.

• Ràdio Canet, com a emissora de ràdio oberta, 
plural i participativa. 

• Obrir noves vies de comunicació. Potenciar el 
portal audiovisual Mira TV, accessible a través del 
web municipal i ser presents a les xarxes socials. 

• Dur a terme campanyes institucionals que afectin 
de forma global el consistori.
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Àrea de Medi Ambient
La regidora de Medi Ambient, Ma Assumpció 
Sánchez ha treballat, des del dia en què va prendre 
possessió del càrrec, perquè Medi Ambient sigui una 
àrea participativa, que escolti els ciutadans i els seus 
problemes amb els àmbits responsables d’aquesta 
Àrea. La recollida d’escombraries s’ha variat 
en funció de la zona del poble i del veïnat i s’han 
tingut en compte les necessitats i la realitat de cada 
espai. Els resultats obtinguts fins avui, mantenen la 
recollida selectiva de Canet com una de les millors de 
Catalunya.  La neteja viària, la recollida de residus, 
l’eficiència energètica i els criteris de sostenibilitat 
són els objectius prioritaris de Medi Ambient. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Millora del servei de neteja de carrers i places 
públiques. Neteja viària i parcs jardins són 
competència seva. Cal una millora de l’eficàcia 
dels recursos humans i materials disponibles a la 
vegada que s’ha d’augmentar el control de qualitat 
del servei.

• Més eficàcia i millor servei en la recollida de 
residus, tant de particulars com de comerços. Nou 
contracte de recollida de residus, a partir del maig 
de 2013.

• Desenvolupar el Pla d’Acció de l’energia sostenible 
(PAES) i el Pla d’Acció local per a la sostenibilitat 
(PALS). 

• Dur a terme estudis d’eficiència energètica. 
• Implantació de l’Agenda 21. 
• Ordenar els aspectes relacionats amb el soroll.
• Projectes d’educació i participació ambiental.

Àrea d’Obres, serveis i 
via pública
L’Àngel López és el regidor que trobem al capdavant 
de la Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament, 
formada per un equip de 30 operaris, comandats per 
un cap de brigada i distribuïts per àmbits de treball, 
com l’arranjament de la via pública, l’enllumenat, els 
fusters i els ferrers. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Gestió dels plans directors: equipaments 
municipals, clavegueram.

• Promoure accions per assegurar el manteniment 
del patrimoni municipal.

• Promoure el Pla d’accessibilitat de Canet de Mar.
• Millorar l’enllumenat públic de les zones deficitàries 

i completar-ne la renovació.
• Establir mesures d’eficiència energètica a 

l’enllumenat públic i en general a les dependències 
municipals.

• Posar en marxa un programa de microactuacions 
a la via pública. 

• Manteniment i renovació de les àrees de jocs 
infantils del poble.

Àrea d’Urbanisme
Josep Ma Masvidal és el regidor d’Urbanisme, l’Àrea 
que més incidència té en el territori i que afecta 
directament a creixement del municipi. És també una 
de les àrees que més ha notat la reducció d’activitat 
econòmica provocada per la crisi que està afectant 
tots els sectors de la societat. Entre els objectius 
d’Urbanisme per al període 2011 - 2015, destaca 
l’elaboració del POUM, el Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal i l’enllaç del passeig Marítim entre Canet 
i Arenys. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Elaborar el POUM, que substituirà les actuals 
Normes Subsidiàries amb la intenció d’actualitzar 
el planejament general i solucionar conflictes de 
l’actual normativa com el sector dels llimoners o 
el desenvolupament del pla d’actuació previst al 
carrer Santíssima Trinitat.

• Vetllar per l’execució del passeig Marítim previst a 
la platja Cavaió, entre Canet i Arenys.

• Rehabilitació dels espais públics urbans per a l’ús 
ciutadà tals com el solar anomenat tradicionalment 
“la papallona”, a la riera Buscarons, o la plaça 
Colomer, que implica actuar sobre l’edifici de 
l’Odèon.

• Execució dels habitatges dotacionals que 
possibilitaran l’accés a un lloguer assequible per 
part de joves i gent gran.

• Actuacions de millora de l’accessibilitat tant als 
comerços com a la via pública i els equipaments 
municipals tals com la realització d’un accés 
adaptat a l’edifici de Benestar Social o la millora de 
l’accés existent a la part posterior del Palauet.

• Aprovació definitiva del Pla Especial de masies i 
cases en sòl no urbanitzable que contribuirà a la 
protecció del sòl rural del municipi.

• Implantació d’un nou servei que permeti agilitzar 
els permisos per a obres de poca entitat, realitzant 
un control més estricte sobre aquelles obres que 
es facin sense el corresponent permís. 

• Creació d’un sistema d’informació geogràfica al 
web municipal que permeti al ciutadà la consulta 
telemàtica del planejament i altra informació 
d’interès de forma interactiva.

• Elaboració de projectes de millora d’equipaments 
com ara l’Escola de música.

• Fer les accions necessàries per poder rehabilitar i 
sanejar l’edifici del Club de Vela.
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Servei a les 
persones

Àrea de Cultura
Pere Xirau és el regidor delegat de l’Àrea de Cultura. 
A banda de la sensibilitat especial per la cultura en 
general, Pere Xirau és un expert en música barroca 
i renaixentista. Des de la seva àrea es té cura dels 
equipaments culturals com són la Biblioteca, la Casa 
museu o la Sala d’exposicions municipal i de serveis 
públics com és l’Arxiu municipal. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Promoure l’associacionisme, donar suport a les 
entitats culturals.

• Prioritzar la cultura com a principal actiu econòmic 
de Canet. Potenciar l’exportació del nostre 
patrimoni cultural, començant per la Casa museu i 
el llegat de Lluís Domènech i Montaner.

• Promoció del llibre i la lectura. La Biblioteca P. 
Gual i Pujadas atén, actualment, al voltant de 500 
usuaris diaris.

• Potenciar el Consell Municipal de Cultura.
• Aconseguir un equipament per a les arts 

escèniques. 
• Aconseguir un equipament municipal per a la 

música. Desenvolupar el projecte d’Arxiu musical.
• Seguir amb la projecció i difusió de les arts 

plàstiques. 
• Exposicions continuades a la Sala municipal.

Àrea d’Educació
L’alcalde Jesús Marín és també el responsable de 
l’Àrea d’Educació. Mestre especialista d’educació 
especial, Marín ha enfocat la seva àrea cap a dos 
objectius clars: adequar l’oferta formativa de Canet 
aconseguint la màxima qualitat possible i treballar 
per la cooperació i la transversalitat amb la comunitat 
educativa. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Suport i assistència als consells escolars dels 
centres educatius i suport a totes les AMPA.

• Seguiment i potenciació de l’oferta formativa de 
Canet, en les diferents etapes formatives. 

• Nou servei d’atenció a alumnes amb NEE 
(Necesitats Educatives Especials), que substituirà 
l’antic servei ASMA. 

• Realització de plens escolars.
• Potenciació i millora de la formació d’adults. 

Continuar amb programes de formació continuada 
i adequar l’oferta formativa dels projectes: UNED, 
UGG i en especial Escola d’adults Maria Saus. 

• Impuls de la formació professional al municipi, 
vinculant-lo a les necessitats derivades de l’entorn 
econòmic i empresarial de Canet.

• Nou impuls al projecte d’Escola de Música. 
• Ple  suport de l’Ajuntament a la comunitat 

educativa pel segon Institut.

Àrea de Benestar 
Social
La regidora Cati Forcano segueix, com ja va fer a 
l’anterior Mandat, gestionant aquesta Àrea. Compta 
amb un equip de professionals format per assistentes 
socials, educadores socials i treballadores familiars. 
Benestar Social és l’única àrea de l’Ajuntament a la 
qual no s’ha reduït  el pressupost de cara a l’exercici 
del 2012. El servei social d’atenció primària ha vist 
com incrementava el nombre d’usuaris demandants 
i la situació de crisi econòmica actual fa que els 
ajuntaments, que són els ens que es troben a la 
primera línia d’atenció ciutadana, hagin de respondre 
a les necessitats socials bàsiques de la seva població. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Atenció social individual i personalitzada a 
persones i famílies de Canet. Atenció domiciliària i 
projecte de menjador social.

• Atenció especial a les persones grans i/o amb 
dependència.

• Atenció a la infància i l’adolescència que presenta 
necessitats socials específiques.

• Coordinació amb les diferents entitats del municipi 
que presten servei social: Fundació Els Garrofers, 
Residència Guillem Mas, Càritas i Creu Roja.

• Ampliar i millorar el programa del Banc d’aliments.
• Control del desenvolupament i l’aplicació de la Llei 

de la dependència.
• Xerrades formatives per a la gent gran.

Els Garrofers
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Promoció Econòmica
Al capdavant d’aquesta Regidoria, que abasta àmbits 
tan diversos com fires i mercats, comerç, formació 
ocupacional, consum, inserció laboral o emprenedoria 
trobem el regidor Albert Lamana, que ja va coordinar 
aquesta àrea a l’anterior Mandat. És el responsable 
que s’hagin tirat endavant iniciatives com el Servei 
d’Emprenedoria, la marca de poble És Canet i la Fira 
Mercat Modernista. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

Pel que fa a Fires i Mercats: 
Posicionar la Fira Mercat Modernista com a 
esdeveniment de referència lúdic cultural de Catalunya 
i consolidar un model de gestió econòmicament viable. 
Potenciar el model de fires monogràfiques, que 
promocionin alhora l’oferta comercial i gastronòmica 
de Canet. Maduixa i bolet, per exemple. Reactivar 
l’activitat de la Plaça Mercat mitjançant la reforma 
estructural i de gestió d’aquest equipament. Regular i 
adequar la gestió del mercat setmanal a les directrius 
de la Unió Europea.
Pel que fa a Comerç i Consum:
Fomentar l’associacionisme per agrupar l’activitat 
comercial sota una única associació de comerciants 
activa i eficaç. Establir nous espais de cooperació i 
comunicació amb el teixit comercial. Consolidar el 
servei de l’Oficina Municipal d’Atenció al Consumidor.
Millorar la formació i la informació en l’àmbit del 
consum.
Pel que fa a l’Ocupació i la Formació:
Ampliar l’oferta formativa en l’àmbit de la formació 
ocupacional amb l’homologació de nous espais.
Millorar l’ocupabilitat dels usuaris de la borsa de 
treball amb noves sessions d’orientació, formació i 
assessorament. 
Pel que fa al Servei d’Empresa:
Promoure la creació de més i millors empreses a través 
del suport als emprenedors-Xarxa Inicia. Assessorar, 
informar i fer seguiment tècnic en els processos de 
creació i de consolidació d’empreses. Potenciar 
sinèrgies i col·laboracions amb el teixit empresarial del 
municipi. Definir un pla d’actuació per la dinamització 
de l’activitat del polígon industrial de “Can Misser”.

Àrea d’Esports
El regidor d’Esports, Toni Romero, ha estat esportista 
professional durant molts anys. Format a l’escola 
de bàsquet de Canet, Romero té molt clar que cal 
tenir cura de l’important teixit associatiu en l’àmbit 
esportiu. L’esport de base i el suport a entitats i 
esportistes professionals, són els eixos bàsics 
d’aquesta Regidoria. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Aprofitar al màxim el rendiment de les actuals 
instal·lacions esportives, d’acord amb els recursos 
establerts al pla de viabilitat corporatiu.

• Recolzament en serveis, finançament i suport a les 
entitats esportives de Canet i als actes que aques-
tes organitzen i duen a terme.

• Potenciar l’esport com un dels eixos del Pla estra-
tègic de desenvolupament econòmic de Canet.

• Incrementar els equipaments esportius a l’aire 
lliure en zones comunes, sempre respectant la 
legislació sonora.

• Inversió en el manteniment dels equipaments 
esportius municipals.

Àrea de Joventut
L’Àrea de Joventut té aquest mandat com a 
responsable polític, la regidora Cati Forcano. Entre 
els objectius prioritaris, Joventut vol consolidar La 
Masoveria com a espai per als joves de Canet, bé 
sigui per fer-hi activitats de lleure, concerts, jocs o 
tallers i activitats d’estudi. També des de Joventut 
es participa en projectes transversals, conjuntament 
amb àrees com Educació o Promoció Econòmica, 
per obrir noves vies de futur als joves de Canet. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Acompanyament al jovent de Canet duent a 
terme cursos, tallers i serveis de diferents àmbits 
vinculats a aquesta franja d’edat.

• Promoure la participació juvenil en les decisions 
del municipi.

• Desenvolupar projectes de transició Escola-Treball
• Dispositiu local d’inserció (DLI).
• Suport a les entitats juvenils. Educació en el lleure.
• Programes de formació i dinamització.
• La Masoveria, espai jove de referència per a tots 

els i les joves de Canet.
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Seguretat ciutadana
Al capdavant d’aquesta Regidoria hi ha el regidor 
Toni Romero.  Seguretat Ciutadana és una de les 
àrees que més contacte directe té amb la població. 
L’àmbit més important d’aquesta Regidoria és el cos 
de la Policia Local, format per 27 membres. Altres 
àmbits d’actuació són la mobilitat, l’educació viària i 
els cossos de protecció civil i agents escolars. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Potenciar la policia de proximitat.
• Reordenar l’organigrama del cos policial i 

optimització dels recursos existents.
• Campanyes informatives per donar a conèixer la 

tasca de la Policia al ciutadà.
• Aplicació de l’Ordenança de civisme.
• Educació Viària a les escoles de Canet.
• Reordenació vial a determinades zones del poble.
• Creació del Servei d’Emergències Integrat, que 

gestionarà els diferents cossos de voluntaris 
locals, com Protecció Civil o els agents escolars.

• Creació del Pla integrat d’Emergències de Canet 
de Mar.

• Optimització i disminució del cost del servei de Bus 
Canet – Hospital de Calella.

Àrea de Festes
Josep Ma Masvidal és, a més a més de regidor 
d’Urbanisme, també regidor de Festes, una àrea 
que té una gran repercussió en la població, ja que 
aplega els principals esdeveniments populars i 
tradicionals de Canet. Parlem sobretot de les festes 
majors, carnaval o les festes de Nadal. El pressupost 
de Festes ha patit una reducció important. Es tracta 
d’intentar fer el mateix que fins ara, però essent més 
imaginatius que mai. Les diferents comissions de 
festes prenen part directament en l’organització i la 
gestió de bona part dels esdeveniments locals.

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Seguir duent a terme el calendari de festes populars 
i tradicionals de Canet, sobretot: Carnaval, Aplec 
Pedracastell, Festa Major de Sant Pere, Festa 
petita de la Mare de Déu de la Misericòrdia i Diada 
Nacional i Festes de Nadal, Cap d’Any i Reis.

Àrea de Sanitat
El regidor de l’Àrea de Sanitat és Manel Almellones 
qui, a banda d’aquesta àrea, també presta suport a la 
gestió de la Regidoria d’Esports. Sanitat és una de les 
àrees que du a terme més feina de prevenció. Molts 
dels seus projectes, els elabora coordinadament 
amb àrees com Medi Ambient, Seguretat Ciutadana 
o Obres i Serveis. 

Objectius i compromisos per al 

Mandat  2011 - 2015:

• Iniciar i consolidar l’elaboració d’un protocol 
per a plagues. Cal controlar la proliferació de 
determinades espècies animals, com són els 
coloms, les gavines o el mosquit tigre. 

• Instal·lació de desfibril·ladors. Canet, municipi 
Cardio protegit.

• Registre de cens d’animals domèstics. Control i 
seguiment de la normativa que regula la tinença 
d’animals domèstics.

• Programes de prevenció, com ara contra les 
onades de calor.

• Optimització i renovació dels contractes del Servei 
de vigilància de platges.

• Projecte de gossera mancomunada, amb les 
poblacions veïnes d’Arenys de Mar, Arenys de 
Munt, Sant Pol de Mar i Sant Cebrià de Vallalta. 

• Campanyes sanitàries. Coordinació i suport a 
les campanyes del Banc de sang i a iniciatives 
adreçades a col·lectius de ciutadans, com ara les 
campanyes bucodentals.
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Aquest setembre s’ha inaugurat la remodelació 
integral del projecte museogràfic dels dos equipaments 
culturals que integren l’espai de la Casa museu Lluís 
Domènech i Montaner. Han estat vuit mesos d’obres, 
però ara la Casa museu mostra amb orgull la seva 
extensa col·lecció d’art i ho fa combinant la realitat del 
Modernisme de fa més d’un segle, amb les múltiples 
opcions que ofereixen les noves tecnologies. 
L’edifici de la Casa Domènech segueix essent 
un espai obert a temàtiques generals. I a la Masia 
Rocosa, construïda entre els segles XVI i XVII, podem 
veure amb detall les diferents facetes de Domènech 
i Montaner: il·lustrador, enquadernador, intel·lectual, 
polític i arquitecte. Com que la Masia Rocosa té 
una accessibilitat molt complexa, la sala que fou la 

cuina, a la planta baixa, s’ha habilitat per poder fer un 
recorregut virtual per l’equipament. 
Fer realitat aquest projecte ha tingut un cost de 
364.387€ repartits de la manera següent: 182.193€ 
de la Unió Europea, 143.538€ de la Generalitat, 
18.000€ de la Diputació de Barcelona i una aportació 
de l’Ajuntament de 20.656€.
La inauguració de la Casa museu ha coincidit també 
amb la de la Sala Forcano, un espai permanent a 
la Casa Domènech dedicada a l’artista canetenc, 
conegut internacionalment, on es mostra l’univers 
personal íntim de l’artista. I a la Sala jardí encara 
sou a temps de veure l’exposició Eugeni Forcano, 
fotografies 1960-1996, on trobareu part de la seva 
obra fotogràfica.

Nova Casa museu Lluís Domènech i Montaner
Canet gaudeix ja d’una Casa museu que combina el Modernisme 

de fa més d’un segle amb la modernitat de les noves tecnologies

L’Ajuntament acaba de signar un nou conveni amb la 
Generalitat i l’empresa Barcelona Bus, per a la millora 
del servei de transport de viatgers per carretera que 
enllaça Canet amb l’Hospital de Calella. Els usuaris 
no es veuran afectats pel canvi, i l’Ajuntament ha 
aconseguit en aquesta nova negociació, un estalvi 
d’uns 30.000 euros respecte al que pagava el 
consistori fins ara. 
El trajecte de l’autobús començarà a Sant Cebrià de 
Vallalta, passarà per la part alta de Sant Pol, seguirà 
la seva ruta pel municipi de Canet de Mar, continuarà 
amb les parades de Sant Pol i acabarà a l’Hospital de 
Calella. La tornada es farà en direcció contrària. Això 

vol dir que els usuaris de Canet no hauran d’anar fins 
a Sant Cebrià quan vulguin anar a Calella perquè el 
municipi de sortida i arribada és Sant Cebrià. 
Canet tindrà 8 parades i bus cada dia feiner, de dilluns 
a divendres, des de tres quarts de set del matí i fins a 
les vuit del vespre. La gestió del nou conveni suposa 
una millora per al servei. Un estalvi del 40 % respecte 
al que es pagava fins ara i més freqüència. En un 
primer moment, es temia que el trajecte s’allargués, 
fent passar els usuaris de Canet per Sant Cebrià 
abans d’arribar a Calella, però com hem dit, seguirem 
enllaçant directament amb l’Hospital de Calella. 
Més informació dels horaris al web municipal.

Nou conveni del servei de 
bus amb més freqüència i 
estalvi econòmic 
El nou servei entra en funcionament el dia 2 de gener

Vitralls i Modernisme, 
presents als mitjans i a 
fires internacionals
Al mes de novembre, els vitralls, els dolços modernistes 
que van crear ja fa 9 anys els pastissers de Canet, 
van servir-se en un dels sopars gastronòmics de la 
World Travel Market, una fira turística de Londres 
que aplega més de 180 països expositors.
També vam poder veure vitralls, dels dolços i dels de 
debò, al programa de TVE Un país para comérselo. 
Era el passi del programa enregistrat a la primavera, 
quan van venir al Maresme els actors Imanol Arias 
i Juan Echanove, convidats per la Diputació per 
mostrar arreu el potencial turístic i gastronòmic de la 
nostra zona. 
I també des de Televisió Espanyola, s’ha enregistrat 
a Canet part d’un documental sobre Lluís Domènech.  
El programa es Imprescindibles, que s’emet a 
tot l’Estat espanyol i que recull la vida i l’obra de 
personatges rellevants de l’art i la cultura. Abans 
d’aquest rodatge, la Casa museu també va rebre la 
visita d’una productora de TV Tokio, que va enregistrar 
imatges de Domènech per un programa per al Japó. 
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Escrit de Càritas Parroquial:
CARITAS parroquial de Canet de Mar ha comprat 
un llit articulat, dels mateixos que hi ha a hospitals 
o centres mèdics, per posar-lo a disposició de les 
persones que el necessitin. Podrà esser utilitzat 
per persones que tinguin necessitat especial de 
les prestacions d’aquest tipus de llit, ja sigui per a 
ells o pels qui els cuiden a casa amb motiu d’una 
convalescència o malaltia. Aquest llit estarà gestionat 
per Serveis Socials de la nostra vil·la, perquè tothom 
qui ho necessiti el pugui demanar, fent el pas previ de 
l’estudi del cas, la conveniència, de la disponibilitat i 
la necessitat real d’aquest llit. Cal dir que sempre que 
es presti serà només per un temps, és a dir, no serà 
per sempre, sinó per ajudar en les necessitats 

de famílies i persones amb dificultats econòmiques 
que han de tenir un malalt a casa i aquest element 
els és necessari o imprescindible temporalment.
Des d’aquí agrair a totes les persones que han ajudat 
i ajuden CARITAS, ja sigui amb donatius o amb 
treball manual, i fan que tota la nostra feina sigui 
possible i també la compra d’aquest llit. També agrair 
la col·laboració a Serveis Socials, amb qui treballem. 
Finalment agrair i felicitar totes les persones que 
fan possible, repeteixo, amb diners o dedicació de 
temps i esforços, a que els altres múltiples projectes 
de CARITAS tirin endavant, com per exemple la 
col·laboració amb el Banc d’Aliments, el Rober, 
campanyes de Nadal, etc. 

Càritas cedeix un llit articulat per als usuaris dels serveis socials
L’entitat Càritas Parroquial de Canet de Mar ha adquirit un llit articulat 

elèctric per cedir-lo a la Regidoria de Benestar Social.

Formació per als 
emprenedors
Els diferents serveis de Promoció Econòmica, 
treballen coordinadament per donar atenció directa 
als diferents col·lectius locals vinculats d’una forma 
o altra amb el món laboral i la demanda i l’oferta 
de feina. Actualment, centren la seva feina en dos 
col·lectius bàsics, les persones que estan a l’atur 
i les petites i mitjanes empreses. La formació en 
emprenedoria està esdevenint prioritària. Aquest final 
d’any, i a través del Consell Comarcal, s’han fet tallers 
en emprenedoria per als estudiants de Batxillerat i del 
darrer curs de l’ESO de l’Institut. 
Aquests tallers s’afegeixen a les iniciatives que s’han 
anat duent a terme durant tot l’any. Canet forma part de 
la xarxa Inicia, que assessora, informa i fa seguiment 
tècnic en els processos de creació d’empreses. 

Acaba la Casa d’Oficis 
ECO TALLER
Aquest octubre hem posat punt i final a la Casa 
d’Oficis ECO TALLER, el projecte iniciat fa un any que 
suposava la continuació de les conegudes escoles 
tallers, de les quals Canet en fou poble pioner ja fa 
més de 20 anys. A l’ECO TALLER s’han format 30 
alumnes treballadors d’entre 16 i 25 anys perquè 
aprenguessin un ofici que els servís per a la seva 
incorporació total al món laboral. Els tres mòduls que 
s’hi han impartit han estat pintura, treballs forestals i 
instal·lació de sistemes d’energia solar tèrmica. Entre 
els projectes que s’han fet destaquen l’adequació de 
l’entorn de Vil·la Flora i del parc Santinyà, tasques 
de rehabilitació de la Casa museu i un petit parc 
d’energies renovables a la part posterior de Vil·la 
Flora. 

A principis de juliol, l’Ajuntament va decidir col·locar 
contenidors per a la recollida de les 5 fraccions dels 
residus a l’avinguda Maresme. Es tracta d’una zona 
amb majoria de població de segona residència i que 
multiplica molt el nombre d’habitants durant l’estiu i 
també els caps de setmana. A més a més, aquest 
increment tan important de població es dóna en un 
sol carrer i amb una alta densitat d’habitatges i de 
ciutadans.
Veient el bon resultat que ha tingut la mesura, s’ha 
acordat continuar amb el sistema de contenidors en 
aquest carrer, durant tot l’any.
La valoració que fa l’Ajuntament i l’Associació de 
veïns de l’Avinguda Maresme és que s’ha millorat la 
imatge del carrer, ha augmentat el control sobre la 
recollida dels residus. Les empreses de recollida i de 
neteja han realitzat les actuacions amb prou cura per 
mantenir les illes de contenidors en bones condicions. 

A la vegada, s’han assolit nivells de recollida selectiva 
similars als municipis amb contenidors.
A nivell general, a Canet de Mar seguim millorant els 
resultats de recollida selectiva. Així, des del 2005, 
any d’inici de la recollida de la matèria orgànica i del 
model porta a porta, l’any 2011 (de gener a agost) ha 
estat l’any amb una millor recollida selectiva: 66,95%.
Els mesos de juliol i d’agost de 2011 han estat 
dels millors pel que fa a % de recollida selectiva si 
ho comparem amb els mateixos mesos dels anys 
anteriors. Ha estat respectivament del 65,69% i del 
62,96%. En el cas de l’agost, durant els anys anteriors 
només l’any 2005 va superar per poc el 60% i la resta 
d’anys estava per sota del 60%.
Finalment, tant el juliol com l’agost de 2011 s’ha 
recollit menys rebuig que els mateixos mesos que 
l’any anterior, reduint encara més la generació de 
residus.

Valoració positiva dels contenidors de recollida 
selectiva a l’avinguda Maresme

Avís: La Deixalleria estarà tancada els dissabtes 24 i el 31 de desembre, per descans del personal.



13
desembre 2011 Butlletí d’Informació Municipal

El passat dia 19 de novembre es va organitzar com 
cada any el sopar benèfic a favor de l’Associació Terra 
i Cel.  L’Associació vol donar les gràcies a tots els 
assistents i agrair especialment a  totes les persones, 
a l’Ajuntament i als comerços que col·laboren amb 
els obsequis que es sortegen durant el sopar.

Aquest any es van recaptar 2.435 euros. Aquests 
diners es destinaran a cobrir les despeses de 
finançament del centre de dia i de l’esplai.
Aprofitem també per desitjar a tothom molt bones 
festes  de Nadal.

Carta de l’Associació Terra i Cel

Els Garrofers, com a centre residencial per a persones 
amb discapacitat, depèn de les subvencions que li 
atorga la Generalitat, ja que forma part de la xarxa 
de centres per a persones amb discapacitat psíquica 
i paràlisi cerebral, vinculats directament amb 
l’administració autonòmica. Des de l’Ajuntament i la 
Fundació Els Garrofers, s’han mantingut converses 
amb la Direcció General de Gestió de Recursos 
de l’ICASS, l´Institut Català d´Assistència i Serveis 
Socials per garantir la continuïtat del centre. 
Malgrat aquests acords econòmics, al centre falta 
molt de material per treballar diàriament amb els 
residents. És per això que Els Garrofers fa una crida 
a totes les persones que puguin col·laborar reduint 
la llista de tot allò que els falta. Poden ser coses que 
es tinguin a casa i no es facin servir o que estiguin 
arraconats des de fa temps. Hi ha una gran varietat 
d’objectes i eines que permetran als residents millorar 
la seva estada i també les estones de lleure, tallers i 
esbarjo.  Si teniu algun dels estris d’aquestes llistes, 
truqueu al telèfon 93 795 63 08 de 9.00 hores a 17.00 
hores i pregunteu per la Ruth. Trobareu tota la llista 
detallada al web municipal. 
Necessitats: 
Per fer activitats i esport:
Càmeres fotogràfiques, de vídeo i ordinadors.
Cascos per escoltar música i Mp3. Jocs de taula.
Disfresses i complements.

Llavors, llibre i material per crear un hort urbà.
Material d’estimulació multisensorial (objectes amb 
textures, puffs ...).
Llit elàstic i material de fisioteràpia.
Material per manualitats, per arts escèniques, jocs 
exteriors i per fer esport.
Material i roba per a la piscina.
Instruments musicals.
Ajudes tècniques:
Arnesos, cadires de rodes, cadires i llitera de dutxa 
i subjeccions. Equip d’etiquetatge i impressora per a 
la bugaderia. 
Mobiliari:
Per a les aules per guardar material. Prestatgeries. 
Mobiliari d’oficina. 
Material mèdic:
Ambu adult, aspirador de secrecions,  bàscula, 
caixes organitzadores de medicació, cànules de 
Mayo, carro de curacions, coller de Filadèlfia, 
compressor nebulitzador, electrocardiògraf, equip de 
vigilància amb càmera, equip d’òrgans, fèrules de 
diferents tipus, fonendoscopi, mitges de compressió 
vascular, rosegadors per a crisis convulsives, nevera 
per a medicaments i vacunes, pinces de dissecció, 
pinces Kelly, pinces mosquit, saturadors d’oxigen,  
silicona alimentària, pots dispensadors per a l’alcohol 
glicerinat, tensiòmetres digitals, tisores quirúrgiques,  
otoscopi, venes.

Els Garrofers fan una crida 
per recollir material pel 
centre residencial 

L’Ajuntament ja és a les 
xarxes socials 
L’Ajuntament de Canet de Mar, com a òrgan institu-
cional, ha donat d’alta un espai al Facebook i al Twit-
ter. Conscients de la importància que estan adquirint 
les xarxes socials com a noves vies de comunicació, 
les informacions institucionals havien de tenir sortida 
també a través d’aquests espais. Fins ara ho havien 
fet diferents àrees amb iniciatives puntuals, però ca-
lia que ho fes l’Ajuntament com a institució.
També hem donat d’alta un nou espai, el portal multi-
mèdia Mira TV, al qual s’accedeix directament des del 
web municipal www.canetdemar.cat i on hi trobareu 
vídeos dels principals esdeveniments locals vinculats 
amb l’Ajuntament, com ara la Fira Mercat Modernista 
i també fragments dels principals acords que s’han 
pres a les darreres sessions del Ple municipal.

Nit de l’esport 
El dijous 22 de desembre se celebra, com fa ja 
quatre anys, la Nit de l’Esport. Aquesta és una gran 
festa dedicada a reconèixer el treball fet durant la 
temporada i per agrair la feina ben feta de tots els 
que es relacionen amb l’esport.
A l’acte es repartiran reconeixements i mencions a 
les persones i entitats esportives que d’una manera 
o d’altra han promocionat l’esport durant el 2011 i 
han fet que l’esport del nostre poble sigui un referent 
pedagògic i d’integració tant dins com fora de Canet.

La Brigada descarrega 
5 tones d’aliments
Una desena de persones de la Brigada municipal 
acompanyats pel regidor d’Obres i serveis, Àngel 
López, van descarregar durant el matí de divendres 
25 de novembre, cinc tones d’aliments a la seu de 
Creu Roja. Aquests aliments són dels anomenats 
de mitja i llarga durada, és a dir, tenen una data 
de caducitat llarga i podran servir per a ajudar a 
l’alimentació de famílies que ho necessitin durant uns 
tres mesos.

Nou horari del CAP i les 
farmàcies de Canet
El 17 d’octubre la Generalitat va canviar l’horari 
d’atenció al públic del CAP. El nou horari és de dilluns 
a diumenge de 8.00 a 21.00 hores. De les 20.00 
hores a les 8.00 hores de l’endemà, els usuaris que 
necessiten assistència sanitària urgent han de trucar 
al 112 o bé al 902 111 444 per informació sanitària. 
També podran acudir directament al punt d’atenció 
continuada (PAC) de l´Hospital Comarcal Sant 
Jaume de Calella
Per adequar-se a aquest nou horari, les farmàcies de 
Canet canviaran també el servei d’urgències a partir 
de l’1 de gener de 2012, obriran tenint el mateix horari 
que el CAP. Es  tracta d’unificar el servei d’urgències 
de les farmàcies a l’horari del CAP de Canet de Mar.
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Aclariments
L’Ajuntament  de Canet, a favor 
del segon institut
L’Ajuntament de Canet de Mar, amb aquest 
comunicat, vol manifestar el ple suport a la comunitat 
educativa de Canet de Mar perquè el municipi 
disposi en un futur d’un segon Institut.
L´Ajuntament, fent costat a les mares i els pares, 
als professionals i als alumnes de Canet, vol 
manifestar el seu rebuig a l’ampliació de l’actual 
Institut en els espais de Vil·la Flora. L’actual Institut 
està actualment massificat, amb 200 alumnes 
més dels que pot acollir. Els alumnes d’ESO i de 
Batxillerat han de compartir els espais, la qual cosa 
fa impossible el correcte funcionament del centre.
Des de la Regidoria d’Educació, s’ha començat a 
treballar perquè l’embrió del Nou Institut s’ubiqui de 
forma provisional a l’Escola Universitària de Teixits 
de Punt.  Tanmateix,  l’Ajuntament  està treballant 
en la valoració de diferents terrenys, perquè d’aquí 
a tres anys, un cop acabat i complert el Pla de 
Sanejament, i amb unes finances municipals més 
sanejades i consolidades, sigui possible adequar 
un terreny per poder iniciar la construcció del segon 
Institut al nostre municipi.
Canet  necessita un segon Institut i el consistori 
treballarà en aquest sentit intentant vertebrar 
solucions de futur i manifestant la seva oposició a 
d’altres alternatives  que no resolen el problema 
de massificació que pateix avui l’Institut Lluís 
Domènech i Montaner.

La borsa de mediació per al 
lloguer social es trasllada al 
Consell Comarcal
A la sessió plenària del 29 de setembre passat, es va 
acordar modificar el servei d’habitatge que s’oferia a 
l’Ajuntament, a través de l’Oficina Local d’Habitatge 
i Accessibilitat i traslladar la majoria de tràmits que 
es feien des de Canet, al servei d’habitatge del 

Consell Comarcal del Maresme.
A partir d’ara, a l’Ajuntament se seguiran tramitant 
les cèdules d’habitabilitat d’habitatge usat i també 
es continuarà amb el seguiment i les actuacions 
municipals en matèria d’accessibilitat a través dels 
informes dels Serveis Tècnics municipals, ubicats 
a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat del carrer de la 
Font,8.
D’altra banda, s’ha signat un conveni de col·laboració 
i encàrrec de gestió amb el Consell Comarcal del 
Maresme, pel que fa a la borsa de mediació per al 
lloguer social. El Consell Comarcal va signar al 2008 
un conveni de col·laboració amb la Generalitat, 
mitjançant l’empresa pública Adigsa, per a la gestió 
del Programa de mediació per al lloguer social i jove 
de la comarca del Maresme. 
El que s’ha aprovat a la sessió plenària de 
l’Ajuntament és que, la gestió que feia Canet fins 
ara, passarà a oferir-se a les oficines del Consell 
Comarcal del Maresme, a la plaça Biada s/n (davant 
l’estació de tren) de Mataró i al telèfon 93 741 16 16.

L’Ajuntament aconsegueix 
crèdits de l’ICO
Ja haureu pogut llegir al llarg de les diferents 
informacions d’aquest número del Viure Canet, que 
recentment, l’Ajuntament ha rebut la confirmació de 
l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), de l’atorgament de 
dos crèdits que ens permetran eixugar el deute del 
consistori i pagar, per tant, les factures pendents 
sobretot amb autònoms i petites i mitjanes empreses. 
Sapigueu que ens l’han concedit, precisament, per 
haver aprovar el Pla de sanejament 2011 – 2015. Els 
crèdits ICO ofereixen condicions més avantatjoses 
que altres tipus de crèdits però s’és molt curós a 
l’hora d’atorgar-los. El compromís ferm de complir 
el Pla de sanejament i la seriositat d’aquest Govern 
han fet possible que ens els concedissin. 
Cal aclarir que aquests crèdits quedaran satisfets 
durant el Pla de sanejament i per tant, no suposaran, 
en cap cas, un deute per als pròxims mandats.

Els llums de Nadal
Com bé sabeu i heu pogut veure, als carrers 
de Canet aquest any no hi ha il·luminació a 
les principals vies comercials. El motiu és 
essencialment econòmic. Les diferents partides de 
les àrees s’han vist reduïdes considerablement ja 
aquest 2011.  Des de l’Ajuntament s’ha treballat fins 
a l’últim moment per aconseguir posar-los però fer-
ho d’acord amb el pressupost de què es disposava i 
que era exclusivament de l’Ajuntament, no permetia 
arribar a totes les vies cèntriques on hi ha comerç. 
Es tracta d’una despesa molt necessària, però no 
indispensable i l’elevat cost que havíem d’assumir 
ha fet que finalment només s’instal·lés el rètol de 
l’És Canet, que és de propietat municipal. 
Instal·lar els llums de Nadal, forma part d’un procés 
contractual que s’inicia ja al mes de juliol. Per 
aquest motiu, des de l’Ajuntament vetllarem aquest 
any 2012 perquè les converses amb totes les parts 
implicades en l’activitat comercial i empresarial de 
Canet comencin a l’estiu i puguem, entre tots, trobar 
una solució perquè el Nadal de l’any que ve, torni la 
il·luminació als eixos comercials del poble.

Pista esportiva de la plaça 
Universitat
La pista esportiva de la plaça Universitat forma part 
del conveni signat amb l’Escola de Teixits perquè 
aquesta tingués un equipament esportiu que 
pogués ser utilitzat pels alumnes de l’Escola, a la 
vegada que l’Ajuntament l’obria al públic en general. 
Com sabeu, l’Escola ha deixat de funcionar com a 
tal perquè ja no hi ha alumnes, per tant, el conveni 
signat ha perdut la vigència. 
Els molts problemes de sorolls i mal ús de 
l’equipament que pateixen directament els veïns, 
ha fet que l’Ajuntament es plantegi canviar l’ús 
de l’espai. De moment, la pista no funciona i els 
pròxims mesos es valorarà com convertir-la en un 
lloc de participació i convivència ciutadana.

Gestió i confiança
En el mes de juny d’aquest 
any es va produir un canvi en 
el govern municipal del nostre 
poble. La llista de Convergència 
i Unió va ser la més votada pels 
canetencs, i això va propiciar 
que el cap de llista convergent 

fóra investit alcalde amb un pacte de compromís 
ferm, mirant de cara al poble, amb Unió Municipal de 
Catalunya i Partit Popular.  Ara, sis mesos després, 
una vegada fet el diagnòstic de la situació municipal i 
preses les primeres mesures per tal redreçar la situació, 
podem donar un missatge de tranquil·litat i confiança 
als conciutadans, malgrat  que la gestió de l’anterior 

govern municipal estava portant al poble a una situació 
econòmica i financera de difícil sortida. Una bona 
gestió és un factor de competitivitat territorial, és a dir, 
fa que el teu poble sigui millor que el veí, en tots els 
àmbits, des del benestar social, passant pel món de 
la cultura, i arribant a l’àmbit de l’empresa i l’ocupació. 
El “qui dia passa any empeny”, malauradament molt 
habitual, significa no estar a l’altura del que avui 
s’espera dels gestors públics, i suposa, en no tenir 
un horitzó estratègic, quedar endarrerit envers els 
municipis que compten amb una planificació i una 
estratègia a mig i llarg termini. La política ha de fer un 
salt cap a l’execució i afrontar canvis de comportament 
importants per tal de recuperar la confiança dels 
ciutadans. Aquest és el primer missatge que volem 
fer arribar als conciutadans, el canvi en la forma de 
gestió. L’atenció i el servei al ciutadà canetenc ha de 

ser la principal prioritat del govern municipal. Per tal 
de donar aquest servei, l’Ajuntament compta amb uns 
recursos humans, personal funcionari i laboral, amb 
capacitat i formació, i el govern municipal ha d’aprofitar 
aquests recursos amb gestió i motivació. En aquests 
moments difícils per a tots, en què la conjuntura 
externa en forma de crisi financera ens estreny, hem 
de deixar de mirar més lluny i centrar-nos en el que 
tenim més a prop, les coses més quotidianes que 
normalment no valorem massa perquè el que ve de 
fora ens enlluerna. Aquest és el segon missatge, la 
confiança en nosaltres mateixos, que ha de generar 
cadascun i que l’administració local ha de motivar, per 
tal de fer del nostre poble un referent de la comarca. 
Des de Convergència i Unió desitgem a tots els 
canetencs que gaudim d’aquest Nadal, i que el proper 
any sigui molt millor.

Els Partits

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: 
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Augment d’impostos i 
sense projecte educatiu

Després de més de sis mesos 
d’acord de govern a Canet de Mar 
del tripartit format per CiU, UMdC 
i PP ens arriba ara el Pla de Go-

vern (una mica tard, no?). Un Pla de govern que mar-
ca uns objectius generals molt semblants als que tots 
portàvem al nostre programa i amb un compromisos 
que no acaben d’afinar ni prioritats ni propostes con-
cretes. Malgrat tot, sempre és interessant saber que 
finalment hi ha una línia de govern i per això volem 
parlar d’algun dels aspectes proposats. Bàsicament 
ens centrarem en dos temes que preocupen la nostra 
població: un els afecta econòmicament, com és l’IBI, 
i l’altre els preocupa davant la saturació que pateix 
l’institut Lluís Domènech i Montaner.
Dins de l’apartat d’hisenda ens trobem amb l’objectiu 

de la “disminució de la pressió fiscal al ciutadà”, un 
objectiu que el tripartit ha posat al seu programa però 
que veiem que ja no comença complint. Segons les in-
formacions del propi regidor d’hisenda en el darrer ple, 
l’IBI dels canetencs, en el conjunt dels seus béns im-
mobles, s’apujarà un 12,9% anual com a mínim durant 
tot el mandat, però hi haurà un 30% de la població que 
tindrà augments molt superiors xifrats entre un 20 i un 
40% acumulats any rere any. I qui és la gent més afec-
tada? Doncs precisament la pressió fiscal es centra 
en els habitatges dels canetencs per damunt d’altres 
béns immobles com la zona industrial, els locals o les 
segones residències de les urbanitzacions, que pugen 
molt poc o fins i tot s’abaixen. Per tant, hi ha molta fei-
na a fer en aquest apartat i dubtem que aquest govern 
pugui complir-la, ans al contrari, en un moment de crisi 
no sembla que vulguin tenir en compte les dificultats 
severes dels convilatans en assumir aquests incre-
ments. Un altre tema del Pla de Govern és el segon 
institut, una demanda que des d’Esquerra fa anys que 

defensem i que va ser una de les raons per deixar el 
govern davant la ineficiència de l’antic equip de govern 
per cedir uns terrenys apropiats. Ara cal cedir uns es-
pais provisionals perquè s’iniciï ja al setembre aquest 
segon institut i no deixar massificar i ampliar l’actual. 
Quins espais es poden cedir? Cal cedir espais que 
no permetin l’ampliació, sinó que siguin la llavor del 
nou institut: es podria mirar els terrenys de les pistes 
d’atletisme o també, i només per a curt termini, dema-
nar permís a la direcció de l’escola de teixits per poder 
iniciar allà el nou institut. Aquestes propostes provi-
sionals haurien d’anar acompanyades de la cessió de 
terrenys per al futur institut que podria ser a les pistes 
d’atletisme o als terrenys de la deixalleria al costat de 
l’escola Misericòrdia. Apostar per un segon institut i no 
ampliar l’actual és el que vol el claustre de mestres i 
la coordinadora de pares i mares. Des d’Esquerra ens 
sumem a la iniciativa com vam fer des del primer dia 
i demanem una resposta municipal ràpida i definitiva.
Aprofitem per desitjar-vos Bones Festes!

Bon nadal 
i Feliç any nou.

El mes de juny d’enguany, els ca-
netencs i canetenques vam decidir 
quina seria la composició política del 
nostre Ajuntament. El Partit Popular 
de Canet va tenir un recolzament 
notori de bona part de vosaltres i us 

volem agrair la confiança dipositada en les nostres 
propostes. A partir dels resultats dels comicis vam 
establir converses entre diverses forces polítiques 
essent l’opció de coalició entre Convergència i Unió, 
Unió Municipal i Partit Popular la que té més punts en 
comú i la que pensem que és el que Canet necessita.

Com tots sabem són temps difícils, temps en què les 
polítiques eficients, l’eficàcia en la gestió, l’austeritat i 
el sentit comú en el repartiment dels nostres impostos,  
pren una importància cabdal. Són temps de política 
amb majúscula, on hem de governar amb escasse-
tat de recursos i per tant amb valentia i imaginació. 
Com sempre hem dit, els homes i les dones del Partit 
Popular treballarem per aconseguir els reptes que es 
presentaran, i ho farem amb la ferma convicció que 
l’equip de govern que hem format és el que Canet ne-
cessita, actuant com a bloc i prenent totes les deci-
sions en equip. Les urgències en què ens hem trobat, 
han fet que sense període d’adaptació, hàgim hagut 
de realitzar actuacions com les del pla de viabilitat i la 
presentació dels pressupostos del 2012 en els quals 
hem fet els ajustos pertinents per fer possible la via-
bilitat de l’Ajuntament a curt, mig i llarg termini. Avui 

podem dir que aquest primer pas s’ha aconseguit.
Volem també fer-vos partícips del nostre full de ruta de 
govern, i és per això que vam presentar a la ciutadania 
els nostres compromisos de govern en la presentació 
feta ara fa poques setmanes i de la qual us podem dir 
que alguns compromisos ja els hem dut a terme com 
el de la millora i l’optimització del Servei de Bus.
Per acabar, us volem transmetre que les persones 
que formem el Partit Popular treballarem guiats pels 
eixos bàsics que han de vertebrar la conducta dels po-
lítics, honestedat, gestió eficaç, esforç, humilitat, sentit 
comú i sempre pensant en el bé de la majoria de tots 
nosaltres i no en interessos partidistes.
El Partit Popular de Canet us desitja que passeu unes 
bones festes i que tingueu una bona entrada d’any 
amb companyia de les vostres persones estimades.
Gràcies. 

Compromís, 
transparència i ganes 
de treballar

Sis mesos després del procés 
electoral es produeix allò que 
sempre es diu: “el temps ho 
posa tot al seu lloc”. Després 
de sentir comentaris de tot 
tipus, es demostra que les 

coses comencen a veure’s clares, molt clares. Un 
pacte de govern entre tres partits que comparteixen 
un projecte de poble. Uns valors i uns ideals ferms, 

un compromís amb les persones de Canet per 
sobre de partidismes. Estem contents, orgullosos i 
compromesos amb aquest equip i aquesta manera 
de fer. Érem i som conscients que no serà una 
legislatura fàcil. Sabem perfectament on som i 
què hem vingut a fer, a prendre algunes decisions 
sovint impopulars, però que a la llarga seran molt 
beneficioses pel Canet del futur. Hem de ser capaços 
de funcionar com una gran empresa, on posem per 
davant l’eficàcia i l’eficiència al servei dels ciutadans. 
Eficàcia donant el màxim de serveis amb molts menys 
recursos. Eficiència per ser capaços de generar nous 
motors i recursos econòmics, pel sanejament dels 
comptes públics. Aquest és el nostre compromís, 
que assolim amb rigor i transparència, que és el 

que els canetencs ens demanen i es necessita. El 
dèficit zero, el passeig marítim, la nova plaça mercat, 
el nou institut i l’escola de música, la cultura com a 
motor econòmic, la promoció de Canet a l’exterior, 
el recolzament al comerç i a l’empresa, els Plans 
General i Estratègic (urbanístic, econòmic i social), 
seran aspectes fonamentals. I per sobre de tot això, 
les polítiques socials, les persones i el seu benestar, 
en aquests temps, han de ser la nostra prioritat. 
Molta feina per fer, molta l’estem portant a terme 
convençuts, amb ganes i compromesos amb el 
Canet del present i el futur.
Des del Grup d’Unió Municipal de Catalunya us volem 
transmetre els millors desitjos per aquestes festes de 
Nadal i per l’any vinent.

Any nou, pressupost 
nou

Sense cap mena de dubte, de les 
decisions que es prenen en un 
ajuntament, les que tenen més 
calat polític són l’aprovació del 
pla d’actuació, el pressupost i les 
ordenances fiscals, ja que aquests 

són els instruments que dibuixen i quantifiquen 
econòmicament el full de ruta d’un govern municipal. 
En el cas de Canet, ja els tenim sobre la taula. Bé, 
tots no, el pla d’actuació brilla per l’absència i l’han 

substituït per un pla de mandat que poc aporta. 
Analitzada la proposta, des del Grup Municipal del 
PSC volem destacar tres elements substantius de 
per on va el govern: 
1r.- El poc contingut polític d’un pressupost que neix 
coix en no indexar-hi un pla d’actuació anual que 
permeti fixar prioritats, objectius i accions concretes, 
degudament temporitzades, quantificades i amb 
indicadors per retre comptes.
2n.- La poca ambició, ja que únicament es prioritza 
eixugar el dèficit i amortitzar el deute i s’oblida que 
el pressupost és un dels instruments bàsics per 
contribuir a la reactivació econòmica del poble i a 
pal·liar la situació dels més febles.
3r.- L’increment desmesurat de la pressió fiscal sobre 

la ciutadania i les activitats econòmiques de Canet 
en època de crisi. L’apujada del rebut de l’Impost 
de Béns Immobles (IBI o contribució) exemplifica la 
voluntat recaptatòria del govern ja que s’ha aprovat 
la revisió del cadastre, que significa per la majoria 
d’immobles un increment substancial del seu valor, 
però no s’ha volgut reduir el tipus impositiu. 
Per aquest camí ja avancem que no ens hi trobaran. 
Generar ocupació i reduir l’atur, recolzar les persones 
que pateixen la crisi, apostar per la projecció futura 
de Canet de forma participada i equilibrar les finances 
municipals aplicant criteris d’austeritat i reduir la 
pressió fiscal són les propostes que hem posat sobre 
la taula del govern. S’avindran a rectificar?
Bones festes i  feliç any 2012!



ELS COMERÇOS de la 
UNIÓ DE BOTIGUERS 

ET PREMIEN LES COMPRES 
D’AQUESTES FESTES

1 CREUER per 2 persones pel 
Mediterrani

Compra, omple la butlleta i 
diposita-la a la urna

Sorteig el 12 de gener de 2012 
en directe per Ràdio Canet

Bases del sorteig a les butlletes

Cantada de Nadales el dia 11 de desembre al matí a càrrec de la coral 
infantil de l’Escola de Música i acompanyats dels Pare Noel de l’UBC

Compra, omple la butlleta i 

Sorteig el 12 de gener de 2012 

Amb la col·laboració de:

ET PREMIEN

El comerç de Canet 
us desitja

Bon Nadal 
i

Feliç Any Nou


