
L’Ajuntament de Canet té un pressupost d’1 milió 
d’euros per dedicar a inversions aquest any, 
que es destinarà principalment a pressupostos 
participatius (300.000€), les obres de l’Odeon 
(270.000€) i el Centre de Dia (45.000€). La resta 
d’inversions són obres menors i adquisicions com 
la unitat mòbil de la ràdio o un vehicle per a la 
brigada.

Així, la inversió més important d’aquest 2016 serà 
triada pels ciutadans i ascendirà a 300.000 euros. 
Els canetencs poden votar sobre una base de 12 
projectes, que els diferents grups municipals han 
posat sobre la taula. N’hi ha que ja tenen un cost 
de 300.000 euros com són l’adequació de la plaça 
Manent o la creació d’un espai d’acomiadament 
laic, i que cas de ser triades obliguen a concentrar 
tota la inversió en una sola obra però n’hi ha 
d’altres que tenen costos menors i que permeten 
poder diversificar la inversió i sumar diverses 
obres. És el cas, per exemple, de la construcció de 

dos espais destinats a l’esbarjo per a gossos, que 
costaria 15.000 euros i que es pot sumar a d’altres 
obres com l’adequació de la pista de hoquei, amb 
un cost de 100.000 euros, o l’arranjament de 
Vil•la Flora per transformar-lo en un espai públic 
municipal obert, que té un cost de 90.000 euros. Si 
es triessin aquests 3 projectes, sumarien 205.000 
euros i encara se’n podria triar un altre de fins a 
95.000 euros per arribar als 300.000 euros dels 
quals es disposa aquest any.

Votar és molt senzill: només cal tenir 16 anys o més 
i estar empadronat a Canet. Es pot votar fins l’11 
de març només cal retallar la butlleta que inclou 
aquest butlletí i portar-la a l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. Es poden triar diferents obres però és 
condició indispensable que el seu cost no sumi 
més de 300.000 euros. Cada inversió porta un 
número que haureu d’assenyalar en la butlleta de 
votació. Us animem a participar en la votació que 
permetrà que entre tots fem un Canet millor.

LA CIUTADANIA VOTA
LES INVERSIONS A 
CANET

ADREÇA ELECTRÒNICA



MOBILIARI INFANTIL PER A LA RE-
FORMA I/O MILLORA DE DIFERENTS 
PLACES I ESPAIS PÚBLICS MUNICI-
PALS Passeig Marítim, plaça Papallona, plaça 
Lledoners, plaça Colomer, plaça 11 de Setembre 
80.000 Euros

ADEQUACIÓ DE LA PISTA D’HOQUEI

Tancaments laterals de la pista

100.000 Euros

ARRANJAMENT DEL CARRER 
ESGLÈSIA AL CENTRE HISTÒRIC
Urbanització del carrer com a plataforma única i 
renovació de les xarxas de serveis
132.000 Euros

ENLLUMENAT I ARRANJAMENT DEL 
CAMÍ DEL PASSEIG MARÍTIM DE LA 
PLATJA DEL CAVAIÓ FINS A ARENYS 
DE MAR Enllumenat i consolidació del passeig 
de vianants cap a Arenys 
95.000 Euros

ARRANJAMENT DE VIL·LA FLORA 
COM A PARC PÚBLIC MUNICIPAL 
OBERT 
Zona de picnic, zona de parc infantil i enllumenat  
90.000 Euros

ARRANJAMENT DE LA PLAÇA ONZE 
DE SETEMBRE
Fase1: renovació de la pavimentació i de la xarxa 
d’aigua
179.000 Euros

ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL 
CARRER SANT PERE
Renovació de la pavimentació i de la xarxa de 
sanejament fins a la riera
125.000 Euros

CREACIÓ D’UN ESPAI 
D’ACOMIADAMENT LAIC
Espai per a cerimònies laiques

300.000 Euros

ADEQUACIÓ DE LA PLAÇA MANÉN

Recuperació de l’espai ocupat pel dipòsit com a 
espai d’ús públic 
300.000 Euros

REFORMA I REHABILITACIÓ DE 
L’INTERIOR DE LA PLAÇA MERCAT
Adequació de l’espai actual del mercat com a lloc 
multifuncional 
300.000 Euros

REVESTIMENT DEL MUR DE 
TANCAMENT DELS PATIS DE LA 
PLAÇA UNIVERSITAT

60.000 Euros
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CONSTRUCCIÓ DE DOS ESPAIS 
DESTINATS A L’ESBARJO PER A GOS-
SOS
Ronda Sant Jordi, plaça Lledoners

15.000 Euros

12 PROPOSTES PARTICIPATIVES


