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NOVES ALIANCES 
A L’AJUNTAMENT 
DE CANET DE MAR
El grup municipal de CiU passa a 
formar part de l’oposició juntament 
amb el PP i el regidor de la CUP. 

Crisi de govern i noves aliances a Canet de Mar. 
El Grup municipal de CiU, que fins ara governava 
l’Ajuntament amb ERC, força majoritària, ha passat a la 
banqueta de l’oposició on també s’asseuen els dos 
regidors del PP i el regidor de la CUP. L’alcaldessa Blanca 
Arbell va cessar del govern els regidors de CiU pel que va 
considerar “deslleialtat institucional”, l’estancament 
d’aspectes cabdals per tirar endavant la gestió municipal i 
la incapacitat del grup per treballar en equip. 

El cessament dels regidors de CiU no va deixar en minoria 
el govern municipal que immediatament va teixir noves 
aliances amb els grups municipals de Canetencs Indepen-
dents, Som Canet i PSC. Amb el nou pacte, cinc regidors 
nous han entrat a formar part del govern en el que ha 
suposat una remodelació del cartipàs municipal. El regidor 
Pere Xirau de Canetencs Independents ha passat a ser 
primer tinent d’alcalde.
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Blanca Arbell Brugarola
(ERC)

Alcaldessa
Responsable de les àrees de:

- Comunicació i Atenció Ciutadana
- Seguretat Ciutadana

Pere Xirau Espàrrech 
(Canetencs Independents) 

1r tinent d'alcalde
Tinència d'Alcaldia de Cultura i 

Hisenda

Lluís Llovet Bayer 
(ERC)

2n tinent d'alcalde
Tinència d'Alcaldia d'Educació i 

Urbanisme

Raquel Serra Lerga 
(Som Canet)

3a tinenta d'alcalde
Tinència d'Alcaldia de Participació 

Ciutadana, Igualtat i Noves 
Tecnologies



Sílvia Tamayo Mata 
(PSC)

4a tinenta d'alcalde
Tinència d'Alcaldia d'Esports
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Josep M. Masvidal Serra 
(Canetencs Independents)

5è tinent d'alcalde
Tinència d'Alcaldia de Medi Ambient, 

Agricultura i Sanitat

Coia Tenas Martínez 
(ERC)

Regidora delegada de Promoció 
Econòmica

Quirze Planet Rovira 
(ERC)

Regidor delegat d'Obres i 
Serveis

M. Assumpta Revoltós Vaquer 
(ERC)

Regidora delegada de Festes i 
Joventut 

M. Àngels Isart Falceto 
(Canetencs Independents)
Regidora delegada de Benestar 

Social i Gent Gran i de Règim 
Intern



Un 2% més d’ingressos
El pressupost de Canet pel que fa als ingressos augmenta 
aquest any fins a 12.706.366,00 euros cosa que representa un 
2% més respecte a l’any passat. Una de les novetats d’ aquest 
any és que a conseqüència de l‘acabament de la reducció 
obligatòria que gaudia la concessionària de l’autopista del 
Maresme, el municipi rebrà 95.000 €, a més de 240.000 € dels 
impostos de l’IBI i l’IAE consolidats. Igualment, es preveu 
ingressar 457.000 euros provinents de Diputació i Generalitat 
i subscriure un crèdit de 175.000 € amb la Diputació a tipus 
d’interès 0. 

Les despeses també augmenten
Les despeses de l’Ajuntament augmentaran aquest any un 
5,4% i seran per un import de 11.075.765,14 euros, -un 3’8% 
real si se li resta el pagament de SUARA, pagament que només 
serà per aquest exercici-,  atès que s’incrementa el capítol de 
personal, es preveu el plus de disponibilitat de la Policia Local 
(28 juliol 2016) i la regularització del pagament de les hores 
extres. A més el pressupost inclou un increment de les trans-
ferències corrents per la creació de dos programes nous de 
subvencions, una d’innovadors tèxtils i una per a la rehabilita-
ció de edificis protegits. També es crea un capítol nou, el 
capítol de Contingències, per poder fer front a necessitats 
imprevistes amb una dotació de 75.000 euros aproximada-
ment.

El tinent d’alcalde d’Hisenda, Pere Xirau, explica que tot i que el 
pressupost preveu que l’estalvi corrent disminueixi, això es 
produeix en gran part per l’efecte conjuntural de SUARA. El 
regidor matisa que l’endeutament  es manté dins d’uns 
marges acceptables i en positiu, i que aquest és menor que el 
desendeutament, que queda encara dins d’uns marges 
prudents i raonablement correctes. Xirau destaca l’increment 
en l’esforç inversor  que l’Ajuntament fa i que passa del 8,2% al 
10,2%, perquè aquest suposarà en gran part un augment dels 
actius municipals que es consolidaran en un futur un cop 
fetes aquestes inversions.
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Els pressupostos preveuen diverses millores. D’una banda, 
s’intenta que l’Ajuntament sigui més operatiu i eficaç i en 
aquest sentit s’augmenta la plantilla amb 5 llocs de treball que 
s’incorporaran a les àrees de Benestar Social, Intervenció i 
Cultura i  s’adquirirà nou material informàtic. D’altra banda, es 
preveu una millora en els serveis i la gestió de l’entorn.  En 
aquest aspecte, l’Ajuntament preveu destinar 258.000 euros 
als projectes que comprenen: la reforma de la zona de la 
antiga nau de càrrega i descàrrega de la Renfe -el que anome-
nem “Zona Vagons”-, la reurbanització del carrer Nou i la millo-
ra d’altres vies públiques i la instal·lació de passarel·les de 
formigó i de dutxes a la platja.

El pressupost també inclou una inversió de 50.000 euros en la 
xarxa de clavegueram. A més es planteja la redacció d’un 
projecte per a la construcció d’una nau que allotgi, centralitzi i 
optimitzi tot els serveis de la Brigada Municipal per un import 
de 60.000 euros. D’altra banda, el pressupost també inclou 
una partida de 12.000 euros per a l’acabament dels treballs de 
la redacció del POUM, per a la seva aprovació definitiva. 

Un altre dels aspectes que tracta el pressupost és la neteja. La 
voluntat de l’equip de govern és la de no renovació del servei 
de neteja i recollida actualment contractat amb l’objectiu de 
millorar en aquest aspecte. Els números d’aquest any també 
inclouen fer aflorar i regularitzar el deute pendent des de fa 
dos anys amb l’anterior empresa del servei d’Escola Bressol 
(SUARA)  i dotar econòmicament les hores extres previstes 
durant l’any de la Policia Local.

Entre les inversions més importants previstes pel 2017 hi ha la 
recuperació de l’edifici de l’Odèon que comptarà amb una 
assignació de 570.000 euros, dels quals 385.000 provindran 
de subvencions de la Diputació i la Generalitat. 

Voluntat en la participació ciutadana en els propis 
pressupostos
Després de l’experiència de l’any passat, l’Ajuntament continua 
creient en la participació ciutadana i seran els canetencs qui 
decidiran on invertir 200.000 euros del pressupost, amb 
aquelles propostes i projectes que puguin millorar Canet. 

El pressupost de l’Ajuntament de Canet per 
aquest 2017 és de 13.375.333,75 euros, un 7% més 
que el pressupost del 2016 (12.495.463,00 euros).  
L’equip de govern ha presentat els pressupostos 
amb un doble objectiu: millorar la gestió de 
l’administració la qual cosa ha de repercutir en 
una millora dels serveis i aconseguir més partici-
pació ciutadana, atès que els pressupostos deter-
minen el futur del municipi i les línies mestres 
de la política municipal.

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS 
DE CANET DE MAR 2017
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Els joves també fixen les 
prioritats pressupostàries
Els joves de Canet –de 15 a 30 anys- també han tingut 
l’oportunitat de votar el seu pressupost. Amb el nom de “Pres-
supost Jove” s’ha iniciat un procés participatiu que culminarà 
amb la decisió per part dels joves d’una inversió de 6.000 
euros. Al llarg del procés s’han fet tallers als alumnes de 1er de 
Batxillerat de l’Institut Lluís Domènech i Montaner per involu-
crar els joves a presentar projectes i propostes i els tècnics 
municipals han avaluat les propostes amb els mateixos joves 
per determinar-ne la viabilitat.

Dins els pressupostos joves es van fixar 2 grups: de 15 a 20 
anys i de 21 a 30. En total s’han presentat 6 projectes diferents 
dins el termini. Actualment, l’equip de Joventut treballa amb els 
joves per l’execució de les propostes presentades relacionades.
La regidora, Assumpta Revoltós, ha valorat positivament no 
només el procés participatiu i el nombre de propostes rebu-
des, sinó també el nivell de les d’aquestes, que tracten aspec-
tes com l’oci, la solidaritat i la formació, entre d’altres.

Comencen les obres 
d’instal·lació d’enllumenat i 
arranjament del Passeig Ma-
rítim de la platja del Cavaió, 
tal com els canetencs van 
votar 
Les obres d'enllumenat i arranjament del Passeig Marítim de 
la platja del Cavaió fins a Arenys de Mar, un dels quatre projec-
tes que va ser triat per la ciutadania a través de les votacions 
que es van fer en els pressupostos participatius de l'any 
passat, ja han començat i s’acabaran al mes de març.

La negociació d’aquesta obra que té un pressupost de 95.000 
€ amb fins a 4 administracions diferents ha retardat el seu 
inici. De fet, l'obra va quedar adjudicada el 29 de desembre 
després que l’Ajuntament aconseguís negociar el projecte 
amb 4 administracions:  Servei de Gestió del Litoral de la 
Generalitat,  la Demarcació de Costes de l’Estat, l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) i l’Administrador d’Infraestructures 
Ferroviàries (ADIF). La previsió de la Generalitat de construir 
un carril bici per la façana marítima que connecti Badalona 
amb Blanes ha fet que el projecte s'hagi hagut de modificar. 
L’Ajuntament també ha hagut de negociar amb ADIF la qual 
s’ha compromès a construir una tanca de protecció a la zona 
del passeig on la via és més propera al pas dels vianants. 

Comencen les obres per 
convertir Vil·la Flora en parc 
públic municipal obert

Vil·la Flora serà un parc públic municipal obert amb una zona 
de pícnic, una zona de parc infantil i enllumenat públic. Tot 
plegat millorarà considerablement el parc i és un altre dels 
projectes que l’any passat va votar la ciutadania en els pressu-
postos participatius. Les obres ja han començat i tenen un 
cost de 90.000€. 
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NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA 
JOVE ACTIVA'T PER FORMAR 
JOVES QUE NO ESTUDÏIN 
NI TREBALLIN
Després de l’èxit de l’any passat, Canet de Mar ha acollit 
una nova edició del programa formatiu Jove Activa't, per a 
joves d'entre 16 i 24 anys, que no estudien ni treballen. El 
programa, que compta amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, ha ofert a 12 joves formació específica en l'ofici 
de pintura, competències en tecnologies de la informació i 
la comunicació (TIC), manipulació d'aliments i desenvolupa-
ment de competències transversals. 

Un dels aspectes claus del programa és l’ús de la metodolo-
gia d’Aprenentatge i Servei.  Els joves participants han dut a 
terme tasques de pintura en equipaments municipals i han 
contribuït a millorar l'entorn, revertint per tant el seu apre-
nentatge cap a la comunitat. 

El programa ha comptat amb les hores de formació següents:

• Formació en l’ofici de pintor/a:   60 hores
• Competències TIC:     8 hores
• Taller Manipulador:     6 hores
• Formació en competències transversals:  16 hores
• Tutoria:      14 hores
• Acció preventiva:     1,5 hores
• Xerrada Mobilitat:     1,5 hores
• TOTAL FORMACIÓ:    107 hores

Jove Activa't inclou la possibilitat que els joves participants 
rebin un incentiu econòmic de 100 € en acabar la formació, 
condicionat a l’assistència a tota la formació i aprofitament 
del projecte.

Per motius d’organització, l’horari de la deixalleria canvia els 
caps de setmana. A partir d’ara, la deixalleria és oberta els 
dissabtes de 10 del matí a 1 de la tarda. De dilluns a divendres, 
l’horari es manté entre les 8 del matí i la 1 de la tarda i de 3 de 
la tarda a 2/4 de 6. 

CANVIA L’HORARI DE LA 
DEIXALLERIA EL CAP DE SETMANA

DE DILLUNS 
A DIVENDRES DISSABTE
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Durant els mesos de desembre i gener molts dels arbres 
de Canet s’han sotmès a una poda. És el cas dels lledoners 
de la riera Gavarra, les moreres de tot el municipi o dels 
plàtans que fan ombra a la plaça de l’Església, entre 
d’altres.  La campanya de la poda s’emmarca en un pla  
elaborat per l’Ajuntament de Canet de Mar gràcies a una 
subvenció de la Diputació de Barcelona i que té una 
durada de 5 anys. La poda d’aquest any correspon al tercer 
any. 

El pla de poda es va fer conjuntament amb un inventari 
dels arbres de Canet. L’inventari, fet el 2014, va comptabi-
litzar un total de 2.020 arbres sense tenir en compte les 
zones rústiques i boscoses com Vil·la Flora, Can Santinyà o 
el Turó del Drac, atès que si es comptabilitzessin farien 
augmentar molt la xifra final d’arbres. No obstant això,  el 
pla de poda inclou la totalitat d’aquests arbres. Així, té en 
compte els diferents arbres i els tractaments que han de 
rebre. Un 31% dels arbres, com magnòlies, oliveres o pins, 
únicament requereixen poda de manteniment. Un 43% 
dels arbres requereixen que s’apliqui una poda amb 
reducció de copa, tot i que no cada any, i altres arbres, com 
les moreres, requereixen d’una poda més agressiva. 

L’AJUNTAMENT TÉ UN PLA DE 
PODA DELS ARBRES DE CANET

Aquest 2017 comencen a aplicar-se les noves tarifes de 
l’aigua després que l’Ajuntament de Canet i Sorea arribes-
sin a un acord que ha posat fi a cinc anys de litigis i que fixa 
els nous preus de l'aigua. Tot i que les noves tarifes supo-
sen un augment significatiu del rebut, el preu final és molt 
menor a la proposta que exigia la companyia d’aigües.
L’acord firmat entre l’Ajuntament i Sorea inclou també 
establir preus reduïts per a jubilats amb necessitats econò-
miques i famílies de més de tres membres. En aquest últim 
cas, els preus reduïts s’apliquen directament d’acord amb 
la informació de què disposa SOREA, tot i que si hi ha hagut 
canvis a la família, s’ha de comunicar a SOREA portant-los 
un volant d’empadronament col·lectiu que s’expedeix a 
l’Ajuntament. Els pensionistes sols o parelles de pensionis-

tes majors de 65 anys que compleixin els requisits econò-
mics per optar a la reducció, poden omplir la sol·licitud que 
trobaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. 
Les llars amb tres habitants no hi poden optar com tampoc 
els pensionistes menors de 65 anys ni les llars amb menys 
habitants que no compleixin els requisits reflectits a la 
sol·licitud.
Les famílies que vulguin sol·licitar la reducció de la tarifa de 
l’aigua poden omplir la sol·licitud que trobaran al web 
municipal i a l’Ajuntament i presentar-la a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà. L'àrea encarregada de valorar les 
sol·licituds és Benestar Social. Des d’allà es facilitarà a 
l'empresa Sorea el llistat amb les famílies a les quals se'ls 
podrà aplicar el descompte.

EL PREU DE L’AIGUA AUGMENTA, 
PERÒ NOMÉS LA MEITAT DEL 
QUE PROPOSAVA SOREA

MANTENIMENT
REFALDAT
FORMACIÓ
REDUCCIÓ COPA
BROCADA
RETALL
TOTAL

UNITATS
633
122

88
879
217

89
2.028

%
31

6
4

43
11

4
100
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POL LIROLA I MÍRIAM LLOVET, 
PREMIATS COM A MILLORS 
ESPORTISTES DE CANET

Canet ha viscut un any més la Nit de l'Esport, amb premis, 
homenatges i reconeixements a les diferents disciplines i 
figures esportives de la població. Pol Lirola Kosok i Míriam 
Llovet Sillué van ser reconeguts com a millors esportistes 
de Canet. El primer, actualment juga a futbol amb la Juven-
tus d’Itàlia, en categoria masculina, i ella és esportista de 
natació sincronitzada en la femenina. Els premiats van ser:

Millor esportista masculí: El jugador de futbol Pol 
Lirola Kosok, 19 anys, ha jugat amb el RCD Espanyol, ha 
estat internacional sub 17 i actualment juga amb la Juven-
tus d'Itàlia. Ha estat premiat amb l'onzè d'or del Futbol 
Draft, un dels guardons de futbol més importants per a 
joves. 

Millor esportista femenina: Míriam Llovet Sillué té 15 
anys i és esportista de natació sincronitzada, actualment al 
Club de Natació Granollers. Ha guanyat nombrosos premis 
i medalles en campionats nacionals i internacionals. Entre-
na a la residència Blume d'esportistes d'alt rendiment i 
amb la selecció júnior espanyola a les concentracions, al 
CAR Sant Cugat.

Premi a la projecció exterior:  Marta Also Montserrat
Judoca que ha guanyat nombrosos premis, primer en 
categories sots 21 i ara com a sènior. Ha participat en com-
peticions a moltes ciutats i països europeus.

Premi promoció de l'esport base: Club Esportiu 
Canet. Escola d'Atletisme que amb només 3 anys de vida  ja 
té més de 70 atletes i promou fer escola d'atletisme a 
Canet.

Premi a una trajectòria: El jugador de Tennis Taula 
Josep Maillo Pera que ha jugat en diferents clubs i ha 
destacat per la seva tenacitat i bona predisposició.

Premi al millor equip: Equip Sènior del Futbol Sala 
Canet.

Premis especials: 
· 
·
·

·
·
·

El Club Esportiu Canet, escola d’atletisme va ser reconegut per la promoció de l’esport base.

Alba Judit Rios Gálvez, patinadora. 
Josep Maria Maynat, jugador d'escacs.
Club Botxes Canet i Josep M. Ruiz Alcaraz per l'activitat 
i col·laboració amb entitats.
Club Patinatge Canet, pel 35è aniversari de l’entitat
Antoni Caparrós, conserge jubilat del camp de futbol
Ràdio Canet, per la seva programació sobre l’esport 
local
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Un dels trets més significatius del Modernisme és el gran 
protagonisme de les arts decoratives. Forja, vitrall, teixits, 
escultura, pintura i ceràmica aplicades a l’arquitectura, 
assoleixen en aquest període una gran qualitat i diversitat. 
D’entre totes elles, la ceràmica ha estat una de les que més 
ha sofert els canvis de gust i modes, potser per la seva 
consideració purament industrial, diferenciant clarament 
el que era ceràmica d’autor de la ceràmica arquitectònica. 
I tanmateix, la ceràmica arquitectònica és un dels materials 
que més ajuda a identificar una obra com a modernista o 
que caracteritza el treball d’un arquitecte reconegut i 
respectat com Lluís Domènech i Montaner. Un material 
que, com cap altre, sintetitza la màxima modernista de la 
unitat entre utilitat i bellesa.

Ara una exposició centrada amb la ceràmica i comissiona-
da per Vicente de la Fuente, es pot visitar fins al setembre a 
la Casa museu. La ceràmica va ser un material molt preuat 
pels arquitectes modernistes. Aplicada a l’arquitectura, es 
revaloritzava una de les arts decoratives que més prestigi 
havia tingut en segles anteriors i s’aconseguia una de les 
dobles fites del modernisme: un material útil i bell que 
podia ser produït industrialment. A les obres de Domènech 
i Montaner veiem peces ceràmiques exclusives i industrials 
combinades amb mestria per aconseguir l’efecte desitjat: 
singularitzar l’edifici, fer-lo únic amb una decoració que 
s’adeqüés a la funció de la construcció.

La Casa museu té col·leccions ceràmiques que van ser 
produïdes per alguns dels gran conjunts de l’arquitecte 
com el Palau de la Música, l’Hospital Pere Mata de Reus o 
l’Hospital Sant Pau de Barcelona. Dissenys d’ell i els seus 
col·laboradors, Antoni M. Gallissà, Lluís Bru i Pere Domè-
nech Roura, entre d’altres.

UNA EXPOSICIÓ SOBRE LA 
CERÀMICA MODERNISTA DE 
DOMÈNECH I MONTANER ES 
POT VISITAR FINS AL SETEMBRE 
A LA CASA MUSEU 

Obres d’adequació a la Casa museu 
Lluís Domèneh i Montaner 
La Casa museu Lluís Domènech i Montaner ha aprofitat 
l’hivern per fer obres menors. S’hi ha arreglat la teulada, 
que tenia humitats i goteres. A més la brigada municipal va 
sanejar la terrasseta, impermeabilitzant-la i enrajolant-la de 
nou. També es van retirar aparells d’aires condicionats ja 
obsolets. Paral·lelament, a la Masia Rocosa, es va adequar 
l’antiga cuina on anteriorment hi havia un audiovisual per a 
persones amb mobilitat reduïda per convertir-la en la sala 
dedicada a la ceràmica amb una exposició permanent de 
les peces que disposa ja la Casa museu.
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ELS PARTITS

Ja tenim nou govern a Canet de Mar. Després d’un any i mig de govern 
ERC+CIU, que s’ha demostrat inoperant a tots nivells, recordem la crisi de 
la dimissió del regidor de Seguretat Ciutadana, la falta d’acció política amb 
plens municipals sense contingut ni projectes i d’una mala relació entre els 
socis de govern, l’alcaldessa ha fet fora els convergents i ara fa un quatri-
partit. Cal recordar que els components actuals, 
ERC+CANETENCS+PSC+SOM, són pràcticament els mateixos que van 
deixar les finances de l’Ajuntament en fallida en el període 2007-2011. 
Malauradament, sembla que tornarà a passar. En aquests pressuposts ja 
gasten més del que ingressaran quant a despesa corrent, vinga va que 
com que els diners públics no són de ningú...
Veient la formació d’aquest govern, el primer fet que es veu és que  
Canetencs Independents han mostrat la realitat de la seva política, són un 
partit d’esquerres, més que res perquè tota la resta de govern és 
d’esquerra.
També ens agradarà veure quina és la participació dels dos partits minorita-
ris, Som i PSC, en les decisions de govern. Al nostre parer no tindran cap pes.
Finalment, hem de dir que ERC serà per nosaltres l’únic partit que 
governarà a Canet, si abans eren dos i no s’entenien...
Ironies a part, i basant-nos en els pressupostos, sembla que només el 
projecte Odèon centrarà el gruix de la inversió en el 2017 i durant els 
propers anys. Es parla d’una xifra al voltant de 3.500.000€ per assolir la 
seva construcció. Pot Canet de Mar permetre’s una inversió tan enorme? 
No cal invertir en millorar serveis? No es podia rebaixar almenys un xic 
l’IBI? No es podia invertir en incentius fiscals per a empreses que vinguin a 
Canet? Sembla també que l’Ajuntament comprarà l’edifici del Centre 
Parroquial i el remodelarà. Quant ens costarà? 400.000€ més? Massa 
diners tot plegat per una sola àrea.

El juny del 2015, dèiem que “ara toca treballar per a tothom, 
tenim molt a fer i no ho podem fer sols, estem convençuts que 
podem assolir grans èxits si sabem treballar plegats, colze a 
colze, per fer de Canet un poble millor i més pròsper. Els 17 
regidors municipals tenim l’obligació de dialogar i d’arribar a 
acords perquè Canet s’ho mereix. Hem de treballar junts: polítics, 
treballadors municipals, entitats i canetencs.” (Viure Canet 
número 47, pàg. 14 Juny 2015)
Per això, des del principi hem mantingut oberts els ponts de 
diàleg amb la finalitat de teixir consensos amb el màxim nombre 
de forces polítiques.  El pacte de govern signat el 2015 no ha 
funcionat bé.  La dinàmica de passivitat i d’obstaculització ens 
han conduït a proposar un nou govern, més ampli i plural per 
reprendre el camí i concentrar-nos en els reptes que ens vam 
plantejar.
La millora dels serveis a la gent de Canet és el nostre objectiu 
principal. Per això hem apostat per la participació i l’atenció al 
ciutadà; per això estem invertint a millorar serveis socials; per 
això volem ampliar l’oferta educativa; per això ens trobem amb 
empreses i emprenedors. Volem donar resposta a les seves 
demandes, explicar-los què els oferim i vetllem perquè hi hagi 
més i millor feina a Canet! Per això apostem pel turisme i la 
cultura i per això volem un poble net on puguem passejar amb 
tranquil·litat i gaudir del seu entorn.
Per això cal prendre decisions i tornar a dedicar tot el nostre 
temps i esforç a millorar el nostre poble!

Intervenció del regidor senyor Laureà Gregori,  explicant el vot negatiu del 
grup municipal de CiU ara PDeCAT.
En la seva intervenció cal fer ressaltar que en el capítol d’ingressos hi ha un 
augment d’un milió d’euros que correspon a l’impost de plusvàlua, subven-
cions per a inversions i un préstec per finançament de les inversions. 
Entenem que és poc prudent pressupostar un augment d’un 38% en un 
impost de plusvàlua que no depèn de la gestió municipal i que per altra 
part ve produït per  l’eliminació de la bonificació per revisió cadastral en 
haver transcorregut cinc anys. Creiem que el més just davant aquesta 
situació hagués estat incrementar les bonificacions en aquest impost i 
seguir, així, amb la línia iniciada pel nostre govern en l’anterior legislatura. 
Quant a les subvencions per al finançament de inversions, excepte 
l’Odèon, no queda clar què es finança amb cada subvenció. I en el cas de 
l’Odèon se’n comptabilitzen dues, una per a la reconstrucció estructural i 
l’altra per a obres de rehabilitació que corresponen al projecte inicial que 
no està pressupostat. Per tant, tenim una subvenció de 250 mil euros 
sense la inversió corresponent.
Quant a les despeses, s’observa un increment important en el capítol de 
personal, tenint en compte que el pressupost del 2016 tenia l’efecte del 
pagament de la paga extra del 2012. Així, si li afegim l’increment del plus de 
disponibilitat de la Policia Local, l’augment no és de l’1% com diu el govern 
municipal, sinó del 5,3%.
La despesa corrent també s’incrementa en un 9,2% i les subvencions en 
un 6,2% malgrat que a l’Àrea de Benestar Social es redueixen les partides 
per comprar aliments i dur a terme els ajuts socials.
Quant a inversions, trobem a faltar el Centre de Dia per la gent gran, una 
necessitat del nostre municipi contrastada per persones expertes del 
sector. Cal dir que aquest projecte ja estava presentat a la Diputació de 
Barcelona i aquesta havia concedit una subvenció de 170 mil euros.
Aquestes dades son reveladores que s’està produint un canvi en la gestió 
municipal, tot passant d’un model de gestió basat en el “rigor, la productivi-
tat i la racionalització de la despesa” a un model de “despesa discrecional”, 
que pot tornar al poble a una situació financera i d’endeutament com la 
del període 2008-2011.

Canetencs Independents farà ara govern amb la mateixa respon-
sabilitat que ha fet oposició. Aquest és el compromís pres amb 
els altres tres socis: ERC, SOM i PSC, amb qui des del novembre 
passat s'ha constituït el nou executiu municipal. Per responsabili-
tat política ha estat impossible poder seguir mantenint “l'estatu 
quo”, la qual cosa ha comportat una situació insostenible que ja 
s'allargava massa per part del govern format per ERC i CiU. Un 
any i mig, segons el nostre entendre, era massa temps perdut, 
amb baralles i raons, per poder-ho seguir comportant, amb el 
consegüent deteriorament institucional i de gestió municipals, 
sense fer-hi res. Però queden encara dos anys i mig per poder 
revertir la situació donada i estem convençuts que encara és 
possible donar-hi un tomb. És per això, per responsabilitat, que 
hem atès la sol·licitud de qui va guanyar les últimes eleccions i per 
tant qui té la responsabilitat de formar govern, ERC. 

Per responsabilitat amb la ciutadania, tant amb els qui ens han 
votat com amb els qui no, hem fet aquest pas conscients de la 
responsabilitat de les àrees assumides: Benestar Social, Recursos 
Humans, Medi Ambient, Hisenda i Cultura, àrees que amb 
responsabilitat procurarem tirar endavant amb criteri i amb 
treball i amb la col·laboració i la responsabilitat de tots els 
canetencs.

RESPONSABLES 
I PRENENT 
DECISIONS

INTERVENCIÓ DEL  
PDECAT ENVERS ELS 
PRESSUPOSTOS 2017 

RESPONSABILITAT I ARA QUÈ?
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Des del PSC vàrem decidir entrar al govern municipal principalment 
per responsabilitat i per ajudar a garantir la governabilitat, ja que la 
nostra voluntat és treballar per millorar Canet.
El nostre poble té moltes possibilitats, té un gran patrimoni en tots 
els sentits, però cal  mostrar tot el seu potencial, per això creiem que 
hem de treballar en aquestes dues línies: en la promoció de la vila, 
amb una planificació a mig termini i en l’ajuda a les persones, per 
donar resposta a les necessitats del dia a dia. 
Hem encarat amb il·lusió  la responsabilitat davant la Regidoria  
d’Esports i ja estem treballant pensant en l’esport amb una visió 
múltiple: com a motor econòmic, com a element de cohesió i 
integració, com a lleure i des del punt de vista de salut. Per tant, 
volem dirigir les accions en aquestes eixos:
• Esport per a tothom. Incentivar l’esport entre els col·lectius més 
desfavorits amb  beques i col·laboracions amb els clubs esportius 
• Implementar un programa  que promogui un estil de vida saluda-
ble i actiu
• Esport i educació en valors 
• Habilitar més espais per la pràctica esportiva en els espasi públics  
• Buscar una alternativa a la manca d’espai en el pavelló municipal
• Les entitats esportives són les que realment dinamitzen l’esport al 
municipi. Per tant, és bàsic el suport  municipal des del punt de vista 
tècnic i econòmic.
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NOVA ETAPA

SANITAT PÚBLICA,
PERÒ PÚBLICA!!!

És necessària  la implicació del municipi en la lluita per a la millora dels 
serveis sanitaris i sociosanitaris. Davant les tendències privatitzadores de 
l’administració i tenint en compte els models sanitaris d’arreu dels Països 
Catalans, els municipis hem d’apostar per uns serveis públics, universals 
i de qualitat.
A Canet tenim una Àrea Bàsica de Salut (ABS) que organitza els serveis 
d’atenció primària de salut al nostre poble, Sant Pol, Sant Cebrià i Sant 
Iscle, és a dir a una població de gairebé 25.000 persones, repartides en 4 
CAP o consultoris. Però la qüestió és on hem d’anar com a ciutadans de 
Canet de Mar perquè ens ofereixin el servei d´atenció continuada i 
urgent? La resposta és a l’Hospital Sant Jaume de Calella, aquest és el 
nostre centre d’atenció continuada. Aquest Hospital està gestionat per la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva, consorci que està format per 
la Generalitat de Catalunya mitjançant el CatSalut, i els ajuntaments de 
l’àrea d’influència. 
Tenint present això, no entenem com la Conselleria de Salut treballa 
perquè els centres públics puguin oferir serveis sanitaris privats a 
persones que no tinguin condició d´assegurades a la seguretat social i 
també a aquelles que vulguin renunciar a la cobertura pública per ser 
ateses com a pacients a les privades.
Creiem que com a organització municipalista, hem d´estar preparats per 
afrontar aquesta situació, ens volem implicar en aquest tema tan impor-
tant i que afecta a tots i totes en algun moment de la nostra vida, volem 
ser atesos i ateses amb dignitat, amb respecte i amb professionalitat.
Diem no a l’empitjorament de l’assistència sanitària: a les llistes d’espera, 
a la manca de llits, a la precària situació dels serveis d’urgències, a la 
desigualtat segons els recursos econòmics, a sobrecarregar a les 
treballadores, que les instal·lacions públiques es posin al servei dels 
interessos econòmics privats, a la competència  deslleial del públic amb 
el privat i sobretot a la confusió d’interessos públics i privats, en definitiva, 
a la corrupció dins la sanitat.
#foraprivadadelapública, ens afecta a totes, ens precaritza a totes, ens 
perjudica a totes. Ens veurem el 4 de març.

Primer de tot, i donat que fa mesos que no tenim l’oportunitat 
d’escriure-us, us volem desitjar un bon any 2017,  ple d’encerts i alegries.
SOM CANET es va presentar a les passades eleccions municipals com a 
coalició que integrava sensibilitats diverses que confluïen en dos aspectes 
essencials: situar Canet i la seva gent com a eix central i únic de les 
polítiques a desenvolupar. 
Des del minut zero la nostra voluntat va ser conformar un govern de 
progrés centrat en les prioritats fixades en el programa electoral: reactivar 
l’economia, el benestar de les persones, l’equilibri territorial i una adminis-
tració transparent, àgil i eficaç. Així ho vam anunciar en el nostre discurs 
d’inici de mandat i en les negociacions prèvies a la constitució del govern 
municipal, estenent la mà a ERC, en tant que força política més votada, 
perquè liderés un projecte de canvi a Canet amb la suma de totes les 
forces progressistes amb representació municipal. 
Creiem fermament que és dins del govern des d’on millor podrem influir 
per tal que les nostres prioritats polítiques esdevinguin una realitat 
palpable i és per això que hem acceptat liderar aspectes claus com el 
benestar social, la participació, l’atenció a les persones, la igualtat i 
col·laborar en la modernització dels sistemes informàtics perquè la gestió 
amb l’Ajuntament sigui més àgil pels canetencs i les canetenques.
Des del primer dia, SOM CANET ha basat la seva acció política en la propos-
ta activa i l’acord. Ho hem fet des de l’oposició i ara ho continuarem fent 
des del govern municipal, tenint molt present que la nostra única finalitat 
és treballar per Canet i assolir resultats visibles per a la ciutadania. I ho 
farem incrementant la participació de les persones que conformen el 
poble, amb més proximitat i, sobretot, des de la responsabilitat que 
comporta representar tot Canet.




