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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DE DATA 13 DE 
JUNY DE 2015 

 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 13.00 hores 
Hora que acaba: 14.05 hores 
Lloc: Sala de Sessions 
 

REGIDORS ASSISTENTS 
 

Esther Agulló Renau 
Ivan Aranda i Mena 
Blanca Arbell Brugarola 
Agnès Cortés Mas 
Laureà Gregori Fraxedas 
M. Àngels IsartFalceto 
Lluís Llovet i Bayer 
Àngel López Solà 
Jesús Marín i Hernàndez 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Raquel Serra Lerga 
Cristina Soler Vílchez 
Sílvia Tamayo Mata 
Coia Tenas i Martínez 
Pere Xirau Espàrrech 
 

ACTUA COM A SECRETÀRIA 
 

La senyora Núria Mompel Tusell, secretària de la corporació. També hi assisteix el 
senyor Daniel Martín Enrique, interventor municipal i la senyora Magda Brugarola 
Güibas, tresorera municipal. 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1) Constitució de la mesa d’edat 
2) Presa de possessió dels càrrecs electes 
3) Elecció del senyor/s alcalde/ssa 
4) Comprovació de l’inventari i signatura de l’acta d’arqueig 
5) Parlaments 

 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 
La secretària obre la sessió del Ple de constitució del consistori, agraint l’assistència a 
tots els presents. Avui 13 de juny de 2015, 20è dia posterior a la celebració de les 
eleccions locals i essent les 13.00 hores, s’ha de constituir l’Ajuntament de Canet de 
Mar. D’acord amb l’acta oficial de proclamació de candidats expedida per la Junta 
Electoral de Zona d’Arenys de Mar, consta que els regidors i les regidores electes del 
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municipi, per ordre alfabètic, són els següents: 
 
Esther Agulló Renau 
Ivan Aranda i Mena 
Blanca Arbell Brugarola 
Agnès Cortés Mas 
Laureà Gregori Fraxedas 
M. Àngels IsartFalceto 
Lluís Llovet i Bayer 
Àngel López Solà 
Jesús Marín i Hernàndez 
Josep Maria Masvidal Serra 
M. Assumpta Revoltós Vaquer 
Josep Antoni Romero Carbonell 
Raquel Serra Lerga 
Cristina Soler Vílchez 
Sílvia Tamayo Mata 
Coia Tenas i Martínez 
Pere Xirau Espàrrech 
 
La sessió constarà d’una primera part constituent, en la qual els regidors electes 
aniran prenent possessió dels seus càrrecsi una vegada constituïda la corporació, hi 
haurà una segona part, en la qual s’escollirà l’alcalde o alcaldessa. Els primers 
regidors que prendran possessió seran aquells de major i de menor edat presents a 
l’acte, que composaran la mesa d’edat i que ocuparan els càrrecs de president i vocal, 
respectivament. Actuarà com a secretària, la de la corporació. Aquesta mesa presidirà 
el Ple fins a la proclamació de l’alcalde o alcaldessa. La seva funció serà comprovar 
les credencials i les acreditacions de la personalitat dels regidors i les regidores 
electes en base a les certificacions emeses per la Junta Electoral. L’acreditació dels 
regidores i les regidores es trobarà a disposició de la mesa d’edat, per tant, un cop 
siguin cridats un per un pel president, hauran de jurar o prometre complir les 
obligacions del seu càrrec i a continuació podran prendre possessió. 
 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Un cop explicat el funcionament de la sessió, la senyora secretària crida el senyor 
Laureà Gregori Fraxedas per tal que juri o prometi el seu càrrec. El senyor Gregori 
s’identifica a la secretària amb les seves credencials i passa a prometre el seu càrrec 
amb la fórmula següent: prometoper la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
A continuació, la senyora secretària crida a la sala la regidora més jove, la senyora 
Agnès Cortés Mas, la qual s’acredita davant la secretària i llegeix la fórmula següent: 
per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fins que els ciutadans i les ciutadanes 
del meu país la canviïn i retornin la sobirania al poble. Tanmateix, sotmesa a la 
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voluntat popular dels veïns i les veïnes de Canet de Mar em comprometo a treballar 
pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans. 
 
A continuació, la senyora secretària cedeix la paraula al senyor Laureà Gregori 
Fraxedas, president de la mesa d’edat, perquè prengui promesa o jurament del càrrec 
de regidor o regidora la resta d’electes, després de constatar de tots ells que han 
formulat les declaracions corresponents en el registre d’interessos segons model 
homologat per l’Ajuntament. 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DELS CÀRRECS ELECTES 
 
El senyor Laureà Gregori Fraxedas felicita, en primer lloc, a tots els regidors i 
regidores que han estat escollits per aquests quatre anys. Explica que s’anirà cridant 
un per un a cada regidor perquè s’acrediti davant la mesa d’edat, mitjançant la 
presentació de la seva credencial oficial i el document nacional d’identitat. Un cop feta 
aquesta acreditació i abans d’ocupar el seu escó de regidor, hauran de llegir en veu 
alta la fórmula reglamentària de jurament o promesa que trobaran en els seus 
respectius escons. Un cop fet això, hauran adquirit la plena condició del seu càrrec. 
 
A continuació, crida la senyora Blanca Arbell Brugarola, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i passa a prometre el seu càrrec: prometo per imperatiu legalper la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
afegeixo que resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la 
Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà. 
 
Seguidament, el senyor Gregori crida el senyor Jesús Marín i Hernàndez, el qual 
també s’acredita i pren possessió del seu càrrec: prometoper la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida el senyor Ivan Aranda Mena, el qual s’acredita davant la mesa 
d’edat i pren possessió del seu càrrec: per imperatiu legalprometo per la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat 
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
anuncio que resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la 
Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà. 
 
El senyor Gregori crida el senyor Àngel López Solà, el qual s’acredita davant la mesa 
d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida el senyor Lluís Llovet Bayer, el qual s’acredita davant la mesa 
d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per imperatiu legalper la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat 
al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
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anuncio que resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la 
Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà. 
 
El senyor Gregori crida la senyora Esther Agulló Renau, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juro oprometoper la meva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida la senyora Coia Tenas Martínez, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per imperatiu legalper la meva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb 
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, i 
anuncio que resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la 
Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà. 
 
El senyor Gregori crida el senyor Pere Xirau Espàrrech, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juroper la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida la senyora M. Assumpta Revoltós Vaquer, la qual s’acredita 
davant la mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per imperatiu legalper 
la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, 
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat, i anuncio que resto a disposició del Parlament, del president i del govern de la 
Generalitat de Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’estat català, lliure i sobirà. 
 
El senyor Gregori crida el senyor Josep M. Masvidal Serra, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juro per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida la senyora M. Àngels IsartFalceto, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida el senyor Toni Romero Carbonell, el qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juroper la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida la senyora Sílvia Tamayo Mata, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juro per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
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El senyor Gregori crida la senyora Cristina Soler Vílchez, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: juro per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori crida la senyora Raquel Serra Lerga, la qual s’acredita davant la 
mesa d’edat i pren possessió del seu càrrec: prometo per la meva consciència i honor 
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat. 
 
El senyor Gregori explica que un cop tots els regidors electes han pres possessió del 
seu càrrec, es comprova que hi ha quòrum suficient per a la vàlida constitució del Ple, 
motiu pel qual es declara constituïda la corporació. 
 
3.- ELECCIÓ DEL SENYOR/A ALCALDE/SSA 
 
Abans de donar lloc a l’elecció del senyor alcalde o alcaldessa, el senyor Gregori 
explica que tots els regidors i regidores consideren de justícia recordar avui que ha 
mort un artista i pintor canetenc, el senyor Vador Castellà. Que descansi en pau. 
 
A continuació, el senyor Gregori explica que s’entra en la segona part de la sessió, 
moment en el qual s’escollirà l’alcalde o l’alcaldessa de la corporació. La fórmula que 
s’utilitzarà serà la votació nominal, segons ha decidit la majoria. En aquest cas, el 
senyor Gregori anirà dient en veu alta el nom de tots els regidors per ordre alfabètic, 
els quals hauran de pronunciar, en veu alta, el nom del candidat cap de llista a qui 
atorguen el seu vot. El candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots dels regidors 
serà proclamat alcalde o alcaldessa. El nombre de vots necessaris per obtenir la 
majoria absoluta està referit al nombre legal de regidors que integren la corporació, 
això és 17, amb independència del nombre de regidors presents a la sessió 
constitutiva. Per aquesta raó, per ser proclamat alcalde o alcaldessa, el regidor cap de 
llista haurà d’obtenir nou vots o més. Si cap regidor obté aquesta majoria, serà 
proclamat alcalde o alcaldessa el regidor que encapçali la llista que hagués obtingut 
major nombre de vots populars al municipi. Dit això, el senyor Gregori comença la 
votació: 
 
Regidor/regidora    Candidat/candidata 
 
Sra. Esther Agulló Renau:   Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Ivan Aranda i Mena   Blanca Arbell Brugarola 
Sra. Blanca Arbell Brugarola   Blanca Arbell Brugarola 
Sra. Agnès Cortés Mas   Agnès Cortés Mas 
Sra. M. Àngels IsartFalceto   Pere Xirau i Espàrrech 
Sr. Lluís Llovet i Bayer   Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Àngel López Solà    Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Jesús Marín i Hernàndez   Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Josep Maria Masvidal Serra  Pere Xirau i Espàrrech 
Sra. M. Assumpta Revoltós Vaquer  Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Josep Antoni Romero Carbonell  Josep Antoni Romero Carbonell 
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Sra. Raquel Serra Lerga   Blanca Arbell Brugarola 
Sra. Cristina Soler Vílchez   José Antonio Romero Carbonell 
Sra. Sílvia Tamayo Mata   Sílvia Tamayo Mata 
Sra. Coia Tenas i Martínez   Blanca Arbell Brugarola 
Sr. Pere Xirau Espàrrech   Pere Xirau i Espàrrech 
 
Finalment, el president de la mesa d’edat emet el seu vot, que és per a la senyora 
Blanca Arbell Brugarola. 
 
A continuació, el senyor Gregori fa el recompte, el resultat del qual és el següent: 
 
Sra. Blanca Arbell Brugarola    10 vots 
Sr. Pere Xirau i Espàrrech 3 vots 
Sr. Josep Antoni Romero Carbonell   2 vots 
Sra. Sílvia Tamayo Mata    1 vot 
Sra. Agnès Cortés Mas    1 vot 
 
Per tant, atès que la regidora senyora Blanca Arbell Brugarola ha obtingut la majoria 
absoluta de sufragis en primera votació és proclamada alcaldessa de l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 
 
El senyor Gregori pregunta a la senyora Blanca Arbell Brugarola si accepta el càrrec i 
si jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’alcaldessa amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a 
norma fonamental de l’Estat, a la qual cosa la regidora declara que accepta i que 
promet el càrrec per al qual sela proclama, per imperatiu legal. 
 
A continuació, l’alcalde sortint, el senyor Jesús Marín i Hernàndez, fa el lliurament de 
la vara i la insígnia de l’Ajuntament, símbols d’autoritat, a la nova alcaldessa i, 
immediatament es dissol la mesa d’edat i passa a presidir aquesta sessió la senyora 
alcaldessa des de l’escó presidencial. 
 
Pren la paraula la senyora alcaldessa, la qual vol agrair l’acte de generositat que ha 
tingut el senyor Jesús Marín i Hernàndez, ja que ell no ho va poder viure. Li agraeix 
molt aquest gest i sap que és l’inici d’una bona relació i d’un treball intens per al poble 
de Canet de Mar. 
 
4.- COMPROVACIÓ DE L’INVENTARI I SIGNATURA DE L’ACTA D’ARQUEIG 
 
La senyora alcaldessa demana que li atansin la comprovació de l’inventari i l’acta 
d’arqueig, documents que signen l’alcalde sortint i l’alcaldessa entrant, partint, en el 
primer cas, de la darrera rectificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 7 de maig de 
2015. 
 
5.- PARLAMENTS 
 
La senyora alcaldessa explica que passarà a cedir la paraula als representants dels 
grups municipals, per ordre de menys a més representació. Cedeix la paraula, doncs, 
a la senyora Agnès Cortés Mas, representant de la CUP: 
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Bon dia, des de la CUP veiem en aquesta legislatura que acaba de començar l’inici 
d’un canvi.Un canvi en la manera de fer, un canvi de paradigma des d’on actuar i un 
canvi en el paper de les persones que vivim a Canet dins de l’Ajuntament. 
 
A partir d’avui, podem garantir que des de la CUP i des del marge de maniobra que 
puguem tenir a l’oposició serem un ferm altaveu de tota persona que així ens ho 
sol·liciti a dins del consistori. Perquè una de nosaltressigui la portaveu de la CUP dins 
de la institució, no voldrà pas dir que deixem d’estar al carrer, de fer assemblees 
obertes, d’organitzar xerrades i d’estar construint la unitat popular des de baix, ans al 
contrari. 
 
Gràcies als 494 vots que hem aconseguit entre totes, a les persones que han confiat 
en el projecte, que és més de tots i totes que de ningú en nom propi. 494 persones 
que hem votat i ens hem votat perquè les coses a l’Ajuntament comencin a 
canviar,perquè comencin a tenir-nos en compte per prendre decisions importants i 
crucials, perquè volem un consistori que basi les seves gestions en la transparència i 
que prioritzi per davant de tot els drets socials i la igualtat d’oportunitats,per tot això i 
més ens devem i em dec a elles, a invertir totes les nostres energies que aquests 
canvis proposats esdevinguin una realitat i perquè lluitarem enfront de qualsevol 
impediment que ens trobem al camí. 
 
Hem decidit en assemblea que restaríem a l’oposició, però això no vol dir quedar-nos a 
la rereguarda veient-les passar. Això vol dir que hem estat conseqüents amb la nostra 
ideologia,de fet, en més d’una ocasió ja hem expressat que el repartiment de 
regidories en aquestes eleccions no permetien fer un govern d’esquerres en  clau 
rupturista i d’apoderament popular, que és on la CUP té cabuda. Per tant, i amb tot, el 
que pretenem és fer una oposició de proposta. Quan alguna cosa no ens agradi, 
plantejarem una alternativa fonamentada, no creiem en el no de protesta sense un 
contingut argumentari i raonat que el sustenti,recolzarem tot allò que potenciï 
l’apoderament popular i que beneficiï les persones que conformem Canet per sobre 
d’interessos privats i especulatius i, en definitiva, recolzarem tot allò que ja hem 
exposat en el nostre programa i que es porti a terme. I és que serem constructius sí, 
però serem taxatius amb allò que no compartim. 
 
Com ja hem dit també, respectem aquest pacte de govern, més que res perquè no hi 
havia moltes alternatives possibles que aportessin un govern d’esquerres i és que, al 
cap i a la fi, estem parlant dels dos partits més votats en aquestes passades eleccions, 
tot i remarcar la baixa participació en termes generals, perquè un 60% i escaig en unes 
municipals és poc, massa poc. 
 
Alhora, però, esperem que aquest pacte no sigui utilitzat per altres partits per 
manipular el sobiranisme, ja que el moviment independentista va molt més enllà que 
un partit polític, és un moviment de les persones, és un moviment popular i no 
permetrem que s’utilitzi com una moneda de canvi i/o d’atac per res i per ningú. 
 
Les persones de Canet necessitem dinàmiques noves, idees que tornin a il·lusionar les 
persones que vivim i que fem Canet i que com una au fènix puguem ressorgir de les 
cendres. 
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Així, doncs, comencem la legislatura amb la màxima positivitat que et dóna l’inici d’un 
projecte i amb molta energia per, d’una vegada, començar a capgirar el sistema. 
 
Visca Canet i visca la terra. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Sílvia Tamayo 
Mata, representant del PSC: 
 
Bon dia a tots i a totes.Els que ens acompanyeu en aquesta Sala de Plens, al carrer i a 
tots els ciutadans i ciutadanes de Canet que ens esteu escoltant per la ràdio. 
 
Primer de tot, voldria donar les gràcies a tots els canetencs i canetenques que ens han 
fet confiança, als 519 ciutadans i ciutadanes que van donar suport i confiança al PSC i 
que han cregut en el nostre projecte, centrat en la creació d’ocupació, en la reactivació 
econòmica, en un Canet més cohesionat, un poble més sostenible i un Canet més 
participatiu. Valorem de forma positiva la participació en aquestes eleccions, més alta, 
sens dubte que la de fa quatre anys, però al nostre parer encara insuficient. Entre tots, 
hem de fer pedagogia en aquest sentit i fer que els ciutadans i les ciutadanes participin 
de forma més activa en els afers públics, que entre tots fem valer els nostres drets i 
també els nostres deures. 
 
El panorama que ha quedat després de les eleccions és el d’un mapa molt fragmentat, 
però elpositiu, al nostre entendre, és que totes les forces polítiques que ens vam 
presentar als comicis hem tret representació municipal, per tant, tothom es pot veure 
representat en aquest consistori. 
 
Des del PSC, ara ens cal treballar des de l’oposició, com sabem fer, de forma 
constructiva, incidint en aquells temes que són els que preocupen a la ciutadania, 
escoltant la gent i tornant a connectar amb aquells sectors que han perdut la confiança 
en nosaltres. Els resultats del 24 de maig ens han deixat, com deia, un panorama molt 
fragmentat.Això ha fet que cap força política hagi obtingut la majoria com per governar 
en solitari i, per tant, la necessitat d’arribar a consensos, d’arribar a un pacte de govern 
que doni estabilitat i ha estat encapçalat, com és la seva obligació, per aquells partits 
més votats. Finalment, ERC i CiU han arribat a un pacte; esperem i desitgem que en 
clau local i que no s’hagi prioritzat altres coses que no sigui treballar per als interessos 
de Canet. Esperem que el nou govern sigui capaç de resoldre els problemes que té el 
nostre poble. Esperem veure ben aviat un pla d’actuació municipal on estiguin 
reflectides les principals línies de treball per al proper mandat i que estiguin plasmats 
els dos programes electorals, perquè de moment el que veiem és que el que els uneix 
és més el tema nacionalista, la vessant sobiranista, com ja vam manifestar el dia de 
l’anunci del pacte, que els temes propis del poble. Però els volem donar la confiança 
que en els propers dies presentaran davant del poble un projecte, un full de ruta per 
als propers quatre anys, ambiciós i amb canvis profunds com des d’ERC no s’han 
cansat de dir durant els últims quatre anys des de l’oposició i en la seva campanya 
electoral. Esperem i desitgem que sigui un govern per a tots els canetencs i 
canetenques, que ningú es pugui considerar exclòs i que es prioritzin els interessos de 
Canet per sobre de qualsevol altra cosa. 
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Per tant, els propers quatre anys, des del PSC farem una oposició constructiva. Ens 
trobaran per treballar i participar en aquells temes que siguin importants per al nostre 
poble com hem fet en els darrers anys, amb responsabilitat, coherència, voluntat de 
proposta i amb diàleg i transparència. Assumim la nostra posició minoritària dins 
d’aquest consistori, però això no impedirà que en els propers quatre anys, jo com a 
regidora del grup municipal del PSC, treballi perquè les nostres prioritats també puguin 
ser assumides pel nou govern. Estaré oberta al diàleg i al consens. La resta de forces, 
tant del govern com de l’oposició em trobaran disposada a col·laborar sempre que 
sigui per treballar per Canet, sempre que sigui pel bé comú, molt especialment en 
aquells temes que considerem prioritaris, com deia abans: recuperació econòmica, 
benestar de les persones, participació i transparència. En aquests punts, el govern ens 
hi pot trobar. On no ens trobarà serà en la política de retallades, quan els interessos 
partidistes estiguin per sobre dels interessos de Canet o quan les prioritats siguin 
altres que no les pròpies competents del món local. 
 
Moltes gràcies i molta sort. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa cedeix la paraula a la senyora Raquel Serra 
Lerga, representant de Som Canet: 
 
Alcaldessa, regidors, regidores, senyors i senyores que ens acompanyen en aquest 
Ple de constitució de l’Ajuntament, primer de tot unes paraules d’agraïment i unes de 
felicitació.En primer lloc, és preceptiva la felicitació a la Blanca Arbell, la nova 
alcaldessa a qui, des de Som Canet, li desitgem encert en la nova etapa que s’inicia. 
Però crec també que és de justícia felicitar la resta dels membres del consistori i fer-ho 
extensiu a totes les persones que van formar part de les llistes de les diferents 
candidatures. 
 
No diré res de nou si afirmo que la política no es troba en les hores més altes, i tampoc 
ho diré si constato que a Canet hi ha gent que des de posicionaments ideològics 
diferents està disposada a comprometre’s i a treballar per al nostre poble. Els electes 
locals ens toca ara, en la nostra tasca quotidiana, contribuir a retornar el prestigi a la 
política entesa com l’art de governar amb eficàcia. 
 
Un agraïment també a tots els integrants de la llista de Som Canet per la gran feina 
feta en la campanya, gens fàcil, primer perquè vam acordar una coalició entre les 
diferents forces, el Cercle de Canet de Podem, Iniciativa per Catalunya Verds i gent 
del Manifest d’Esquerres, aproximadament cinc dies abans de les eleccions i hem 
arribat a difondre les nostres intencions a quasi un 9% dels votants, i després, perquè 
han demostrat tenir la passió per treballar per al nostre poble, Canet. 
 
I un agraïment també als 543 canetencs que ens han fet confiança al nostre equip i a 
les nostres propostes programàtiques que hem presentat i que seran l’eix a partir del 
qual pivotarà la nostra acció política durant els propers quatre anys. 
 
Per últim també vull fer un agraïment a la meva família no només pel seu suport 
incondicional i la seva paciència, sinó també per la seva entrega i esforç, ja que no han 
dubtat ni un moment a acompanyar-me en els mítings, trobades veïnals, repartiment 
de material i tot amb una il·lusió i entrega que m’han emocionat. 
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Les urnes han parlat, certament, i han decidit incrementar la pluralitat del Ple municipal 
amb la incorporació de noves forces polítiques com Som Canet, però no volem perdre 
de vista que per molt que ERC ha estat qui ha obtingut el major nombre de vots i 
regidors, el clar vencedor d’aquestes eleccions és l’abstenció, un nou exemple de la 
decepció que cal combatre amb receptes que ben poc s’han experimentat en aquest 
municipi: més participació ciutadana, més transparència i més poder per al ciutadà són 
aspectes que sí o sí s’han de portar a la pràctica per engrescar la ciutadania i, per 
aquest camí, ja li avancem al nou govern que ens trobarà a nosaltres com un aliat. 
 
Però les urnes també han dit que, en nombre de vots, Canet és un poble que vol un 
govern d’esquerres. Ens diran que, aritmèticament, no suma, però, certament, la 
composició del consistori hauria estat possible si hi hagués voluntat política, acostant 
més el govern cap a una visió progressista. Legítimament han preferit un pacte en clau 
nacional, tal i com públicament van anunciar a altes instàncies ERC i CiU. No els ho 
recriminem, però sí els recordem que la nostra prioritat només té un nom i aquest es 
diu Canet. 
 
Fons i formes seran els dos principis bàsics que atendrem en els nostres fils de fer 
oposició. Si abans deia que el govern ens trobarà en tots aquells aspectes que 
signifiquin donar major protagonisme a la gent també els avanço que ens trobarà al 
seu costat en les polítiques encaminades a reactivar l’economia, generar llocs de 
treball i vetllar pel benestar de les persones. Com també ens trobaran en la definició 
d’un model de poble basat en l’equilibri territorial i la sostenibilitat o també ens trobaran 
per fer més eficaç, transparent i àgil l’Administració. 
 
Però no dubtin que també exercirem el nostre paper d’oposició en la seva faceta de 
control de govern, això sí, de forma constructiva, raonada i aportant propostes que 
millorin la qualitat de vida dels nostres veïns. 
 
Tampoc volem deixar de banda les formes. Venim de molts anys on l’oposició ha estat 
menystinguda pel govern, ho saben perfectament perquè uns i altres ho han patit en 
les seves carns i ja va essent hora de trencar aquestes dinàmiques de la vella política i 
d’avançar per nous camins que enriqueixin el debat polític: accés a la documentació 
en temps i forma, reunions de treball amb escolta activa, i mil i un recursos són eines 
bàsiques per exercir el nostre paper. Facilitin-les i Canet en sortirà beneficiat. 
 
Moltes gràcies i sort. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Toni Romero 
Carbonell, representant del PP: 
 
Gràcies senyora alcaldessa. Bon dia a tothom. 
 
Permeteu-me començar agraint la confiança que han dipositat els 596 canetencs i 
canetenques en les persones que hem format part de la candidatura del Partit Popular 
de Canet de Mar i que han permès tenir dos regidors en aquest mandat 2015-2019. 
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Avui comencem una nova legislatura, una legislatura en què l’equip de govern 
disposarà de marge per decidir inversions que calen per al nostre poble Canet de 
Mar.Aquest marge és possible gràcies a la feina duta a terme en els anys anteriors. 
 
Ara fa quatre anys,vam formar part del govern de Canet, la situació econòmica que 
vam trobar era de fallida tècnica.En aquests anys hem fet una tasca de gestió que ha 
permès que aquesta propera etapa es puguin fer projectes de molta més envergadura, 
Canet ja no es un municipi arruïnat. En els propers anys es podran escollir projectes 
per millorar el nostre poble, rebaixar impostos i incrementar la qualitat de vida dels 
canetencs i les canetenques.  
 
Els regidors que formem part del Grup Popular treballarem fent el seguiment i el 
control de l’equip de govern, col·laborarem en tot allò que sigui positiu pel poble i 
vetllarem pel compliment de la legalitat vigent. 
 
Moltes vegades hem manifestat que l’Ajuntament es la instància política més propera 
al ciutadà, no es regeix tant per polítiques generals, sinó per projectes de poble, per 
conceptes de gestió similars i també per afinitats en les relacions humanes. Aquests 
conceptes són els eixos vertebradors que fan que els pactes de govern funcionin a mig 
i llarg termini, i es per això que nosaltres creiem que qualsevol pacte que no es 
fonamenti en aquests eixos no serà positiu pel nostre poble. 
Per nosaltres hi ha diferents punts claus que ha d’afrontar el Govern en el propers 
mesos: 

 Disseny de l’estratègia en l’àrea econòmica per fer possible la creació de llocs 
de treball, fent polítiques que atreguin la inversió de les empreses. 

 Redisseny i increment de la freqüència en la recollida de escombraries i la 
millora en la neteja de la via pública.  

 millores en les instal·lacions esportives.   
 Pensem que és obvi la necessitat de crear un espai cultural i cívic, no fem 

obres faraòniques, hem d’assegurar que tindrem aquest espai en el mínim 
temps possible i a un cost raonable. 

 També esperem que els pressuposts municipals siguin equilibrats entre 
ingressos i despeses, no podem tornar a endeutar-nos d’una manera tan brutal 
com es va fer en temps passats. 

 
Per acabar, dels del PP volem felicitar el nou govern de Canet de Mar i demanar-los 
expressament que la seva absoluta prioritat sigui Canet de Mar i que el motiu del pacte 
hagi estat en base a acords programàtics i no a interessos que vinguin donats per 
situacions que res tinguin a veure amb el nostre poble. 
 
Gràcies i bona feina. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Pere Xirau i Espàrrech, representant 
de Canetencs Independents: 
 
Gràcies senyora alcaldessa, regidors, regidores, senyors i senyores. 
 
Avui és un dia gran, com cada quatre anys quan es renova el consistori. Aquest 
consistori, l’hem constituït després d’unes eleccions clares, transparents, que han 
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donat uns resultats també clars i transparents. Coincideixo en el que han dit alguns 
altres regidors quant a la participació, no tant amb d’altres que diuen que encara és 
poca però més que fa quatre anys, per tant és un punt positiu per a un partit. També 
dir que és positiu, com algun regidor també ha comentat, que hi hagi més pluralitat, és 
a dir, tots els grups que ens presentàvem, d’una manera o d’una altra, amb major o 
menor nombre, hem tret representativitat i això, crec que també és bo. I tant una cosa 
com l’altra, crec que volen dir-nos quelcom. Quelcom que pot ser que la política està 
canviant. Unapolítica que ens demana cada vegada més transparència, cada vegada 
més participació ciutadana i una contesa que hem tingut on Canetencs Independents, 
si m’ho deixen dir modestament, no teníem el pes de cap marca i hem tret un bon 
resultat. En aquest sentit, doncs, donar les gràcies als votants que ens han fet 
confiança, pel valor que té el seu vot, el valor de la valentia de confiar en algú que no 
té marca, que no té nom, que no té pes específic. Aquest valor posa en valor, com a 
cosa preuada, els regidors que hem tret. 
 
Dir que el pacte de govern que avui s’escenifica ens sembla objectivament, i vull 
repetir objectivament, impecable. És un pacte entre els dos partits més votats, és un 
pacte en clau nacional, jo he sentit a dir que és un pacte natural, però a nosaltres, ho 
hem de dir aquí, clar i català, no ens inspira confiança. No ens inspira confiança 
perquè, si bé les eleccions han estat impecables, com no podia ser d’altra manera, els 
pactes on se’ls ha convidat no han estat lleials. Nosaltres intentarem ser lleials a 
aquest govern perquè li desitgem tota la sort i èxit possible, la seva sort i el seu èxit 
també serà el nostre, però els pactes, i vostès ho saben, no han anat com havien 
d’anar, en el sentit que és sorprenent que la mateixa nit de les eleccions per part de 
qui pacta amb ERC se’ns proposi un pacte amb el PP i l’endemà de les eleccions, 
dilluns, ERC faci totes les aritmètiques possibles, descartant CiU, dient que CiU no és 
la nova política i que tothom sap qui és que paga i mana tots els designis de CiU. Per 
tant, és sorprenent aquest pacte. Nosaltres, tot i que no ens inspira confiança, per 
lleialtat sí que donarem tot el suport que aquest govern necessiti. 
 
Sempre hem estat crítics, fins i tot en el govern, fins i tot governant, hem estat crítics 
en temes com la policia, com l’aigua. Reitero el suport dels meus regidors i el meu 
mateix per treballar per Canet. Ens oferim a fer el traspàs més fluid i més adient als 
regidors que prendran possessió de les nostres regidories; ens posem a la seva 
disposició com no pot ser d’altra manera. 
 
En una entrevista abans de les eleccions em preguntaven què faria si fos alcalde i vaig 
dir parlar amb la gent de l’Ajuntament, amb els empleats de l’Ajuntament. En aquest 
sentit, dir que ara que no serem a govern, el màxim reconeixement a tots ells, 
començant per la senyora secretària i el senyor interventor, del primer fins a l’últim.  
 
Repeteixo, desitgem sort i èxit a aquest govern, la seva sort i el seu èxit serà el nostre i 
deixin-me acabar dient que Canet no és un poble perfecte, però és el millor poble del 
món i si dic això és perquè ho crec i perquè ho penso i perquè estic convençut que 
vostès també ho pensen i ho creuen. 
 
Que Déu ens doni claredat d’idees, empenta per tirar endavant, humilitat en l’èxit i 
motivació en els fracassos. 
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Que tinguem sort. Gràcies. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Jesús Marín i Hernàndez, 
representant de CiU: 
 
Gràcies Blanca, gràcies senyora alcaldessa. Regidors i regidores, ciutadans i 
ciutadanes de Canet de Mar molt bon dia a tots. 
 
Des de CiU farem una intervenció amb una pinzellada de passat immediat, de 
responsabilitat actual i clarament també de futur. El passat 25 de maig, cap dels partits 
que vam concórrer a les eleccions municipals vam obtenir majoria absoluta. És per 
aquest motiu que, un cop més, el grup de CiU, la gent de CiU, apel·lant com sempre la 
voluntat ciutadana, hem optat clarament per un acord per garantir una governabilitat 
estable al nostre poble,amb la força guanyadora de les eleccions, com tocaria sempre 
al nostre entendre dins d’una democràcia ja adulta i seriosa. Hem fet un acord on allò 
més important és Canet i la seva gent, però és també, per part de CiU, un pacte on el 
context nacional és més present que mai i on caldrà que els ajuntaments siguem forts i 
cohesionats per afrontar uns propers mesos durs i claus. 
 
Però primer Canet. Des de CiU, continuarem al govern municipal per seguir millorant el 
nostre poble els propers anys i per seguir garantint que els recursos municipals 
s’administrin amb rigorositat i seny, on la primera prioritat sigui com sempre el ciutadà. 
Els propers quatre anys, allò pel que CiU ha estat treballant des del govern en aquest 
mandat 2011-2015 per redreçar una situació insostenible, que no és més que dignificar 
el nostre poble a nivell d’infraestructures, serveis i benestar, aquest mandat ho farem 
possible. 
 
CiU serà un company de viatge fidel amb la nova alcaldessa i compromesos amb totes 
aquelles decisions que des de la mateixa Alcaldia es prenguin. Tenir la responsabilitat 
de l’Alcaldia, per pròpia experiència, no és fàcil ni senzill i cal, per aquest motiu, un 
equip cohesionat, amb experiència i proper al ciutadà i l’equip de govern sortint 
d’aquest Ple de constitució ho és. 
 
Des de CiU, com no pot ser d’una altra manera, serem fidels a la nostra manera de ser 
i al nostre programa electoral amb el qual ens vam presentar no fa ni un mes. Per 
aquest motiu, conjuntament amb els companys i les companyes d’ERC, en les 
properes setmanes presentarem un pla d’actuació municipal, pautat en el temps, de 
totes aquelles actuacions que creiem bàsiques per als propers quatre anys. Així, des 
del grup municipal de CiU posarem especial èmfasi des de govern, d’acord, repeteixo, 
amb el nostre programa electoral, amb la implementació d’un centre de dia que 
consolidi l’oferta geriàtrica al nostre municipi. Congelarem, com ja hem fet aquest any 
2015, l’IBI els propers anys. Millorarem, gestionant millor els recursos existents i 
ampliant-los, la neteja del nostre poble que tant i tant preocupa els nostres vilatans. 
Planificarem un pla estratègic d’inversions per millorar les condicions de benestar de 
tots els canetencs. Adequarem progressivament la plantilla de la Policia Local a les 
necessitats del poble. Crearem un servei de mediació municipal i farem una reforma 
de la Plaça Mercat. Acabarem, a més, de modernitzar tecnològicament l’Ajuntament 
per fer-lo més eficient i proper al ciutadà. Totes són propostes que, des de CiU al 
govern, tirarem endavant. Com podeu comprovar, són propostes pensades 
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exclusivament per millorar la qualitat de vida de les persones i seran, com no pot ser 
d’una altra forma, propostes consensuades al 100% amb els companys d’ERC i 
esperem que amb la resta dels grups de la corporació. 
 
M’agradaria concloure el nostre missatge agraint públicament la generositat de les 
persones que avui conformen el grup municipal d’ERC i de CiU a l’Ajuntament, perquè 
hem estat capaços de consensuar unes prioritats per al poble en benefici clarament 
dels ciutadans i no dels propis partits. Ara, des de CiU, comencem una etapa de 
responsabilitat diferent, però com sempre al peu del canó i com sempre, i ara encara 
més, al costat de la gent. 
 
I m’agradaria també acabar expressant un missatge de gratitud infinita, com a alcalde 
sortint, a tots els treballadors municipals, a tots els ciutadans de Canet, sense 
excepció, i a tots aquells que, com a Administració, malauradament no hem pogut 
arribar, perquè la dificultat extrema d’aquests quatre anys com a Administració ha fet 
que aquest mandat sortint hagi estat complicat de gestionar. 
 
Agrair a l’excel·lent grup municipal que m’ha acompanyat aquests darrers quatre anys i 
agrair especialment a la Susi, en Laureà i l’Àngel López. 
 
I com no, agrair a la meva família, a la meva dona i als meus tres fills. 
 
Ser alcalde del teu poble és una experiència apassionant que, malgrat, i reitero, la 
complexitat del context que he viscut, té una recompensa incalculable del tracte humà i 
diari amb la gent. Gràcies a Canet. 
 
Visca Canet i visca Catalunya lliure. 
 
La senyora alcaldessa cedeix la paraula al senyor Lluís Llovet Bayer, representant 
d’ERC: 
 
Gràcies Blanca. Bon dia a tothom, als qui són presents en aquest acte i a tots els  
ciutadans i ciutadanes de Canet. 
 
Canet de Mar té una llarga història, des dels assentaments ibèrics i romans al costat 
de l’Odèon i de l’església parroquial, seguint pels petits nuclis a prop del sot de l’aubó i 
sant Pere de Romeguera. Després, més tard, es constituí municipi al 1599. Des de 
llavors, Canet ha tingut moments estel·lars, les drassanes dels segles XVII i XVIII, 
l’arxiu musical, el llegat dels americanos i l’aparició de la potent indústria tèxtil. El 
Modernisme és l’exponent màxim de la conjunció entre la societat civil i la vida política 
que va portar el nostre poble al primer nivell, amb Domènech i Montaner com a millor 
exemple. La República va donar una nova empenta a la vila amb el mercat municipal 
on van poder votar per primera vegada les dones. Una República que, amb Joan 
Escarpenter d’ERC com a alcalde, l’any 36 va topar amb la desastrosa guerra civil. 
Des de llavors, han calgut molts anys per tornar a recuperar la democràcia i més 
encara per poder tenir d’alcaldessa una dona d’ERC, la Blanca Arbell. Aquesta vila, 
que s’ha anat forjant amb tantes i tantes generacions de canetencs i canetenques, és 
el que rebem nosaltres ara. 
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Som hereus d’un passat i un llegat que ens honora i que cal recordar, perquè hem de 
conèixer els nostres orígens per entendre que Canet pot ser molt més. Només cal unir 
esforços i voluntat de tots. I quan diem de tots ens referim a qui ens han votat, a qui 
han votat els altres partits i a qui no va anar a votar, perquè Canet som tots i totes. I 
aquesta és la ferma voluntat de la gent d’ERC, demanar suport als partits polítics, que 
treballin colze a colze amb nosaltres, per fer de Canet un poble millor i més pròsper, 
deixant de banda personalismes i partidismes. 
 
Els disset regidors que compartim aquest consistori tenim l’obligació de dialogar i 
arribar a acords, perquè Canet s’ho mereix i també volem comptar amb els ciutadans, 
amb el voluntariat del que tan orgullosos ens sentim els catalans. Hem de treballar tots 
junts, polítics, treballadors municipals, entitats i canetencs, us necessitem a tots. 
Volem un nou Canet on la ciutadania se senti valorada i al mateix temps se senti 
coresponsable del que es fa a l’Ajuntament, una ciutadania implicada perquè tot 
funcioni millor, no es pot resoldre tot des de l’Ajuntament, prou que ho sabeu aquells 
que durant anys heu treballat des de les entitats per mantenir el poble viu. Doncs ara 
ens tindreu al vostre costat i intentarem anar plegats. 
 
Sigueu crítics amb nosaltres, sempre, però crítics constructius com crec que ho hem 
estat nosaltres durant quatre anys a l’oposició, durant els quals hem fet moltes 
propostes i hem col·laborat en moltes comissions. Nosaltres intentarem estar a l’altura, 
no volem que cap canetenc ni cap canetenca es quedi enrere, perquè ens hi juguem 
molt, ens hi juguem la dignitat com a poble. 
 
Ajudarem perquè aquests temps difícils els puguem superar entre tots i per això un 
dels nostres objectius és la millora de l’ocupació i el treball. Cal tornar a fer de Canet 
un poble capdavanter, amb empenta, diversificant els motors econòmics. Tenim 
cultura i Modernisme, volem més indústria lligada a l’escola de teixits, tenim platja i 
muntanya, moltes entitats que treballen per al poble. Hem de revitalitzar el turisme i 
rellançar la formació d’educació per a tothom. Cada un de vosaltres, els qui ens 
escolteu des de casa, des del carrer o des del saló de plens, segur que teniu una 
proposta per compartir. Doncs no us les guardeu. Veniu i contacteu amb nosaltres, us 
escoltarem i treballarem plegats per poder desenvolupar aquelles idees que puguin 
tenir sortida. És molta la gent que ens para pel carrer i ens diu compteu amb mi. No els 
podem defraudar, comptarem amb tots vosaltres perquè estem convençuts que entre 
tots farem un Canet millor. 
 
És per això que hem arribat a un pacte estable de governabilitat entre les dues 
formacions polítiques més votades de Canet, ERC i CiU. Un pacte on recollim una 
nova organització municipal, amb quatre grans tinències d’alcaldia, amb regidories 
dels dos partits que treballin sumant esforços i complicitats, amb una sèrie de 
propostes de canvi importants. Tornarem a demanar una nova revisió de la cadastral. 
L’Odèon, el centre de dia i un pavelló esportiu també són apostes fermes de l’equip. 
Amb la participació ciutadana volem recuperar la voluntat de tots per treballar pel 
poble. Volem un poble on faci gust passejar-s’hi, on els nens juguin a places netes i els 
carrers siguin lloc de trobada, un poble amable on ens trobem acollits i on puguem 
desenvolupar la nostra feina i els nostres moments d’oci. 
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També som partícips del moment històric que ens tocarà viure com a país i necessitem 
un govern fort amb les idees clares i l’empenta que en moments difícils i únics cal tenir 
per recolzar la voluntat ciutadana. Ja no podem esperar més, ho tenim a prop, ho 
farem pels qui ja no hi són, ho farem pel futur dels nostres fills i filles i ho farem perquè 
ens pertoca a aquesta generació passar a l’acció i portar la iniciativa. Serem ferms i 
responsables, la voluntat del nostre poble ens marcarà el camí. 
 
Visca Canet i visca Catalunya. 
 
Pren la paraula la senyora alcaldessa: 
 
M’agradaria començar per agrair a totes les regidores i els regidors, la família, els 
amics que ens estan acompanyant, la gent que ens escolta, a qui em dirigeixo per 
primera vegada com a  alcaldessa, però una alcaldessa humil, una alcaldessa senzilla, 
conscient que sóc només una peça d’un engranatge que ha de fer que Canet cada dia 
sigui millor i això ho aconseguirem governant des del primer dia amb mà estesa, 
perquè us necessitem a tots. Volem cada dia aprendre, volem ser millors i us 
necessitem. Avui és un dia d’emocions contrastades, estic molt contenta, molt 
il·lusionada per tota la gent que ha fet aquest esforç que ha aconseguit que avui 
estiguem aquí, però també és un dia amb molta tensió, tensió deguda a una 
responsabilitat que sabem que tenim, que l’hem acceptada perquè volem i perquè 
sabem que podem. Per tant, avui a celebrar-ho tots i a partir de demà a arremangar-
nos i a treballar. 
 
Visca Canet i visca Catalunya. 
 
I essent les 14.05 hores s’aixeca la sessió del Ple de tot el que jo com a secretària 
certifico. 
 
La secretària      L’alcaldessa 
 
 
 
 
Núria Mompel Tusell     Blanca Arbell Brugarola 
 
 
 
 
 
 
 
 


