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Telèfons
Ajuntament
de Canet de Mar
Tel. 93 794 39 40
Fax. 93 794 12 31
canetdemar@canetdemar.cat
www.canetdemar.cat
Vil·la Flora
(Centre Cívic i Cultural)
Tel. 93 795 46 25
Fax 93 794 31 98
Escola Taller R. Mar sol
Tel/fax 93 794 01 05
Benestar Social
Tel. 93 795 46 79
Fax. 93 795 41 26
Policia Local
Tel. 93 794 00 88
Fax 93 794 07 44
El Palauet
Tel. 93 794 37 70
Fax 93 794 25 39
Biblioteca Gual i Pujadas
Tel. 93 795 60 37
Fax 93 794 31 54

Ajuntament de Canet de Mar
Acords del Ple municipal ordinari de data 27 de setembre de 2007
Acord
Determinació de les festes locals per a l’any 2008
Els dies 30 de juny i 8 de setembre de l’any que ve
Es fixen com a les festes locals de Canet de Mar
Aprovació inicial modificació puntual Normes
Subsidiàries, sistema d’aparcaments i introducció
d’un paràmetre de densitat màxima d’habitatges
Canvi en els criteris de construcció d’edificis i d’aparcaments
Moció d’adhesió al Correllengua 2007
A més d’organitzar actes per al Correllengua,
l’Ajuntament s’adhereix a la continuació d’aquestes
activitats per tot Catalunya

Plaça Mercat
Tel. 93 794 02 92
Hospital Residència
Guillem Mas
Tel. 93 794 03 93

Unanimitat

Acord
Conveni de col·laboració amb la Fundació Bosch i Gimpera
de la Universitat de Barcelona per a l’elaboració d’un estudi
per a la Casa museu Lluís Domènech i Montaner

Composició del consistori 2007-2011
PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

Casa museu
Domènech i Montaner
Tel. 93 795 46 15
Fax 93 794 30 90

Unanimitat

Acor
ds de la JJunta
unta de Go
Acords
Govv er n Local

Ràdio Canet
Tel. 93 794 20 02
Fax 93 794 13 03
Of
icina de Turisme
Oficina
Tel. 93 794 08 98

Votació
Unanimitat

Joaquim Mas Rius: Alcalde i regidor d’Hisenda
Ca
or
cano Iser
n: 1a tinenta d’alcalde de Benestar Social, Festes i Sanitat
Isern:
Catiti FFor
orcano
Òscar Figuer
ola Ber
nal: 2n tinent d’alcalde de Comunicació, Cultura i
Figuerola
Bernal:
Urbanisme
Sílvia Tama
ta: 3a tinenta d’alcalde d’Educació i Medi Ambient
Mata:
amayyo Ma
au: 4t tinent d’alcalde d’Obres, Serveis i Via Pública,
Alber
Albertt Lamana i Gr
Grau:
Promoció Econòmica (Comerç, Indústria i Turisme)
Raf
el Dulsa
tiz: 5è tinent d’alcalde de Joventut i de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat
afel
Dulsatt Or
Ortiz:
Coia Galcer
an Ar tig
as: Regidora de Seguretat Ciutadana
Galceran
tigas:
Antoni Isar
n
F
lor
es:
Isarn Flor
lores: Regidor d’Espor ts
Fr ancesc Mar tín Casar
es: Regidor de Participació i Nova Ciutadania
Casares:
Marisol PPac
ac
heco Mar tos: Regidora de Règim Intern
acheco
També són regidors del consistori:
Laureà Gregori Fraxedas
M. Assumpció Sánchez Salbanyà
Núria RRoqué
oqué Tor
oroo
J esús Marín Her nánde
nándezz
etitbó
J ose
osepp Alboquer s PPetitbó
P er e Ser r a Colomer
Mercè Pallarolas Fabré
en lloc de Francesc Garcia Pujadas que va renunciar al càrrec de regidor
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Quan s’inicia una nova
empresa, hom té la
sensació de repte i responsabilitat alhora. Repte pel
que suposa tirar endavant
idees i projectes que han
estat madurant durant
força temps al cap i al cor.
Responsabilitat per allò
nou, per no saber si es farà
amb prou encert i al gust
de tothom.
Emprenem el període
2007 – 2011 amb ganes i
il·lusió renovada. Amb
satisfacció per l’oportunitat que se’ns presenta de dur a terme tot allò amb què creiem, tot allò
que pot ser beneficiós pel nostre poble. Però també amb la inquietud que porta implícita tot repte.
Hem signat un pacte de govern que farà possible fer convergir els programes electorals dels tres
partits. Partit dels Socialistes, Unió Municipal i Esquerra Republicana, tres grups allunyats sovint
en plantejaments i idees però amb un objectiu comú: la millora del poble i el benestar dels seus
habitants.
És aquest objectiu comú el que ha fet possible el pacte que aquest estiu hem signat. A les
darreres eleccions municipals, cap formació política de les que es presentava a Canet, va obtenir
la majoria absoluta. Per aquest motiu i per garantir la governabilitat de l’administració municipal,
PSC, UMdC i ERC hem optat per signar un nou pacte de govern.
Al pacte, hem acordat establir com a prioritaris, projectes que tenen el territori com a eix central:
creació de l’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat, constitució de la Mesa paritària de planejament
urbanístic, impuls de la reforma integral del centre històric i de la façana litoral i rehabilitació de
carrers, amb la corresponent millora de l’enllumenat.
Pel que fa a l’atenció, a les persones prioritzarem la inversió en coneixement i l’atenció social:
elaborarem un projecte educatiu de poble, regularitzarem els processos participatius, crearem
l’Oficina de suport al comerciant i també una empresa pública municipal per externalitzar
determinats serveis. Donarem embranzida a les polítiques socials de caire esportiu, cultural i de
benestar social amb la realització d’un Pla Únic d’Instal·lacions. Continuarem amb la promoció de
l’ús social de la llengua catalana com a llengua comuna i única en la relació amb la població. La
Policia de proximitat, el Pla de millora de senyalització i circulació viària i el Programa integral per
a la gent gran completen el gruix dels projectes adreçats a les persones.
Tot això serà possible si l’Ajuntament es reforma de portes endins. Als departaments i els serveis
municipals els cal l’aplicació urgent d’un programa d’atenció i millora. La modernització i la
innovació de l’Ajuntament és requisit indispensable per poder prestar el servei públic que
l’administració té el deure d’oferir als ciutadans. Obrirem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i internet
es consolidarà com un espai d’intercanvi i relacions entre la població i l’Ajuntament.
Encetem mandat, millorem Canet
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16 de juny de 2007, constitució del nou Ajuntament

Joaquim Mas Rius és

Canet per majoria a

El dia 16 de juny va tenir lloc a Canet, com
a gairebé tots els ajuntaments de l’estat,
el Ple de constitució del nou ajuntament.
La sala d’actes del consistori va quedar
petita per acollir totes les persones que hi
volien ser presents. Els 17 regidors
escollits pel poble la jornada del 27 de
maig van prendre possessió dels seus
llocs. Destacar la presència d’una nova
regidora, Mercè Pallarolas, que

s’incor por av a
després de la
renúncia del cap
de llista de CiU,
Francesc Garcia.
Tots els regidors i
regidores van
votar el qui volien
que fos l’alcalde
d’aquest mandat
2007–2011.
Joaquim Mas Rius
va obtenir 10
vots. Laureà Gregori en va obtenir
6. Hi va haver 1 vot en blanc.
Joaquim Mas va recollir el bastó de
comandament de mans del regidor de més
edat, Josep Alboquers. Després de
prometre el càrrec va ocupar la cadira
reservada a l’alcalde. En el seu discurs es
va mostrar convençut que Canet
recuperaria en aquest mandat la normalitat
política que tant ha mancat els darrers
anys.

Joaquim Mas, cap de llista del PSC, seguirà
essent el màxim representant del municipi.
A més a més de l’Alcaldia, serà
responsable de l’Àrea d’Hisenda.
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investit alcalde de

absoluta del Ple

Laureà Gregori, cap de llista de CiU

Tots els regidors van votar per designar plegats el nou alcalde

Cati Forcano, cap de llista d’UMdC

Òscar Figuerola, cap de llista d’ERC

El Ple de constitució va generar una gran expectació ciutadana i mediàtica

EQUIP DE GOVERN

6

Partit dels Socialistes, Unió Municipal i Esquerra Republicana

Pacte de govern
PSC, UMdC i ERC
Els tres grups polítics que formen l’equip de govern municipal, PSC, UMdC i ERC han
signat un pacte de govern que marca les línies estratègiques que se seguiran durant
aquests quatre anys.
Entre els objectius polítics subscrits pels
tres grups destaquen:
- Crear l’Oficina d’Habitatge.
- Constituir una mesa paritària de
planejament urbanístic.
- Impulsar la reforma del centre
històric, la façana litoral i el passeig
Marítim.
- Seguir amb la rehabilitació de
carrers i la millora de l’enllumenat
públic.
- Modernitzar l’administració: millora
d’espais físics i tecnològics.
- Elaborar un projecte educatiu de
poble.
- Impulsar la instal.lació d’ofer ta
d’estudis d’FP i d’una subseu de
l’Escola Oficial d’Idiomes.
- Municipalitzar l’Escola de Música
- Regularitzar els processos
participatius.
- Crear una empresa pública per
externalitzar determinats serveis
- Crear l’Oficina de supor t al
comerciant.
- Impulsar les polítiques socials,
culturals i de benestar social. Fer un
Pla únic d’instal.lacions.
- Elaborar projectes per a la millora
de l’esport i la cultura de base.
- Seguir amb la promoció de l’ús social
de la llengua catalana.
- Fer el programa integral per a la
gent gran.
- Afavorir la convivència i el civisme.
Policia de proximitat.

El pacte es divideix en dos àmbits de gestió
Primer.- Àmbit programàtic
Cada àrea ha elaborat un Pla d’Actuació de Mandat i en conjunt es farà un Pla
d’Actuació general. Tots ells seran revisats anualment per valorar-ne l’evolució i
millorar o modificar el que sigui necessari.
També es farà un cop l’any una Audiència pública perquè la població pugui participar
en la discussió dels temes més rellevants que ens afecten com a col·lectivitat.

Segon.- Àmbit de responsabilitats
Formar part d’un govern implica compartir plegats les responsabilitats. De comú
acord s’estableix un organigrama que pretén millorar l’eficàcia, el funcionament, la
transparència i l’accessibilitat de l’estructura político-administrativa de l’Ajuntament
i acostar-nos així, a la ciutadania. Es potenciarà la transversalitat entre les àrees.
El pacte PSC, UMdC i ERC tindrà una Comissió de Seguiment que vetllarà perquè es
compleixin els objectius previstos i se n’hi puguin afegir de nous.
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BENESTAR SOCIAL, FESTES I SANITAT

Cati Forcano: «la nostra
prioritat són les persones»
Cati Forcano Isern estarà durant aquests 4 anys al capdavant de les àrees de Benestar
Social, Sanitat i Festes. Les dues primeres les coneix sobradament, ja que va estar-ne al
capdavant durant tot el mandat que aquest juny hem conclòs. S’estrena amb Festes, un
departament que seguirà ubicat a Vil·la Flora i que continuarà amb el foment de la
cultura tradicional i popular.
Programa de Govern
- Centre de disminuïts físics, psíquics i sensorials Els Garrofers. Suport institucional i
seguiment del projecte.
- Programa integral per a la gent gran de
Canet (nova seu social, activitats de salut i
de lleure, assessorament i recolzament
institucional en temes d’ajuts).
- Coordinar els ajuts de la Llei de Dependència.
- Conveni amb Creu Roja.
- Suport al Centre d’Assistència Primària i
seguiment de la seva construcció i posada
en funcionament.
- Elaborar el Pla de Prevenció de Drogodependències Local.
- Continuar i millorar la tasca d’assistència
i atenció social a les persones.
- Campanyes puntuals treballant conjuntament amb altres àrees (Siguem Cívics campanya de conscienciació ciutadana
sobre la tinença d’animals-, bandera blava, reforç temporada estiu –passeig Marítim, platges-).

Cati Forcano, com a primera tinenta d’alcalde, casant una parella a la Sala de Plens

Àmbit d’actuació
Ser v eis
Socials
d’Atenció
Primària
Control atenció sanitària bàsica
Hospital residència Guillem Mas
Centres geriàtrics
CAP
Farmàcies
Associacions de gent gran
Festes
Cicle anual de Festes

El dia de Sant Jordi, repartint roses a la Plaça Mercat

EQUIP DE GOVERN
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COMUNICACIÓ, CULTURA I URBANISME

Òscar Figuerola: Hem de ser
un ajuntament del segle XXI
Òscar Figuerola Bernal seguirà encapçalant, durant aquest mandat, les àrees de
Comunicació i de Cultura. El procés de modernització de l’administració, sobretot pel que
fa a la implantació definitiva de les noves tecnologies, és prioritari. En aquest mandat
s’estrena com a regidor d’Urbanisme, una de les àrees més importants però també més
complexes d’un municipi. La creació de la mesa paritària de planejament urbanístic amb
participació de la resta de grups polítics del govern, contribuirà a la determinació conjunta
del futur de Canet com a poble.
Programa de Govern
Comunicació
- Excel·lència en la comunicació externa
adreçada a la població i als mitjans. Millora
dels canals existents i implantació de nous.
- Millora de la comunicació interna a
l’Ajuntament. Coordinació de les polítiques
de comunicació de totes les àrees i serveis
municipals.
- Gestió de projectes dels àmbits de la
gestió del coneixement, gestió de la
informació i noves tecnologies (organització
de la informació municipal, atenció
ciutadana telemàtica i promoció local).
- Coordinació i impuls de les activitats de
l’Oficina de Català de l’Ajuntament, tant
internament com externa
- Organisme Autònom de Ràdio Canet.
Manteniment i millora
Cultura
- Elaborar el Pla Únic d’Equipaments
(ampliació Biblioteca, dotar d’una seu
l’Arxiu Municipal i Ràdio Canet, projecte
museològic per a la Casa museu, millorar
Vil·la Flora, acabar i obrir l’Odèon, impuls
de la Sala Municipal d’Exposicions).
- Enfortir el Consell Municipal de Cultura,
òrgan de decisió cultural.
- Acostar la creació artística a infants, joves
i adults.

Òscar Figuerola amb el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, el dia de l’inici d’obres de l’Odèon

- Programació estable: Canet Cançó,
Primavera de les Arts, esdeveniments
programats i impulsats per entitats locals
- Promoció del patrimoni històrico-cultural
i de la cultura catalana. Facilitar
expressions d’altres cultures i integrarles en el nostre patrimoni.
- Relació amb les entitats (suport, formació
i cessió d’espais públics).
Urbanisme
- Conser vació i difusió del patrimoni
arquitectònic.

- Gestió de l’execució del planejament
urbanístic.
- Coordinació i impuls de la mesa paritària
de planejament.
- Disciplina urbanística (llicències d’obres i
control).
- Promoció de la rehabilitació d’habitatges
- Coordinació dels projectes de millora i
modernització dels equipaments municipals
- Impuls de la reforma integral del centre
històric.
- Projectes de millora del paisatge urbà
- Façana litoral i passeig Marítim.
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EDUCACIÓ i INFÀNCIA I MEDI AMBIENT

Sílvia Tamayo: «Hem d’enfortir
les polítiques educatives»
Sílvia Tamayo Mata dirigeix, com en l’anterior mandat, les àrees d’Educació i Infància i de
Medi Ambient, dues àrees relacionades, ja que el necessari canvi d’hàbits i valors per
millorar el respecte pel medi ambient comença amb l’educació dels infants. Un
desenvolupament territorial sostenible i una clara aposta per les polítiques educatives
són els eixos centrals d’aquesta tinença d’alcaldia.
Programa de Govern
Educació i Infància
- Projecte educatiu de ciutat. Pla d’entorn.
- Consell Escolar Municipal
- Gestió de projectes educatius. Programa
de millora de l’èxit escolar: Projecte
Passarel·les, Aula de suport i millora de
l’aprenentatge i nous projectes.
- Suport a les AMPA dels centres educatius
- Escola d’Adults i educació permanent,

Escola de música, Escola oficial d’idiomes.
- Serveis adreçats als infants i les famílies:
Llar d’infants, Escola de pares, Espai de
debat educatiu, Guia de serveis a la
infància.
- Pla de manteniment i millora dels
equipaments i les instal·lacions docents.
- Creació de camins escolars i promoció
de la bicicleta.
Medi Ambient
- Neteja viària. Parcs i jardins

Sílvia Tamayo. a l’estand de l’Ajuntament, durant la Mostra d’Entitats de l’abril passat

- Gestió dels residus municipals:
construcció minideixalleria i millora i
seguiment del sistema de recollida de
residus.
- Sensibilització, comunicació, participació
i educació ambiental.
- Auditoria ambiental i Agenda 21.
- Prevenció d’incendis forestals
- Construcció i desenvolupament territorial
sostenible.
- Llicències ambientals.
- Gestió de l’aigua

EQUIP DE GOVERN

10

OBRES, SERVEIS i VIA PÚBLICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA: COMERÇ, INDÚSTRIA i TURISME

Albert Lamana: «Infraestructures i
serveis, dues assignatures pendents»
Albert Lamana Grau s’estrena en la política en aquest mandat que comencem. Assumeix
el lideratge de dues àrees fortes i amb gran repercussió en el dia a dia del poble: Obres,
Serveis i Via Pública i Promoció Econòmica (Comerç, Indústria i Turisme).
Programa de Govern
Obres, Serveis i Via Pública
- Arranjament de carrers, enllumenat i
eliminació de barreres arquitectòniques.
Establiment d’un sistema rotatiu
d’actuacions periòdiques per dur-ho a
terme.
- Millora de les zones d’esbarjo. Estudi
per crear espais lúdics i d’esbarjo similars
als de pobles del voltant.
- Neteja de les zones de bosc i les platges
de la població.
- Millora dels elements de jardineria i el
mobiliari urbà.
- Vetllar per a la conservació del patrimoni
arquitectònic i pel centre històric de la vila.
- Creació d’una Societat Anònima Municipal
que permeti l’explotació paral·lela de
diferents àrees.
Promoció Econòmica:
Comerç, Indústria i Turisme
- Foment de la creació de noves Pimes i
autònoms.
- Impuls del trasllat i la instal·lació de noves
indústries de valor afegit al polígon industrial.
- Convenis amb Centres de desenvolupament tecnològic per tal d’aprofitar l’Escola
Universitària de Teixits de Punt perquè
esdevingui plataforma de coneixement i
mòduls de formació. Promoure les diferents borses d’inserció laboral.
- Foment de l’ús i formació en noves tecnologies. Valorar a Canet la instal.lació de

Albert Lamana participa sovint en trobades amb altres àrees i regidories

parcs d’energies renovables que puguin
reportar beneficis econòmics i/o estalvis
importants en partides significatives.
- Escola Taller. Sol·licitud i desenvolupament d’una nova escola.
- Foment de la compra al poble. Cerca de
nous motors comercials.
- Creació de nous llocs de treball al poble.
Consolidar la Borsa de treball.
- Creació de l’Oficina de suport al comerciant. Polítiques i campanyes d’estímul a la
compra al poble.
- Racionalització de les taxes d’obertura i
delimitació dels usos en les zones comercials.

- Connexió de l’aparcament de la Gavarra
amb el carrer Sant Pere per afavorir els
fluxos de persones a la zona comercial.
- Establiment d’horaris estrictes de la
recollida selectiva als comerços.
- Creació i impuls d’una nova marca de
poble.
- Creació d’un web específic de Turisme.
- Foment de l’organització de fires
(modernistes, de gènere de punt...).
- Promoció de la platja i del passeig
Marítim. Dotar-los de diferents ofertes
lúdiques i d’esbarjo.
- Connexió del passeig Marítim amb les
poblacions veïnes.

EQUIP DE GOVERN
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JOVENTUT I OFICINA D’HABITATGE i ACCESSIBILITAT

Rafa Dulsat: «L’habitatge ha
de ser accessible per a tothom»
Rafel Dulsat Ortiz continua aquesta legislatura al capdavant de la Regidoria de Joventut.
El Puntdi es reforçarà i la incorporació d’un tècnic de Joventut permetrà dur a terme
projectes nous per als joves. L’Oficina d’Habitatge i Accessibilitat és una necessitat que
finalment es materialitzarà durant aquest mandat 2007- 2011.
Programa de Govern
Joventut
- Contractació d’un tècnic de Joventut.
Creació de l’Oficina Tècnica de Joventut i
del Consell Municipal de Joventut.
- Suport a les entitats de joves i coordinació
de les activitats d’aquests col·lectius.
- Fomentar la participació dels joves en el
món local.
- Casal Municipal de Joves. Espai d’assaig
a la zona del polígon industrial.
- Oficina Jove de Treball. Col·laboració amb
la borsa que gestiona l’Àrea de Promoció
Econòmica.
- Zona d’oci nocturn al polígon industrial.
Espais de lleure.
- Aula d’estudi 24 hores.
- Reforma de la Masoveria.

Rafel Dulsat donant els premis del concurs literari de Sant Jordi 2007

Oficina d’Habitatge
i Accessibilitat
- Dotar l’Oficina de personal tècnic.
- Pla d’accessibilitat als edificis públics i a
la via pública. Control del compliment de la
Llei d’accessibilitat de l’any 1995.
- Promoció i intermediació per a la creació
de 200 habitatges socials i de lloguer.
- Centralització de la informació i els tràmits
relatius a l’habitatge. Adreçat a tota la
població.
- Gestió de la Borsa Jove d’Habitatge i de
la Borsa d’Habitatge per al lloguer social
- Mediació entre els propietaris amb
habitatges desocupats i persones que
busquen habitatge de lloguer.

Visita a Canet d’Eugeni Villalbí, Secretari General de Joventut

EQUIP DE GOVERN
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ESPORTS

Antoni Isarn: «Encara ens
queda molta feina per fer»
Antoni Isarn Flores és regidor d’Esports des de fa set anys. La seva vinculació amb les diferents
disciplines esportives i el suport donat als més de 20 clubs que hi ha a Canet, l’han situat en una
posició privilegiada per encarar el futur col·lectiu en aquest àmbit. Ara, amb la incorporació d’un
tècnic especialista, es podrà augmentar l’eficàcia i per tant els resultats.
Programa de Govern
- Contractació d’un tècnic d’Esports.
- Ser vei de gestió de projectes i
instal·lacions esportives.
- Creació del Consell Municipal d’Esports.
Instaurar la Festa de l’Esport.
- Manteniment, reforma i millora dels equipaments: vestidors Pavelló, piscina municipal, pista de l’Escola de Teixits oberta a
tothom, gespa, enllumenat i tancament al
camp de futbol, estudi del futur de les pis-

tes d’atletisme, remodelació de
les pistes de botxes i petanca ...
- Suport a totes les entitats esportives, que totes tinguin un
espai de trobada.
- Promoció de l’esport escolar i
de base. Creació d’una escola
esportiva municipal.
- Promoció de cursos de les federacions esportives per a la
formació de monitors, entrenadors i delegats.

Amb la regidora Marisol Pacheco a la Mostra d’Entitats 2007

PARTICIPACIÓ i NOVA CIUTADANA

Francesc Martín: «Som aquí per
escoltar els ciutadans i les ciutadanes»
Francesc Martín Casares seguirà quatre anys més al capdavant de l’Àrea de Participació i Nova
Ciutadania. La principal tasca del departament serà la de donar suport a les iniciatives municipals i
socials que fomentin l’associacionisme i la participació conjunta. També participarà en la coordinació
del procés d’implantació d’una Oficina d’Atenció al Ciutadà a l’Ajuntament.
Programa de Govern

Amb la regidora Cati Forcano repartint roses a la
Plaça Mercat. Sant Jordi 2007

- Projecte OAC.
- Polítiques municipals amb participació
(Projecte educatiu de poble, Auditoria
ambiental, Agenda 21, inter vencions
urbanístiques i de planejament, planificació
d’usos d’equipaments com l’Esplai, la
Masoveria, la zona esportiva o l’Odèon,
elaboració de plans municipals com
l’accessibilitat o la mobilitat, rehabilitació
de carrers, millora de l’enllumenat, creació

d’espais públics i d’esbarjo ...).
- Posar en pràctica mecanismes de
par ticipació global ja apuntades al
Reglament de Participació Ciutadana.
- Continuar recolzant els consells
municipals de participació.
- Educar en participació. Promoure canals
de participació infantil i juvenil.
- Elaborar la Guia de la participació
- Definir i coordinar les polítiques de
migracions i nova ciutadania.
- Suport i promoció de l’associacionisme.
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SEGURETAT CIUTADANA

Coia Galceran: «Treballem per a
l’atenció
i la feina
seguretat
del poble»
queda molta
per fer»
Coia Galceran Artigas gestionarà aquests 4 anys el funcionament de l’Àrea de Seguretat Ciutadana
a Canet. Això vol dir que estarà al capdavant dels cossos de la Policia Local i de Protecció Civil i
dirigirà els plans d’emergència a la localitat.
Programa de Govern

Amb l’inspector i un caporal de la Policia Local

RÈGIM INTERN

- Potenciar la Policia de proximitat.
- Reestructurar i millorar la senyalització
viària i reordenar les zones d’aparcament.
- Creació d’una àrea de seguretat a les
zones d’entrada i sortida de les escoles.
- Coordinació amb altres àrees per crear
el pla integral del centre històric.
- Externalitzar la gestió de les zones
blaves, el dipòsit de vehicles i la grua.
- Asfalt provisional a la Gavarra i determinar el futur de les pilones de la zona centre.
- Col·laboració amb el cos de Mossos
d’Esquadra per crear plans de millora de
la seguretat i la reducció de delinqüència.
- Elaborar el Pla de Seguretat Integral.

- Disminuir el temps de resposta ciutadana
i seguir amb la política d’informació a la
població.
- Col·laborar amb campanyes i projectes
d’altres àrees. Treball transversal.
- Seguiment i retirada de vehicles
abandonats.
- Col·laboració amb els Serveis Tècnics en
el control de l’ocupació de la via pública.
- Campanyes pròpies (control de velocitat,
control d’alcoholèmia, educació per a la
mobilitat segura, consells de seguretat).
- Especialització del cos de Protecció Civil.
- Estudi per a la implantació d’un servei de
transport urbà.
- Ampliació de l’oferta del servei de bus
amb els serveis hospitalaris més propers.

Marisol Pacheco: «Farem una bona
queda molta
per fer»
política
de feina
Recursos
Humans»
Marisol Pacheco Martos és la regidora més jove del consistori. Tot i així, ja fa anys que es dedica a la
política activament. Aquest mandat centrarà els seus esforços en l’Àrea de Recursos Humans del
consistori. La prevenció de riscos laborals i la valoració de llocs de treballs en són els primers punts.
Programa de Govern
- Desenvolupament del conveni col·lectiu
(Pla de formació, estudi organitzatiu i
valoració de llocs de treball, constitució
d’un Pla de pensions per a tot el personal)
- Prevenció de riscos laborals.
- Elaboració d’un Reglament de Règim
Intern per a tot el personal i un Reglament
Orgànic per a la Policia Local.
- Estudi de les necessitats de les àrees
quan a personal. Desplegament de la
plantilla pressupostària. Gestió dels

processos selectius.
Contractació del personal
laboral i nomenament de
funcionaris.
- Estudi de les necessitats
d’espai i redistribució del
personal per àrees de
servei.
- Seguiment de les
incidències de personal,
així com la gestió i
organització del seu dia a
dia.

La regidora, entre l’alcalde i el representant d’UGT, en la signatura del
conveni col·lectiu del personal de l’Ajuntament.
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UN POBLE OBERT A L’EXTERIOR
Encetem una nova legislatura amb molts deures per fer.
Si bé tenim el poble més reciclat de l’Estat espanyol, el poble amb la Festa Major més llarga dels
Països Catalans, i el poble que aspira a tenir els ciutadans més savis (malgrat es perdi una Escola
Universitària), crec que també tenim el poble més tancat en si mateix. I avui, un poble que no
s’obri a l’exterior té poc futur. Em refereixo a futur com a sinònim de conservació d’identitat.
Obrir-se a l’exterior vol dir atraure inversions d’empreses foranes que creïn llocs de treball. Aviat farà dos anys de la inauguració
del polígon industrial i encara no hi ha ni una sola empresa que hi desenvolupi la seva activitat.
Obrir-se a l’exterior vol dir promocionar els nostres productes i crear les infraestructures necessàries, per tal de reactivar el
nostre comerç i la nostre indústria.
Obrir-se a l’exterior és vendre la marca «Canet» per incentivar un interès turístic i propiciar inversions en el sector serveis.
Obrir-se a l’exterior és construir unes instal·lacions esportives amb els equipaments adequats, per realitzar activitats i competicions
que traspassin l’àmbit local.
El nostre poble està immers, des de fa anys, en un procés de recessió econòmica. És imprescindible elaborar des de l’Ajuntament
un pla estratègic que permeti conèixer els punt forts i les oportunitats de futur del municipi. I a partir de la situació actual, establir
objectius prioritaris i acords amb els agents locals necessaris per portar-los a la pràctica.
Esperem que el continuïsme en la forma de l’equip de govern municipal, no sigui premonició d’un continuïsme en la gestió.
www
.ciu.inf
www.ciu.inf
.ciu.infoo

ENDAVANT!

PSC

Des del Partit dels Socialistes, en primer lloc volem donar-vos les gràcies a tots i totes
aquelles que han fet possible que el partit socialista tingui una força important dins del
nostre Ajuntament. Estem molt contents perquè amb els vostres vots heu fet possible la
incorporació d’un company més a aquest equip que formem, amb l’únic afany de continuar
treballant per Canet, amb molta empenta i il·lusió, com hem estat fent fins ara.

La nostra és una alegria serena, fruit del nostre sentiment de responsabilitat. Perquè tenim la responsabilitat de
continuar millorant el nostre poble i d’engrescar-vos a tots i totes a formar part de la història viva de Canet. Apostem per
un consistori al servei de les persones, volem impulsar l’educació, la salut, la cultura i l’esport amb la creació de nous serveis
per atendre la diversitat familiar, amb polítiques clares per tal de resoldre la dependència de les persones grans i de les
persones amb discapacitats i amb la nostra lluita contra l’exclusió social i la discriminació.
Apostem per un consistori sostenible mediambientalment. Treballem per aconseguir una planificació del territori equilibrada i
sostenible, per tal d’aturar el creixement urbanístic. I apostem per un consistori preocupat pel desenvolupament equilibrat de
l’economia i el teixit empresarial i social del poble: continuarem incentivant el turisme cultural i familiar, potenciant el nostre llegat
modernista i el nostre entorn natural i donarem suport a la dinamització del comerç local.
Això serà possible gràcies a tots i totes vosaltres. Un cop més, podem dir: enhorabona amics!
www
.socialistes
.ca
t/ambit/canetdemar
www.socialistes
.socialistes.ca
.cat/ambit/canetdemar
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Treballar per Canet i pels canetencs
Benvolguts canetencs i canetenques, el Viure a Canet que teniu a les mans és el primer número
d’aquesta legislatura, és per això que aprofitem aquesta contraportada per presentar-vos
l’equip de persones que treballaran plegats per Canet al llarg d’aquest mandat, els regidors
d’aquest nou govern de coalició i consens.
També és la primera vegada que el grup de canetencs que vàrem encapçalar la llista d’Unió
Municipal de Catalunya podem utilitzar aquesta columna per adreçar-nos al poble. Volem aprofitar
aquestes línies per agrair la vostra confiança, dipositada a les urnes el passat 27 de maig, i que ens ha permès poder fer el que
més ens agrada i motiva: treballar per Canet i pels canetencs.
Volem fer una breu presentació dels tres regidors de la nostra formació i explicar-vos quines són les seves responsabilitats en
aquest nou govern: la nostra cap de llista i primera tinenta d’alcalde, la Cati Forcano, treballarà des de la Regidoria de Benestar
Social i Sanitat, continuant amb la feina encetada la legislatura anterior. També serà l’encarregada d’engegar un projecte
engrescador a través de la Regidoria de Festes Populars que a partir del mes de gener es desmarca de la Regidoria de Cultura.
L’Albert Lamana, quart tinent d’alcalde, dedicarà esforços davant les regidories d’Obres i Serveis, Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme. La Coia Galceran està al capdavant de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, des d’on donarà continuïtat al
projecte que va iniciar pocs mesos abans d’acabar la passada legislatura.
La Cati, l’Albert i la Coia treballaran amb responsabilitat, il·lusió i dedicació per fer el que els agrada: treballar per millorar el
nostre poble. Els regidors d’Unió Municipal de Catalunya tenen les portes obertes per a qualsevol consulta o suggeriment que
els vulgueu fer, perquè el seu objectiu és el mateix que ha conduït el nostre grup a presentar la candidatura: fer de Canet de
Mar un lloc on poder VIURE i CONVIURE. Moltes gràcies canetencs! Vosaltres ho heu fet possible!
coiag@vodafone.es

753 GRÀCIES!!!
753 sou els canetencs i les canetenques que vàreu fer confiança en el nostre grup de
persones. Aquest suport l’administrarem de la millor manera possible, tr
treeballant per tots
vosaltres des de l’Ajuntament.
ola i en Raf
L’Òscar
Figuerola
afaa Dulsa
Dulsatt són els nostres regidors i amb ells durem a terme els
Òscar Figuer
objectius polítics que us vàrem prometre a tots els canetencs i canetenques. Els nostres objectius
bita
tg
per Canet són: ampliar l’of
er ta d’ha
ar la qualita
l’ofer
d’habita
bitatg
tgee lliure i protegit accessible, millor
millorar
qualitatt de vida de la nostra gent
er
ent comar
cal en educació, en espor ts i en cultur
gran i gent amb problemes físics i/o sensorials, esdevenir un r ef
efer
erent
comarcal
culturaa
i promoure polítiques adreçades a la gent més jove. Per a tot això cal que configurem socialment i econòmicament
Canet per tal que esdevingui un referent a la comarca.
La nostra experiència ens avala en les àrees que hem gestionat durant els anteriors anys de govern. Per això, en aquesta nova
ent d’Esquer
Òscar és el r egidor d’Urbanisme
ptes.. L’Òscar
legislatura que comencem, la ggent
d’Esquerrr a té nous rreeptes
d’Urbanisme, a més de Cultur
Culturaa
i Comunicació, perquè un dels reptes que té Canet i la seva gent és definir el model de poble que volem,
volem i això ho farem
d’acord amb el nostre model de poble i escoltant la nostra gent. En Rafa és el regidor de l’Oficina d’Habitatge
i Accessibila
er de
Accessibilat,t, a més de Joventut. Amb aquesta nova Regidoria des d’Esquerra i el seu regidor al capdavant volem ffer
Canet un pob
le més accessib
le per totes aquelles per sones amb mobilita
eduïda o els que tenint un ffill
ill
poble
accessible
mobilitatt rreduïda
descobreixen com n’és de difícil moure’s pel poble! I a més a més, tenim el gran repte de posar a l’abast 200 pisos
assequibles per a la gent de Canet, ja siguin de lloguer o de compra.
ticipa
tiu,
Tot això ho durem a terme sense perdre l’objectiu final del nostre projecte: l’assoliment d’un Canet cohesiona
cohesionatt i par
participa
ticipatiu,
i l’assoliment d’una Catalunya Lliure!!!
a.catt
Si creus que aquest és també el teu projecte, vine!!! Posa’t en contacte amb nosaltres, a canetmar@esquer
canetmar@esquerrr a.ca
www
.esquer r a.or g/canetmar
www.esquer

MARC
PARROT

17 de novembre

a les 22.00 h a Vil·la Flora

«Interferència»
Ajuntament de
Canet de Mar

Col·labora:

Organitza:

Venda d’entrades a: CANET DE MAR: Casa museu Domènech i Montaner, El Puntdi
de Vil·la Flora, Llibreria Traços i Llibreria Gelabert. MATARÓ: Robafaves i Discos Track.
Preu anticipada: 8 euros. A taquilla: 10 euros.

Generalitat
de Catalunya

Diputació
Barcelona

2007

