
Pacte de govern municipal al municipi de Canet de Mar 
 

Reunits per una banda, na Blanca Arbell i Brugarola, en representació 

d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , i d’altre banda en Jesús Marín i 

Hernàndez en  representació de Convergència i Unió (CiU),  

 

MANIFESTEN 

Que en les darreres eleccions municipals de 25 de maig cap formació política de 

les que es presentaven al municipi va obtenir majoria absoluta, per aquest 

motiu i per tal de garantir la governabilitat de l’administració municipal les 

organitzacions polítiques signants del present pacte acorden establir un pacte 

de govern per al mandat 2015-2019.  

En el context actual, hem prioritzat un pacte de poble on les bases de les nostres 

actuacions són Canet . Aquest pacte està però en consonància amb l’actual pacte 

de país, perquè l’Ajuntament de Canet sigui prou fort per donar recolzament el 

president de Catalunya en el camí cap a la independència del nostre país. 

Així mateix, les dues formacions estem d’acord en que els pilars del nou govern 

han de ser: les polítiques socials i de foment del treball, la recerca de noves 

oportunitats econòmiques per la població i la participació de la ciutadania en 

les decisions del municipi. 

Aquest acord es basarà en els següents  

 

P A C T E S 

Primer.- Àmbit programàtic 

Després d’haver analitzat en profunditat els programes electorals d’ERC i de 

CiU, hem constatat àmplies coincidències.  

Això no obstant, creiem necessari l’elaboració d’un Programa conjunt que 

reculli aspectes programàtics de les dues formacions. Aquest document 

establirà les bases per a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal del futur 

govern pels propers quatre anys, que marcarà les prioritats d’actuació i establirà 



el temps d’execució previst per fases  que marcarà cronològicament les 

propostes que presentem en aquest acord.  

El Programa conjunt es tancarà el proper mes i en ell es recollirà el Pla 

d’Actuació, que el futur govern es proposa impulsar pels propers quatre anys, 

on constarà les prioritats d’actuació i el temps d’execució. 

 

2.- Àmbit de responsabilitats 

El nou govern que sorgeix de l’aplicació d’aquest acord de govern, implica 

compartir les responsabilitats de govern per part dels dos grups signants. 

De comú acord, s’estableix un organigrama que té per objectius modernitzar i 

millorar l’eficàcia, el funcionament i la transparència i l’accessibilitat de 

l’estructura político -administrativa de l’Ajuntament i fer-la més accessible a la 

ciutadania.  

La nova estructuració de l’ajuntament respon a la necessitat de fer una 

administració més oberta , àgil i propera on l’ajuntament estarà dividit en 

quatre grans tinences d’alcaldia i dins de cada una hi haurà regidories dels dos 

partits polítics. Això permetrà una constant comunicació dels regidors i el 

treball en equip de tot el govern.  

L’organigrama del govern queda de la següent manera:  

 

ALCALDIA: Comunicació i participació 

UN POBLE PER VIURE  
I TREBALLAR 

SERVEIS A LES PERSONES  
I ADMINISTRACIÓ OBERTA 

PROMOCIÓ DE LA 
VILA  

(Jesús Marín) 

TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT  
(Lluís Llovet) 

SERVEIS A LES PERSONES 
(Ivan Aranda) 

ADMINISTRACIÓ 
OBERTA 

(Laureà Gregori) 

Promoció econòmica 
(Coia Tenas) 

Urbanisme 
(Lluís Llovet) 

Cultura i esport 
(Ivan Aranda) 

OAC- TIC 
(Àngel López) 

Medi Ambient i 
agricultura (Jesús Marín) 

Obres i serveis 
(Àngel López ) 

Festes , joventut i entitats 
(Assumpta Revoltós) 

RRHH 
(Coia Tenas) 

Seguretat 
(Jesús Marin) 

 
Educació 

(Lluís Llovet) 
Hisenda 

(Laureà Gregori) 

  
Benestar Social i gent gran 

(Esther Agulló) 
 



 

Convenim que durant aquest mandat, l’organigrama es mantindrà estable, tot i 

que manifestem també la nostra voluntat constant de millorar-lo i ampliar amb 

la participació de més regidors avançada la legislatura. 

 

Tots els regidors electes de les formacions signants del pacte donaran el seu vot 

a Blanca Arbell i Brugarola, d’ERC , en la sessió d’elecció de l’alcalde el dia 13 

de juny de 2015. L’esmentada persona ostentarà l’alcaldia fins a esgotar el 

mandat municipal. 

 

Les tinences d’alcaldia seran atorgades de la manera següent: 

1r tinent d’alcalde Jesús Marín (CiU) 

2n tinent d’alcalde Lluís Llovet (ERC) 

3r tinent d’alcalde Laureà Gregori (CiU) 

4t tinent d’alcalde  Ivan Aranda (ERC) 

 

Atès el volum de responsabilitats que portaran els regidors el Ple reconeixerà el 

règim de dedicació exclusiva a: Blanca Arbell, Jesús Marín i Laureà Gregori i 

dedicació parcial a: mitja jornada a Coia Tenas, Assumpta Revoltós i Àngel 

López i un quart de jornada a Esther Agulló. Així mateix es suprimeix la 

Comissió de govern , deixant només les Juntes de Govern local. 

En el cas que algun regidor rebi un càrrec supramunicipal reduirà la seva 

exclusivitat i sou de manera proporcional al nou càrrec , reduint la despesa total 

per càrrecs de l’ajuntament de Canet de Mar. 

En aquells casos on l’ajuntament participi en òrgans supramunicipals 

(consorcis, mancomunitats, etc…) o bé disposi d’empreses municipals es 

garantirà la representació d’ambdues parts proporcionalment segons el nombre 

de representants municipals. En cas d’un únic representant aquest recaurà en la 

força amb major representativitat.  

 



Els acords de govern es prendran per unanimitat. Pel que fa a qüestions que no 

afectin estrictament la vida municipal hi haurà llibertat de vot. 

 

Així mateix s’acorda que les compareixences públiques seran sota la presidència 

de l’alcaldia, com a cap de l’ajuntament. 

 

3.-Pla d’actuació 

• Lluita contra l’atur: Els darrers anys l’atur a colpejat tota la societat 

catalana. Canet de Mar no ha estat una excepció. Les dades actuals ens 

donen al voltant d’un 15% d’atur, que sumat a la manca de llocs de treball 

al nostre poble provoca una necessitat constant de recerca de feina fora el 

municipi. Per tant, el primer objectiu del nou govern és revertir aquesta 

situació i que Canet es transformi en motor econòmic a partir de la 

potenciació de la indústria, el turisme, la cultura i el comerç. Caldrà que 

els diferents plans estratègics elaborats siguin revisats en un nou 

document amb participació ciutadana que detalli millor les fonts de 

creixement econòmic i que planifiqui la gestió per arribar a una millora 

substancial de l’oferta de feina a la nostra vila. Es crearà un Consell de 

Promoció Econòmica per vehicular tota la feina i la participació 

ciutadana. 

• Nova organització de l’ajuntament: L’estructura municipal ha portat a 

una fragmentació i separació del treball per regidories. Això no ha 

permès un treball en equip ni sumar els esforços per treure’n el màxim 

redit de la feina feta. Organitzarem l’equip de govern en quatre grans 

tinences d’alcaldia amb regidories dels dos partits, on les complicitats i la 

suma d’esforços ens han de permetre una millora de gestió i resultats. 

• Odèon: Canet, com tots els pobles, té la seva història. La nostra està 

marcada per la cultura: Canet Rock, les Sis Hores, la Trinca , Comediants, 

Lluís Domènech i Montaner, ... Tot aquest potencial ens ha fet ser 

capdavanters d’exportació de cultura. A Canet tenim prous recursos per 

creure que Canet és Cultura i  l’Odèon ha de ser un d’aquests motors.  



Iniciarem el projecte pont que ens dugui a poder fer un centre cultural per fases 

on sigui possible anar desenvolupant activitats conforme es va avançant les 

obres.  

L’Odèon reuneix les condicions adients perquè sigui un referent comarcal 

i un motor econòmic local de gran potencial: 

• Està al casc antic i s’ha de rehabilitar tota la zona. Un teatre ha 

d’atraure comerços al seu voltant i revitalitzar el centre històric. 

• És una entitat que mou centenars de socis que , amb la seva empenta , 

faran de l’Odèon un èxit cultural. 

• És una marca que atrau a gent de l’entorn i que mourà al voltant de 

Canet part de la cultura popular. 

• Hospital de dia. Iniciar els tràmits per crear un hospital de dia que 

consolidi l’oferta geriàtrica per la gent gran del nostre poble i que sigui 

complementari a la tasca realitzada per l’Hospital Guillem Mas. Es farà 

inicialment un estudi econòmic del projecte i les possibles fases 

d’execució. 

 

• Escola de teixits com a centre formador i de viver d’empreses, amb els 

següents objectius: 

• Ajudar a les empreses de Canet a consolidar-se i créixer i aprofitar 

l’Escola com a centre de recerca aplicada per atraure noves 

empreses i desenvolupar una indústria basada en la innovació i la 

sostenibilitat. 

• Ampliar activitats de formació amb:  Eurecat, CFGM i CFGS, 

UNED Sènior, contactar amb la UOC , Congressos  i  Universitats 

d’Estiu. 

• Crear un viver d’empreses. 

• Participació:  No podem entendre la nostra tasca política com un fet aïllat 

de la població de Canet. Si volem canviar la visió que el ciutadà té de la 

política cal fer-lo partícip de la mateixa. Aquest treball conjunt ens 

permetrà arribar més lluny amb l’esforç i la complicitat de tots. Iniciarem 



el mandat amb la creació del Consell del poble on hi podran participar les 

diferents sensibilitats del poble; engegarem un procés de pressupostos 

participatius per l’any  2016; retronarem la Fira d’Entitats; treballarem per 

crear estructures de voluntariat i dinamitzarem la figura de l’ alcalde jove. 

• Cadastral IBI: La darrera revisió cadastral va provocar un increment 

notable i desigual de l’impost a Canet. Congelarem l’IBI pel 2016 i 

proposarem una nova revisió cadastral canviant els barems a nivell 

municipal i nou repartiment de zones. 

• Educació:  Una societat moderna basa part del seu futur en l’educació. 

L’educació no al concebem com una despesa sinó com una inversió. 

Millorarem les inversions a l’escola Misericòrdia, proposarem la creació 

d’un CFGS i  lluitarem per la construcció del nou institut. 

• Millorar  la neteja viària i  jardineria: Caldrà gestionar millor els 

recursos existents i ampliar , dins de les possibilitats pressupostàries, els 

recursos d’aquestes partides.  

• Pavelló: Seguint amb el desenvolupament del Mapa d’Instal�lacions 

Esportives Municipals, iniciarem la proposta de nou pavelló municipal a 

la zona esportiva. Començarem els tràmits a les instàncies 

supramunicipals perquè puguem accedir a les línies de subvencions per 

poder dur a terme la construcció d’aquest equipament municipal   

• Caldrà planificar acuradament un Pla Estratègic d’inversions que  

inclourà: La rehabilitació del casc antic amb  “anivellament carrers” i 

plaça Macià, la millora de desguàs de les escales del carrer Sant Pere,  

inversions en places públiques amb zones infantils, dignificació del 

passeig marítim entre Arenys i Canet de Mar, inici d’un un pla pilot 

d’implementació de pipi-cans i l’ arranjament plaça 11 de setembre.  

• Inici tràmits per la creació d’un mercat setmanal de diumenge com a pol 

d’atracció econòmic i motor del comerç local. Treballarem colze a colze 

amb tots els comerços , restauració i entitats que es vulguin sumar a la 

idea amb la intenció que Canet esdevingui un poble comercialment 

potent. 



• Dinamització i reforma del Mercat Municipal:  El Mercat Municipal ha 

de ser un espai que aglutini diferents propostes comercials i de 

modernització de les activitats d’aquest espai. És per això que caldrà: una 

reforma parcial de l’espai, l’adequació d’horaris a les realitats actuals, 

l’adaptació d’un accés, la promoció de la plaça aprofitant actes d'altres 

fires i crear sinergies amb associacions i actes culturals. 

• Fira Modernista:  Cal ampliar la Fira Modernista perquè esdevingui un 

referent a nivell nacional. Ens plantegem organitzar el 1r Congrés 

Domènec i Montaner i potenciar una trobada d’orfeons. 

• Pulligan:  Negociar la recuperació provisional dels espais per l’ús 

municipal. Potenciar la creació d’un ateneu de fabricació per noves 

empreses un cop es vagi desenvolupant la urbanització de l’espai. 

Reclamació d’edificis com a pagament de deutes pendents amb 

l’ajuntament. 

• Desenvolupament POUM:  Seguirem el treball del POUM amb tots els 

grups polítics i recollirem les al�legacions fent un estudi de cada cas. 

Mirarem de millorar aspectes de protecció del patrimoni, de 

desenvolupament d’espais d’indústries toves i temes mediambientals. Cal 

ampliar el treball sobre equipaments . 

• Adequar la plantilla de policia municipal: Estudiarem adequar la 

plantilla de la  policia municipal a les necessitats d’un poble com Canet, 

fent un increment gradual de recursos que ens permetin la presència al 

carrer.  

• Creació d’un servei de mediació municipal: que intervingui en 

problemàtiques ciutadanes i les resolgui abans d’anar a judici. 

• Creació d’un protocol clar i transparent des de Benestar Social per ajuts 

a les famílies i coordinar les activitats de voluntariat des de la comissió de 

cooperació que serà el màxim òrgan de decisió. 

• Administració 2.0 : La modernització de l’ajuntament i la relació virtual 

amb els ciutadans és cabdal . Per això crearem una nova regidoria  d’OAC 

/ TIC per agilitzar els tràmits i aproximar l’administració al ciutadà. 



• Consolidació festival CANET ROCK: Dins del turisme cultural i musical  

i del desenvolupament econòmic del municipi , els festivals són una peça 

fonamental. El Canet rock pot ser la llavor per consolidar diferents 

projectes que permetin una major projecció de la marca Canet Cultura. 

• Incidir en la millora mediambiental de l’entorn: Ampliarem l’oferta dels 

horts ecològics i la possibilitat d’anar desenvolupant cooperatives 

pageses; treballarem la proposta de creació d’una empresa mixta de 

l’aigua i reduirem el consum  energètic municipal seguint les actuacions 

de millora previstes al Pla d’enllumenat. 

 

4.- Seguiment del pacte 

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, alhora que per 

cercar l’acord i el consens en la solució de problemes i/o nous projectes que en 

el futur es puguin plantejar, es constituirà una Comissió de Seguiment formada 

per representants d’ambdues forces polítiques que revisaran anualment el Pla 

d’actuació . 

  

I, en prova de conformitat i en representació dels respectius regidors i regidores 

electes, signen les persones que encapçalen el document. 

 

 

 

 

 

Blanca Arbell i Brugarola Jesús Marín i Hernàndez 

Grup Municipal d’ERC Grup Municipal de CiU 

 

Canet de Mar, 12 de juny de 2015 


