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PRESENTACIÓ 

 

Aquest Pla d’Actuació Municipal no pretén ser una eina encotillada i tancada. Vol ser un 

revulsiu a partir del qual iniciar un procés de transformació social que ens aporti millores al 

poble. És una eina flexible que s’adaptarà als canvis i a les incorporacions de les voluntats dels 

ciutadans en la mesura que anem avançant conjuntament en el camí per millorar el nostre 

poble. 

 

 

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 

(Assumpta Revoltós) 

ADMINISTRACIÓ OBERTA  

(Laureà Gregori) 

Promoció econòmica 

(Coia Tenas) 

Urbanisme 

(Lluís Llovet) 

Cultura i entitats 

(Quirze Planet) 

OAC- TIC 

(Àngel López) 

Medi Ambient i agricultura 

(Jesús Marín) 

Obres i serveis 

(Àngel López ) 

Esports, festes i  joventut 

(Assumpta Revoltós) 

RRHH 

(Coia Tenas) 

Seguretat 

(Jesús Marin) 

 

Educació 

(Lluís Llovet) 

Hisenda 

(Laureà Gregori) 

  
Benestar Social i gent gran (Esther 

Agulló) 
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TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. 

A) NOVA ORGANITZACIÓ MUNICIPAL: 

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 rèdit 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. 

Des d’alcaldia es promourà la coordinació de les polítiques municipals i dels grans projectes i 

es vetllarà per la transparència, el bon govern i la participació. 

2n semestre 2015  

 Estructurar el cartipàs municipal de manera que hi hagi quatre grans àrees. 

 Crear el gabinet de l’alcaldia per coordinar l’agenda de govern, les relacions institucionals, la 
comunicació i la transparència. 

 Planificar els criteris de fer llistes de substituts. 

 Iniciar els tràmits pel cobriment de les places de baixa. 

2016  

 Iniciar la convocatòria de les llistes de substitucions seguint criteris de transparència. 

 Crear i implementar l’equip de coordinació de projectes i gestió de personal. 

 Reorganitzar els espais de les regidories i publicitar l’horari d’atenció dels regidors. 

 Redefinir les tasques de cada treballador segons catàleg de llocs de treball actualitzat. 

 Ampliar el servei de l’OAC virtual de cara als usuaris. 

2017-2018  

 Obrir eines de comunicació directa ajuntament –canetencs: apps, web ampliada,.... 

 Presentar un catàleg de serveis de tot el que ofereix l’ajuntament de Canet. 
 

 

B) PLA ESTRATÈGIC D’INVERSIONS I PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

2n semestre 2015  

 Recull de possibles propostes d’inversions segons acord de govern. 

 Mirar models d’altres municipis. 

 Continuar amb la contractació d’un tècnic per planificar les inversions. 

 Propostes d’inversions amb pressupostos previstos, avantprojectes. 

 Negociació de la partida dels pressupostos per inversions. 

 Sol·licitar a tots els grups municipals que proposin possibles inversions 2016 per incloure-les. 
 

2016  

 Publicitació de la participació popular en les inversions 2016. 

 Inversions escollides. 

 Elaboració dels projectes executius i execució de les obres durant l’any 2016. 

 Propostes de participació ciutadana per projectes del 2017. 

 Campanya per escollir les possibles inversions del 2017. 

2017-19  

 Consolidar els projectes participatius. 

 Estructurar les relacions de l’ajuntament amb els canetencs amb més participació ciutadana. 

 Exposició pública de projectes que afectin al poble amb debat. 
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UN POBLE PER TREBALLAR I VIURE. PROMOCIÓ DE 

LA VIL·LA I PLANIFICACIÓ DEL TERRITORI 

A) PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Per millorar l’entorn econòmic cal ser capdavanters en economia productiva i emprenedoria, 

amb la indústria, però també la cultura, la formació i el paisatge com a motors econòmics. I tot 

plegat per aconseguir l’objectiu d’un poble on la majoria dels canetencs puguin treballar. 

 

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, el comerç i l’agricultura. 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. 

 

En el marc d’aquest ambiciós pla, s’iniciaran els 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. No obstant l’anterior, ha de ser 

un objectiu prioritari aconseguir la viabilitat del Mercat Municipal i la seva vinculació amb les 

associacions culturals de la població. Per això, la dinamització i reforma del Mercat Municipal 

s’ha de vincular amb 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 

I finalment, també caldrà potenciar els grans esdeveniments com element dinamitzador de la 

indústria i el comerç local, i entre aquestes, la Fira Modernista i el Canet Rock, que vinculen 

promoció econòmica i cultura. La nostra intenció és ,en general adherir-nos a qualsevol acció, 

pla o activitat que pugui promocionar el turisme, el comerç, la industria i l’agricultura, estant 

oberts a noves circumstàncies. 
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2n semestre 2015  

 Contacte amb la Fagem per crear mesures de reactivació de l’economia industrial a Canet 

 Contactes amb les diferents empreses del poble i , en concret, amb les tèxtils per copsar les 
necessitats.  

 Iniciar els tràmits per formar part de l’ACTE. Reunió entre empreses tèxtils de Canet i el centre 
CRTTT per iniciar un projecte conjunt. 

 Participar en el programa INSERTEXT de l’àmbit tèxtil 

 Potenciar el turisme des de tots els fronts possibles, activant punts d’atracció, aprofitant tot el 
capital cultural i arquitectònic. 
 

2016  

 Creació del Consell de Promoció Econòmica: Crear un Pla estratègic basat en la proximitat que 
sigui efectiu i precís , tenint en compte tots els elaborats. 

 Promoció del polígon industrial. Conjuntament amb el programa PAU Maresme. 

 Permetre la compartimentació de les naus industrials per afavorir la instal·lació de noves 
empreses. 

 ACTE. Participació en els projectes d’ACTE en col·laboració amb Diputació de Barcelona i els 
municipis que hi participen, especialment amb Mataró. 

 Ateneus de Fabricació. Definició i estudi per a la seva posada en funcionament. 

 Impostos: Cadastre. Congelació IBI 2016 i constitució Nova ponència cadastral 

 Turisme:   
o potenciar les visites al castell i museu. Paquet vinculat a oferta gastronòmica.   
o Ampliació places hoteleres (reforma Hotel Carlos) i habitatges d’ús turístic. 
o Aprofitar l’impacte de “Joc de Trons” 

 Comerç.  
o Estudi per a la creació d’un mercat setmanal dominical. 
o  Mercat Municipal. Estudi de propostes. Especialització en productes de Km 0 
o Potenciar els eixos comercials ja existents i el seu entorn, afavorint la continuïtat i la 

implantació de nous comerços. 
o Fer un estudi de mobilitat per facilitar l’accés al poble. 
o Facilitar l’aparcament al centre, amb la concessió de l’aparcament del centre en 

condicions favorables als usuaris. 

 Treball: operativitzar la Borsa de Treball. 
 

2017-19  

 Consolidació del Consell de Promoció Econòmica com a òrgan assessor de projectes de 
desenvolupament econòmic:  

o Instal·lació de noves empreses al polígon i a la vil·la en sectors amb mixtura d’usos. 
o Mercat municipal. Implementació de les noves propostes. 
o Mercat dominical. Impacte en el comerç local. 

 ACTE.  Desenvolupament de projecte en el marc de la UE 2020 

 Ateneus de Fabricació. Relacionar el centre amb la indústria audiovisual i de l’espectacle i 
facilitar la creació de cooperatives. 

 Consolidar un gran esdeveniment trimestral amb repercussió econòmica a la xarxa comercial 
de Canet de Mar: 

o Primavera: Mostra Entitats 
o Estiu: Canet Rock i Canet Modernista.  Congrés Domènech i Montaner 
o Tardor: Fira del Bolet 

 Congrés anual de Domènech i Montaner, lligat amb la taula D i M. 

 Impostos: aplicació de la nova ponència cadastral 

 Turisme: 
o Fomentar l’ampliació de places hoteleres d’acord amb el POUM. 
o Fomentar la creació de turisme rural, hotels familiar, Bed and Breakfast i habitatges 



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-19 

d’ús turístic. 
o Avaluar la paquetització d’oferta cultural i gastronòmica entorn del Modernisme i 

d’altres atractius (Joc de Trons, Canet Rock, ...) amb beneficis per al poble i per al seu 
comerç. 

o Potenciar atractius turístics relacionats amb la natura: senderisme, activitats de mar. 

 Comerç: 
o Posada en funcionament del mercat setmanal. 
o Autofinançament del mercat municipal. 
o Reducció de l’IBI i de les taxes als comerços de nova creació 

 

 

B) ESCOLA TEXITS: CENTRE FORMADOR I VIVER EMPRESES. FORMACIÓ I 

PROMOCIÓ ECONÒMICA 

2n semestre 2015  

 Reunions amb diferents representants de l’Escola de Teixits i Diputació per establir els criteris 
de treball del proper quadrienni. 

 Tancar el conveni amb Uned Sènior. 

 Planificar amb la direcció els contactes per potenciar el centre d’investigació. 

 Reunió entre empreses tèxtils de Canet i el centre CRTTT per iniciar un projecte conjunt. 

2016  

 Nou conveni amb la Diputació de Barcelona per iniciar una proposta més àmplia de formació i 
centre d’investigació. 

 Inici d’un Pla de Formació des de diferents àmbits que es pugui portar a terme a l’Escola: 
Escola de Formació de l’Alt Maresme. 

 Inici del CFGM de fabricació tèxtil. 

 Contactes amb la UOC 

 Treball planificat amb Eurecat per potenciar Canet com a centre d’investigació tèxtil potent. 

 Centralitzar la Formació tèxtil i del SOC a l’Escola de Teixits, com a centre Formador de l’Alt 
Maresme. 

2017-19  

 Inici del CFGS de teixits intel·ligents . 

 Planificació de la possibilitat de crear un màster o postgrau lligat amb l’escola de teixits i 
empreses del sector. 

 Estudi de creació d’algun cicle de logística lligat amb el tèxtil. 

 Creació de l’ Escola de Formació de l’Alt Maresme. 
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C) MEDI AMBIENT I AGRICULTURA 

2n semestre 2015  
 Campanya de conscienciació de la recollida d’escombraries: zero bosses al poble. Netegem la 

nostra imatge. 

 Iniciar un estudi sobre la generació d’energia de biomassa cercant complicitats i subvencions a 

partir dels Feder Europeus. 

2016  
 Consolidació de la campanya zero bosses al poble. Netegem la nostra imatge. 

 Ampliació de les inversions en neteja de carrers i poda d’arbres. 

 Planificació de la neteja de les façanes dels carrers. 

 Consolidació del porta a porta a tot el poble. Incorporació de la zona Maresme. 

 Campanya de potenciació dels productes de km0, els productes característics del poble i/o de 
la comarca: potenciar el conreu de les maduixes, les patates, els tomàquets i altres productes 
preuats produïts a Canet. 

 Inici d’un procés de treball amb el mercat ecològic comarcal que treballa amb els menjadors 
escolars. 

 Ampliació de la utilització de recursos hídrics propis. Ampliar una part dels pous i mines 
perquè donin aigua pel poble. 

 Ampliar l´oferta d´horts ecològics actuals i generar una cooperació de pagesos per vendre els 
seus productes. 

 Arranjament de les rotondes d’accés al poble. 

2017-19  
 Afavorir la creació d’una cooperativa de pagesos i incorporació dels horts ecològics dins la 

xarxa. 

 Consolidació de zones de jardineria de baix manteniment en diferents llocs del poble. 
 

D) SEGURETAT 

 

2n semestre 2015  
 Consolidació del model de policia de proximitat. 

2016  

 Policia de Taula administrativa .  

 Coordinar l’atenció preventiva amb els centres educatius de secundària. 

 Incrementar la vigilància policial amb noves incorporacions. 
 

2017-19  

 Adequar la plantilla de la policia amb un increment gradual del cos. 

 Consolidar la formació permanent del cos policial com un gran valor per la millora dels serveis. 
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E) TERRITORI I SOSTENIBILITAT: 

El poble de Canet necessita d’una nova visió de creixement mesurat i sostenible per crearr un 

poble més habitable i equilibrat.  

Aquesta nova visió del territori com un conjunt ens permetrà avançar a partir dels plans 

directors fets i dels que s’aniran fent. Volem un espai públic al servei dels ciutadans on s’hi 

trobin bé i puguin compartir-lo. Un espai amb mixtures : habitatges, espais comercials, 

comerços i indústries toves que ens permetin conviure i créixer socialment i econòmica. 

2n semestre 2015  
 Crear diferents protocols per llicències i obres: protocol de zona arqueològica, de rasses a la 

via pública,... 

 Reorganitzar la brigada per guanyar presència al carrer. 

 Adequar espais : accessos aparcament plaça Universitat, tancaments Vil·la Flora, obres lavabos 
Escola Misericòrdia. 

2016  

 Iniciar les inversions dels plans d’enllumenat i clavegueram lligats als projectes participatius. 

 Creació de noves zones d’aparcament: terreny vagons, espai davant antic cinema,.... i 
adequació d’altres espais possibles d’ús provisional: Carbonella, zona Diagonal,... 

 Resolució de la MP de les NNSS de la Pulligan. 

 Nou pla d’usos de la platja i el front litoral.  

2017-19  

 Compra d’una nau municipal per reorganitzar tot el personal de brigada i centralitzar les 
tasques. 

 Potenciació de la creació d’hotels i espais turístics al poble. 

POUM: 

2n semestre 2015  

 Recull de les al·legacions al POUM. 

 Creació de la comissió de seguiment del POUM. 

 Convocatòries de la Comissió de seguiment del POUM i presentació i discussió de les 
al·legacions. Espais indústries toves, equipaments, patrimoni. 

 Reunions amb els diferents col·lectius i particulars que presenten les al·legacions. 

 Nou contracte per fer els plànols del POUM de cara el 2016. 

2016  

 Aprovació provisional del POUM. 

 Campanya de participació. 

 Potenciació de la Riera com eix econòmic: cap espai tancat al centre del poble i inici de creació 
de zones de plataforma única. 

2017-19  

 Recuperació de la Catedral (Can Jover) com a equipament municipal. 

 Planificació dels Casc Antic amb un Pla de rehabilitació. 

 Recuperació de pisos buits i rehabilitació d’habitatges. 
 

 



PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2015-19 

 

SERVEIS A LES PERSONES 

 

Els Serveis a les persones tenen una relació directa amb la qualitat de vida. L’accés al benestar 

personal i a la salut, a la cultura i a l’esport i també la realització de polítiques transversals 

adreçades a col·lectius clau com joventut o gent gran són ben presents en aquest pla 

d’actuació que vol interrelacionar tots els elements. 

A) BENESTAR SOCIAL 

En els moments actuals cal estar a prop d’aquelles persones que més pateixen els efectes de la 

crisi. Una part important del nostre esforç el dedicarem a prioritzar totes aquelles polítiques 

socials que poden incidir en una millora de les situacions familiars. Promourem el compromís 

amb la comunitat potenciant el voluntariat i polítiques d´igualtat i de solidaritat. 

2n semestre 2015  

 Reorganització del servei de Benestar Social. 

 Integració de les entitats en el Consell de Cooperació. 

 Aprovació de la moció de municipi acollidor. 
2016  

 Reestructuració del banc d’aliments dins del Consell de Cooperació. 

 Contactar amb els bancs del poble per oferir habitatge de lloguer social. 

 Preparació de la rebuda de refugiats a Canet de Mar. 

 Inici planificació d’un Centre de dia. 

 Gestió d’ ajuts i subvencions del programa europeu 2020 sobre l’envelliment actiu i productiu 
a Europa. 

 Creació d’un servei de mediació municipal. 
2017-19  

 Creació d’un Centre de  Dia, on inclourem un SAD (Servei d’atenció domiciliària) amb un servei 

d’àpats a domicili per a persones que tinguin problemes de mobilitat. 

 Planificació per implementar un Casal Municipal.  
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B) ENTITATS, CULTURA I ESPORTS.  

La interrelació de la cultura i l’esport en un programa conjunt d’activitats té una raó de ser,  

afavorir la seva coordinació més que no pas ser considerats com a competidors d’uns recursos 

escassos. Cultura i esports, i també joventut i festes es desenvolupen a través de 

l’associacionisme, i una visió de conjunt pot afavorir la promoció de Canet. 

Canet, com tots els pobles, té la seva història. La nostra està marcada per la cultura: tant la 

patrimonial com la cívica. El llegat dels modernisme, però també de la música lligada a l’últim 

quart de s XX obre les portes a fer de la cultura un motor econòmic molt potent. Canet Rock, 

les Sis Hores, la Trinca, Comediants, Lluís Domènech i Montaner, ... Tot aquest potencial ens ha 

fet ser capdavanters d’exportació de cultura. 

L’Odèon ha de ser un d’aquests motors. Reuneix les condicions adients perquè sigui un 

referent comarcal i un motor econòmic local de gran potencial: la seva ubicació al centre del 

poble, el suport social amb l’ACPO, el seu valor de marca. 

ODÈON: 

2n semestre 2015  

 Seguiment de les obres de la porxada de la plaça. 

 Creació de la Comissió de seguiment de l’Odèon per decidir quin és el camí a seguir del 
projecte: projecte inicial, projecte pont, projecte per fases. Sol·licitud de subvenció segons el 
model triat. 

 Conveni amb el Departament de Cultura per cobrar els 80.000€ de les obres ja executades. 

 Contactes institucionals per estudiar fons de finançament i definició d’inversions 2016 en el 
pressupost municipal. 

 

2016016  

 Desenvolupar les propostes , amb la Comissió de seguiment de l’Odèon, del nou projecte. 

 Elaboració d’un pla de viabilitat econòmica del projecte. 

 Creació d’una partida inicial el 2016 per engegar les obres. 

 Possibilitat de contractació d’un crèdit. 

 Planificació de les obres . 
 

2017-19  

 Obres. 

 Inauguració del nou Teatre Odèon. 

 Gestió de la política cultural del municipi. 

 

L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les 

persones els permet gaudir de més qualitat de vida. L’esport també és un motor de canvi 

social, perquè permet enfortir la cohesió social dels canetencs mitjançant la incorporació del 

projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels centres docents, amb la promoció de la 

salut per l’esport o amb la incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania plena, fent 

servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. L’esport és motor de canvi 

econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, que articula un complex sector 

productiu i de serveis. L’esport és un motor del teixit cívic i associatiu del nostre poble. Per 

això és cabdal donar el suport que mereixen als clubs i a les entitats esportives 
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2n semestre 2015  

 Contacte amb totes les entitats de la població. 

 Analitzar els equipaments esportius. 

2016  

 Creació dels Patronats de Cultura i d’Esports: 
o Espai de coordinació i dinamització de la cultura i de l’esport. 
o Establir un sistema just de suport econòmic a les entitats. 
o Apostar per gestió cívica dels equipaments municipals i de la programació. 
o Donar suport al teixit esportiu de base i formatiu 
 

 Estudiar la creació de l’Arxiu Municipal complementari a la Casa Museu. 

 Estudi de la viabilitat de construir la zona esportiva. 
o Mapa d’instal·lacions esportives: pavelló 
o Circuit de Cross. 
o La platja com a centre esportiu i de negoci (promoció econòmica) 

 Promoció del GR 5 i dels circuits de natura. 

 Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions 
de la cultura popular i tradicional. 

 Planificar l’obertura de les pistes esportives de l’Institut Domènech. 
 

2017-19  

 Consolidació dels Patronats de Cultura i d’Esports: 
o Elaboració i aprovació del pressupost ordinari. 
o Elaboració i aprovació del pressupost d’inversions. 

 Iniciar les obres dels projectes amb viabilitat. 

 Millorar la senyalització i la promoció del GR 5 i circuits de natura. 

 Corresponsabilitat de les entitats amb suport municipal. 

 Dotació pressupostària per tenir les pistes esportives de l’Institut obertes tots els caps de 
setmana 

 Gestió de la política cultural del municipi. 
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C) JOVENTUT 

Cal tenir cura del present del nostre jovent per garantir que el futur serà dirigit, d’aquí a una 

anys, per joves responsables, conseqüents i competents. Un 16% de la població de Canet són 

joves entre 12 i 29 anys. Cal donar respostes a les seves inquietuds i necessitats, cal que els 

tinguem en compte. Tenim la voluntat de millorar l’accés a la llibertat i a l’emancipació 

proveint-los de recursos, eines i serveis. Cal impulsar la participació dels estudiants de 

secundària, i dels joves en general  en les activitats i en la vida social del poble, promoure 

espais, facilitar projectes, cercar subvencions, donar suport a les entitats i a les iniciatives 

juvenils. 

Apostem per afavorir la integració laboral i el desenvolupament acadèmic dels joves amb 

dificultat d’aprenentatge, cooperant amb ensenyament per fer seguiment i adaptació dels 

sistemes d’estudi, acompanyant i orientant en la recerca d’oportunitats, tant a nivell formatiu 

com laboral. 

2n semestre 2015  

 Contacte amb totes les entitats Juvenils de la població. 

 Suport als casals d’estiu i als esplais. 

 Formació en el lleure. 

 Renovació del projecte de Mobilitat Internacional Jove del Maresme. 

 Projecte Jove Activa’t. 
 

2016-2017  

 Consolidació de la Masoveria com equipament juvenil i vertebrador de les polítiques 
municipals del municipi: 

o Obertura de l’espai de coordinació i dinamització. 
o Agenda jove: programació d’activitats. 
o Aula d’estudi. 
o Donar suport a joves artistes. 
o Tallers, xerrades i cursos 
o Borsa de cangurs i classes de repàs. 
o Tramitació de carnets d’estudiants. 
o Cessió d’espais. 

 Oferir acompanyament a les entitats i iniciatives juvenils 
o Establir un sistema just de suport econòmic, material i logístic. 
o Informar, assessorar i orientar. 

 Donar suport als centres d’educació secundària. 
o Servei d’orientació i assessorament acadèmica (coordinació amb les àrees de 

Promoció econòmica, Educació i Serveis socials i centres de secundària) 
o Accions de prevenció de la violència en l’àmbit de la joventut i conductes de risc, 

informació als estudiants i/o delegats/des. 

 Vetllar per garantir la neteja i el manteniment de les àrees destinades i habilitades per a 
realitzar activitats d’entitats juvenils. (sobre tot del lleure). 

 Consolidació del projecte Jove Activa’t. 

 Enfortiment de la Festa Jove. 
 

2018-19 

 Millorar l’ús de les xarxes socials per tal d’esdevenir un agent pròxim als joves i fomentar la 
seva interacció: Xarxes socials (facebook, twitter, Instagram) i Web. 

 Iniciar un projecte comú amb les àrees de promoció econòmica i educació, per tal d’accedir a 
les convocatòries de subvencions que promou el Servei d’Ocupació de Catalunya: 

o Programes integrals per a joves entre 16 i 30 anys. 
o Projectes singulars per a joves entre 16 i 30 anys. 
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 Revisió i actualització del Pla Local de Joventut. 

 Fomentar la participació dels joves i creació de nous espais i plataformes d’interlocució entre 
els joves i l’Ajuntament: 

o Pressupostos participatius (per a joves a partir de 12 anys) 
o Assemblea Jove. 

 

 

D) FESTES 

Al nostre municipi hi ha un important i nombrós teixit associatiu que participa i organitza molts 

dels actes festius de la població. Volem treballar per a garantir unes Festes per a tothom: 

adults, nens, joves i grans.  És primordial fomentar i potenciar la participació i la col·laboració 

activa de les entitats en l’elaboració i la realització  dels diferents actes que s’organitzen a 

Canet i donar suport, des de l’Ajuntament, facilitant material i cercant  recursos  a noves 

iniciatives d’aquest col·lectius. Les Festes i els actes festius, tan importants en el nostre poble, 

que serveixen, entre altres coses, per enfortir els lligams entre la gent del poble i crear-ne de 

nous, haurien de ser participatius i oberts a incorporar noves propostes i a recuperar tradicions 

populars així com a consolidar, si s’escau, les ja existents.  

2n semestre  2015 

 Creació de la Comissió de Festes, amb subcomissions específiques.  

 Contacte amb les entitats. 

 Inventari de materials per valorar possible inversió. 

 Estudi d’un protocol d’usos  d’espais públics (juntament amb Participació). 

 Preparació i execució de les Festes de Nadal i Cap d’Any. 
 

2016-2017 

 Creació de una borsa de voluntaris. 

 Consolidar la comissió de festes i les subcomissions dotant-les de capacitat i marge per decidir. 

 Actualització i enumeració dels espais municipals disponibles. 

 Posta en marxa del calendari d’ocupació d’espais municipals. 

 Inventari, reposició i manteniment del material necessari per a realitzar les activitats . 

 Estudi per realitzar un Pla d’Autoprotecció (PAU)mancomunat. 

 Elaborar normatives i ordenances d’ús: Masoveria, Envelat iMaterial comú. 

 Estudi de la viabilitat de ubicar diferents materials comuns per tal de centralitzar i facilitar la 
realització dels actes. (juntament amb Participació). 

 Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a la creació de nous 
esdeveniments de caràcter festiu i popular. 

 Potenciar i augmentar la importància de la Festa Major Petita. 
 

2017-19 

 Consolidació del calendari d’ocupació d’espais municipals. 
o Calendari d’activitats 
o Coordinació amb tècnics de diferents àrees. 

 Coordinació i execució de les Festes programades al llarg de l’any. 
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E) EDUCACIÓ: 

Un poble on viure, on treballar, i per tant, un poble on créixer i poder formar-se amb una 

oferta potent i àmplia que va des de l’Escola Bressol a la Universitat passant per una oferta 

d’estudis postobligatoris amb vocació comarcal amb una formació professional dual i 

batxillerats singulars, com el d’Arts Escèniques o l’Internacional. 

 

2n semestre 2015  

 Primers contactes amb els centres docents i presentació als Consells escolars. 

 Aprovació proposta de Batxillerat internacional. 

 Solució de problemes d’estiu i obres menors urgents. 

 Planificació obres teulada Escola Misericòrdia. 

 Aprovació conveni Uned Sènior. Plantejament de l’amortització de part de la inversió. 

 Tancament comptes Escola bressol i proposta 2016. 

 Unificació criteris subvencions pel 2016. 

 Proposta de Centre de formació a l’escola de Teixits. 

 Estructuració d’un projecte educatiu de poble on s’incloguin totes les activitats als centres  des 

de les diferents àrees del consistori. 

2016  

 Planificació dels CFGM i promoció de les diferents opcions a tota la comarca. 

 Contactes amb empreses per promocionar els CFGM Duals. 

 Planificació d’un curs sobre història i patrimoni de Canet de Mar.  

 Aprovació per ple del nom del nou Institut. 

 Aprovació provisional POUM amb el nou espai de l’institut. 

 Renegociació del circuit de l’autobús escolar per adaptar-lo als horaris lectius. 

 Elaboració tríptic amb totes les activitats formatives del poble. 
 

2017-19  

 Negociació amb departament d’Ensenyament per inversió als centres públics (RAM). 

 Projecte educatiu de ciutat. 

 Consolidació del Centre de Formació a l’Escola de Teixits. 

 Planificació de la construcció del nou Institut. 

 


