


� Pressupost 2017: 9.826.000 €.

� Increment del 3,3 % del pressupost respecte el 2016.

� Endeutament finals del 2014: 61,7%, endeutament a
finals del 2015: 53,7%, endeutament a finals de 2016:
40,7 % (4.522.851,82 €).

� Reducció de l'endeutament durant el 2016: 1.150.000 €.

� Previsió d'endeutament a finals de 2017: 34,7 %
(disminució de més de 20 punts percentuals des que
ERC va entrar al govern el juny de 2015 i la més gran
dels últims anys).

� Pagament d'interessos de 2017: 58.200 € (el 2016 es van
pagar 87.500 €, una reducció d'un 33 %).

� Augment de 40.000 € per iniciatives de Serveis Socials i
Ciutadania, un 10% més que el 2016. Els diners
addicionals es destinaran a polítiques d'ocupació,
habitatge, cooperació i integració social.

� Augment d'un 35% de la partida de Joventut. Per la
remodelació de l'Espai Jove l'Escorxador i incorporació
d'un dinamitzador juvenil.

� Augment de 360.000 € a les partides de la via pública,
un 36,1 % més respecte el 2016. En total es destinaran
més d'1.368.000 € en aquest àmbit.

� Es dupliquen les inversions en vies i espais públics que
passen de 100.000 a 200.000 €.

� S'incrementa més d'un 52  % el manteniment de camins i
rieres.

� Augmenten de 40.000 a 70.000 € els serveis de
jardineria que permetran tenir els carrers més nets i
oferiran els serveis de manteniment de parcs i jardins.

� Increment de les ajudes de rehabilitació de façanes i
locals comercials que passa de 1.000 € el 2015 a 45.000
€ el 2017, 45 vegades més.

� Manteniment de la programació cultural estable i de
qualitat iniciada el 2016.

� Incorporació de la nova Fira del Tap del 16 al 18 de juny
de 2017.

� Augment de la partida d'inversions dels pressupostos
participatius que passa de 35.000 a 60.000 €.

� Elaboració i inici del projecte de rehabilitació i
remodelació del nucli històric. Elaboració del pla de
mobilitat de Cassà de la Selva.

� Execució del procés participatiu del pla estratègic per
decidir com volem que sigui Cassà a llarg termini.

� Elaboració del pla d'entorn educatiu.

� Elaboració de l'estudi de nous pous per obtenir aigua
potable.

� Elaboració del projecte per preveure les actuacions
necessàries a la piscina descoberta, i una planificació
integral de la zona esportiva.

Estimades cassanenques i cassanencs,

El 2016 ha estat un any en el que hem pogut fer realitat molts projectes. El 2017 encara

tenim molta feina per fer. Les iniciatives que tirarem endavant són diverses però se

centren principalment en millorar la qualitat dels serveis a les persones, la via pública i

promoure polítiques de reactivació econòmica.

L'objectiu de la tasca que fem diàriament a l'Ajuntament de Cassà és millorar el

benestar dels cassanencs i intentar donar resposta a les necessitats reals que ens

traslladeu. La vocació de servei i les ganes de ser propers és el que ens fa tirar endavant.

Seguim treballant!

Martí Vallès i Prats

Alcalde de Cassà de la Selva



CULTURA

- Fer una programació cultural estable. Consultable a
www.cassa.cat/programaciocultural.

- Iniciar nous projectes culturals com les Nits de la Coma o el
Vermut de lletres.

- Recuperar iniciatives com els Poemes del món fets per
Sant Jordi.

- Portar el Festival Càntut a Cassà de la Selva.

- Assumir el repte de mantenir els Premis Literaris de Cassà.

- Iniciar i potenciar el projecte de Cassà Municipi Lector.

- Potenciar la Fira de Santa Tecla que, entre d'altres, s'ha
tematitzat amb el món del suro i s'ha allargat un dia més.

PROMOCIÓ ECONÒMICA

- Vertebrar l'àrea de Promoció Econòmica amb un augment
d'inversió i amb la incorporació d'una nova tècnica que
promou les polítiques d'ocupació i de reactivació econòmica.

- Crear la infraestructura de polítiques d'ocupació a través
de la posada en marxa d'iniciatives com el Club de la Feina,
la Garantia Juvenil i reactivar la borsa de treball.

- Fer el catàleg del sòl industrial del municipi que
properament començarem a promocionar.

- Dissenyar la marca CASSÀ DESTAPA ELS SENTITS i
desenvolupar-la amb diferents aplicacions.

- Promocionar el món del turisme a través de la creació d'un
portal turístic que agrupa tots els atractius del municipi, una
eina que ens ha permès presentar totes les iniciatives de
promoció del municipi a diferents fires com la Fira de
Campllong o la Fira de Mostres de Girona.

- Crear la Ruta del Suro a la vila de Cassà i treballar per
aconseguir la ruta transfronterera del suro.

- Crear una partida de 7.500 € per la subvenció de
rehabilitació de locals comercials. L'any 2017 augmenta fins
a 15.000 €.

- Ampliar de 1.000 € a 15.000 €, i el 2017 seran 30.000 €, la
partida d'ajudes per a la rehabilitació d'habitatges i façanes.

- Rebaixar un 50% la taxa d'inici d'activitats econòmiques.

BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

- Activar l'Oficina Municipal d'Habitatge a l'antic Ajuntament.

- Potenciar el programa Créixer Junts amb les seves
activitats diverses.

- Iniciar altres programes d'atenció als joves com el
Reactiva't, la Porta d'Accés...

- Posar en marxa per primera vegada el P0 a la Llar d'Infants
Taps.

JOVENTUT

- Iniciar el servei de Garantia Juvenil que ha estat un èxit
amb una molt bona rebuda entre els joves del municipi.

- Elaborar el Pla Local de Joventut 2017-2020 amb la
col·laboració de molta gent.

- Fer noves instal·lacions al Skate Park.

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

- Aconseguir per primera vegada el Segell Infoparticipa amb
un 100% de compliment dels ítems de transparència.

- Incorporar el portal de transparència a l'Ajuntament.

- Posar en marxa el pla estratègic de Cassà.

- Posar en marxa, per primera vegada, un procés de
pressupostos participatius.

COMUNICACIÓ

- Apropar-nos als ciutadans a través de les xarxes socials de
l'Ajuntament.

- Millorar sensiblement la comunicació de totes les activitats
que es fan al poble.

- Situar Cassà al mapa: des que vàrem entrar al govern hi ha
hagut 800 insercions de Cassà a diversos mitjans de
comunicació.

- Iniciar nous programes i espais a Ràdio Cassà com el Cap
de Suro, Hola Alcalde, l'Hora del Pati o Ciutadans del món.

MOBILITAT, MEDI AMBIENT I VIA PÚBLICA

- Implantar els camins escolars segurs i el camí del Mas
Cubell.

- Millorar el trànsit d'alguns dels punts més difícils del poble,
en compliment amb el Pla Local de Seguretat Viària.

- Seguir millorant en eficiència energètica i la sostenibilitat
dels edificis municipals.

- Replantar més de 100 arbres a diferents punts del municipi.

- Instal·lar el parc de la Caputxeta Vermella a la plaça Font
de Can Tolosà.

- Posar en marxa el canvi de contenidors de recollida
selectiva. El canvi es farà l'any 2017.

INVERSIONS

- Posar en marxa un pla d'asfaltatge de més de 35.000
metres quadrats, tan urbà com de camins veïnals. La part
urbana l'estem executant aquest 2017.

- Renovar la gespa del camp de futbol.

- Renovar la piscina municipal petita.

- Incorporar un nou mòdul al gimnàs per fer activitats
dirigides.

- Canviar el paviment dels vestidors i  posar en marxa les
plaques solars de la Piscina Coberta.

- Posar en marxa el coworking a Can Trinxeria.

- Dissenyar una àrea d'autocaravanes que es farà a inicis del
2017.

HISENDA

- Reduir l'endeutament més de 20 punts percentuals des
que vàrem entrar al govern.

- Incrementar un 1% el sou dels treballadors i retornar-los la
part de la paga extra del 2012 que se'ls hi devia.

- Iniciar un estudi de valoració dels llocs de treball.



@esquerracassafacebook.com/esquerracassaesquerra.cat/cassa

ERC Cassà de la Selva


