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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CARÀCTER EXTRAORDINARI DEL PLE MUNICIPAL DE 
DATA 10 DE DESEMBRE DE 2020 

 
Avís: aquesta acta ha estat retocada per tal de donar compliment a la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades 
 
 
Caràcter: extraordinari 
Hora que comença: 12:00 
Hora que acaba: 13:30 
Lloc: Per videoconferència 
 

PRESIDEIX 
 
Blanca Arbell Brugarola, alcaldessa 

 
ASSISTENTS 

  
 PERE XIRAU ESPARRECH 
 LLUIS LLOVET BAYER 
 JOSEP M. MASVIDAL SERRA 
 ROSA ISABEL MADRID CAMARA 
 RAQUEL SERRA LERGA 
 M.ASSUMPTA REVOLTOS VAQUER 
 M.ANGELS ISART FALCETO 
 JOSEP TENAS SOLER 
 ANA MARIA CASAS DONADEU 
 MARIAN GOMEZ TELLEZ 
 SILVIA TAMAYO MATA 
 MIGUEL BORREGO GONZÁLEZ 
 JOSEP ANTONI MASSAGUE MUNTADA 
 JORDI CASTELLÀ ANDRÉS 
 ANDREU GRAUPERA GIMENEZ 
 GEMMA BOSCH ALSINA 

 
ACTUA COM A SECRETÀRIA 

 
Clara Pérez González, secretària.  
 

ORDRE DEL DIA 
  
1.- Informació i debat sobre l’estat d’execució i/o modificació i planificació de les accions 
previstes en el Pla d’Actuació Municipal 2019-2023 
 
2.- Informació i debat sobre el Pla Estratègic 2030, creació i composició de l’equip de 
treball, creació i composició del Consell del Pla Estratègic, planificació i continguts 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1.- INFORMACIÓ I DEBAT SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ I/O MODIFICACIÓ I 
PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS PREVISTES EN EL PLA D’ACTUACIÓ 
MUNICIPAL 2019-2023 
 
La senyora alcaldessa obre la sessió i dona la benvinguda als assistents, els regidors, 
les regidores i el públic que els està veient a través del canal de Youtube o els escolta 
per Ràdio Canet, gràcies a la feina que fan els tècnics. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest Ple extraordinari va ser sol·licitat pels grups 
de l’oposició i es du a terme dins del termini que marca la Llei. Explica que han estat 
parlant amb el senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de 
Junts per Canet, perquè és qui va entrar la instància per registre. El senyor Massagué 
va comunicar que utilitzarien la fórmula de parlar tots els regidors membres de l’oposició, 
per tant, es desenvoluparà com qualsevol altre ple i començaran amb el grup municipal 
de menys representació al de més representació. Tindran tres minuts per fer la seva 
exposició i els regidors del govern els donaran les explicacions que considerin 
oportunes. També tindran un minut de rèplica. 
 
Tot seguit cedeix la paraula a la senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup 
municipal de Canet i Tu. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, explica 
que hi ha molts punts per debatre amb relació al Pla d’actuació municipal (PAM) i, per 
aquest motiu, els membres de l’oposició s’han repartit les preguntes per poder presentar 
tots els punts. Són conscients que han d’anar ràpid, sobretot perquè algun dels membres 
es troben en horari laboral i han hagut de deixar la feina per poder assistir a aquesta 
sessió. 
 
Personalment, la senyora Bosch s’ha centrat en l’Àrea de Promoció Econòmica, en el 
punt que estableix crear un poble econòmicament competitiu i una economia municipal 
sanejada. Recorda que va avançar les seves preguntes, tal i com estableix el ROM, 24 
hores abans del Ple i, per tant, entén que seran contestades tal i com diu la normativa. 
 
En primer lloc, respecte al polígon industrial demana quines accions s’han dut a terme 
per dinamitzar l’activitat del polígon industrial. El PAM també parla d’ampliar el polígon 
i, més enllà de la vessant urbanística que preveu el POUM, pregunta si s’ha fet algun 
tipus d’estudi de la situació actual del polígon i quan ha estat la darrera vegada que s’ha 
establert un diàleg amb les empreses del municipi per parlar de la situació present i el 
futur.  
 
La senyora Bosch també pregunta si s’ha previst algun tipus d’incentiu pel trasllat al 
polígon de les empreses que es trobin en el nucli urbà per poder millorar-ne l’activitat i 
quins recursos del programa de promoció i dinamització dels polígons d’activitat 
econòmica que facilita la Diputació s’han sol·licitat.  
 
Per últim, demana si hi ha previst pressupost per millorar la situació del polígon 
industrial. 
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Respecte al comerç del municipi, vol saber quines activitats hi ha previstes a la plaça 
Mercat per diversificar-ne l’ús, com s’ha previst ocupar de nou les parades que hi ha 
buides i quin pressupost s’hi destinarà. 
 
Pel que fa al comerç en general, demana quines mesures i quins terminis concrets s’han 
planificat pel projecte Canet Comerç. Quin import dels 97.000 euros de subvenció que 
es donarà a l’Associació de Comerciants -i que encara no s’ha especificat en quines 
seccions es destinaran- per promoure el comerç s’hi destinarà i amb quines accions 
concretes. 
 
Pregunta quin pressupost per al 2021 es destinarà al comerç i es refereix més enllà de 
parar el cop de la COVID-19, és a dir, quin pressupost es destinarà a crear una 
infraestructura de comerç saludable i quan es convocaran les taules de comerç i turisme, 
tal i com està previst al PAM. 
 
Per acabar amb aquest assumpte, també demana quan es convocarà el Consell 
Municipal de Promoció Econòmica. 
 
El PAM també parla d’un pla estratègic d’edificis municipals i instal·lacions i pregunta si 
s’ha implementat i si hi ha un pla similar, ja no per a instal·lacions municipals, sinó per 
a espais púbics estructurats i calendaritzats, per mantenir zones verdes, parcs infantils 
i per desembussar i netejar els passos subterranis. 
 
Per últim, i aquesta és molt més genèrica, però creu que és important, pregunta quins 
canvis substancials experimentarà el PAM a causa de la COVID-19. Entén que s’hauran 
deixat de banda reformes fiscals de baixades d’impostos, però volen saber si s’ha 
descartat alguna de les accions del PAM. 
 
La senyora alcaldessa agraeix a la senyora Bosch que hagi respectat el temps 
d’intervenció i cedeix la paraula al senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup 
municipal de la CUP. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, explica 
que comparteix plenament les paraules de la senyora Bosch. El seu grup municipal es 
va preparar les preguntes sobre Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
La primera pregunta és, sabent que hi ha una mancança de personal tècnic i 
administratiu en la Regidoria de Medi Ambient i sabent que l’Àrea de Sanitat 
s’incorporarà en aquesta Regidoria, si hi ha prevista alguna partida pressupostària per 
al 2021 per afegir un tècnic o administratiu. 
 
La segona és que troben a faltar convocatòries del Consell Municipal de Medi Ambient. 
Troben que hi ha una manca de transparència i participació ciutadana i si hi ha previst 
una convocatòria d’aquest consell, en breu. Sobretot, però, li interessa el fet de per què 
no s’ha convocat fins ara. 
 
La tercera pregunta, tenint en compte el que estableix el PAM com a transició cap a 
l’eficiència energètica, es plantegen quines accions s’han desenvolupat o estan 
previstes de fer encarades a aquest aspecte. Demana el calendari, el pressupost, els 
indicadors i els mecanismes de participació. 
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La quarta és sobre la platja i els usos que se’n fa. Tot i que saben les dificultats que hi 
ha quant a burocràcia amb Costes o el Consell Comarcal del Maresme, tenen clar, 
saben i comparteixen que el passeig Marítim és el gran espai natural del poble i ha de 
combinar bany, lleure, oci i descans. Demana quan hi haurà un pla de la platja, dels 
usos de la platja, i si es té la intenció o si s’ha parlat o consensuat aquest pla d’usos 
amb la CEAC. També demana terminis, pressupost i si s’ha demanat alguna subvenció 
per aquest assumpte. 
 
La cinquena pregunta és en relació a la ubicació del segon institut. Pregunta si realment 
s’aposta per continuar ubicant el segon institut als Ametllers. Creuen que diverses 
autoritats ambientals del poble i persones a títol individual, han demanat el 
replantejament d’aquesta ubicació. Saben que la CEAC s’ha reunit amb els grups 
municipals de Canet, sinó amb tots amb la gran majoria, i han presentat una proposta 
per posar-la a consideració del Ple. Demana si es té intenció de fer-ho. En el cas que 
no fos així i es tirés endavant amb el que marca el POUM, pregunta a quin tipus de 
conveni o relació s’ha arribat o s’arribarà amb els propietaris. També els interessa saber 
en què afecta el terreny de la Carbonella i quin valor, tant econòmic com ecològic, 
afectarà els dos terrenys. 
 
També vol incidir en l’assumpte de l’anella verda i pregunta quin és el projecte d’Anella 
Verda de Canet. Es valora molt positivament la reubicació de la nau de la brigada, però 
consideren que no és pot comparar l’espai natural del lloc on està ara ubicada la brigada 
amb un tema com és el terreny dels Ametllers. 
 
Per últim, pregunta quines actuacions es portaran a terme per millorar la recollida de 
residus, si hi ha algun pla per als residus d’un sol ús i si hi ha previst incorporar alguna 
educadora mediambiental.  
 
La senyora alcaldessa comenta que el senyor Graupera s’ha excedit un minut, però ja 
han comentat que donarien el marge que fos necessari per formular les preguntes. 
Agraeix al senyor Graupera la seva intervenció. 
 
El senyor Graupera puntualitza que aquestes preguntes les van entrar per registre el dia 
4 de desembre perquè poguessin ser contestades en aquest Ple. 
 
La senyora alcaldessa agraeix que ho haguessin fet. Cedeix la paraula al senyor Jordi 
Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que en primer lloc volen lamentar la defunció d’almenys dues persones en 
l’incendi de Badalona, amb més de trenta ferits, la qual cosa demostra que la justícia 
social i, especialment, la justícia energètica els ha de preocupar a tothom i, per tant, vol 
donar les seves condolences a les famílies i els amics dels difunts. 
 
El senyor Castellà explica que el seu grup municipal ha volgut tractar l’apartat del PAM 
titulat Governar amb la gent, ja que forma part de la seva idiosincràsia com a formació 
política. Comenta que han preparat vuit preguntes. 
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En primer lloc, pregunta què s’ha fet sobre la consolidació dels pressupostos 
participatius i l’ampliació dels pressupostos joves. 
 
En segon lloc, volen saber què s’ha fet respecte a la recuperació de la jornada d’entitats, 
que sempre havia tingut molta participació a Canet. 
 
En tercer lloc, demana què s’ha fet sobre la creació dels consells dels infants i la creació 
de la comissió de treball per a la igualtat, format també per les entitats del poble. 
 
En quart lloc, volen saber què s’ha fet respecte a la promesa de doblar la quantitat 
econòmica a disposició de les entitats mitjançant subvencions per concurrència 
competitiva. Considera que aquest és un apartat molt important, perquè significa donar 
aire i oxigen a moltes entitats que a causa de la pandèmia han perdut socis i, per tant, 
ingressos, i no podran fer tantes activitats. 
 
En cinquè lloc, pregunta què s’ha fet per establir i complir amb la temporització dels 
diferents consells municipals. També considera que és un assumpte molt important 
perquè calendaritzar les diferents comissions i consells municipals facilita que es puguin 
fer en bones condicions; recorda que moltes d’aquestes reunions encara no s’han dut a 
terme. Per exemple, a Cultura es va fer una reunió per parlar de l’Odèon, però una reunió 
per parlar de la cultura en general encara no s’ha fet. Per això demanen que hi hagi 
aquesta temporització i calendarització de les comissions. 
 
En sisè lloc, voldrien preguntar sobre els diferents sistemes de votació per a diferents 
demandes ciutadanes, cosa que també tenien en el seu programa electoral i és una 
demanda de participació ciutadana que el govern es va comprometre al PAM. És un 
aspecte molt important que els veïns puguin participar en totes aquelles qüestions que 
considerin importants i necessàries. 
 
En setè lloc, voldrien saber què s’ha fet respecte a la creació d’una sectorial jove per a 
la comissió de festes. 
 
Per últim, pregunta quan es presentarà públicament el pressupost municipal que, com 
s’havia plantejat al PAM, van manifestar que es faria cada any i encara no s’ha 
acomplert. 
 
La senyora alcaldessa agraeix la intervenció al senyor Castellà i cedeix la paraula al 
senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal Junts per Canet. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, comenta que primer de tot li agradaria fer una prèvia, com ja han fet altres 
regidors. Lamenta que la senyora alcaldessa s’hagi negat a convocar el ple sol·licitat i 
que s’hagi hagut de fer per imperatiu legal. Aquesta circumstància posa de manifest quin 
és el menyspreu de la senyora alcaldessa cap a l’oposició i, per extensió, als canetencs 
i canetenques que, com a electes, representen. Declara que en l’entrevista que va fer el 
senyor Pere Xirau i Espàrrech, el dia anterior a Ràdio Canet, va comentar que el govern 
havia convocat aquest ple i no és ben bé així, ja que l’ha convocat la senyora secretària. 
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El senyor Massagué també dona les gràcies a la senyora alcaldessa per comunicar-los 
els minuts de què disposen i que no ha dit. Ho ha hagut d’anar a buscar a la pàgina web 
de Ràdio Canet. 
 
Pel que fa a les preguntes, és cert que es podien entrar amb anterioritat, però considera 
que ara es parlarà d’un tema que desenvolupa el govern i pensa que els podran 
contestar sobre un tema que estan elaborant ara mateix. 
 
Explica que tenia quatre preguntes per fer, però que només en farà tres, totes 
relacionades amb la transparència i l’eficiència. 
 
La primera pregunta del senyor Massagué fa referència a la millora i la modernització 
de la xarxa de comunicació municipal de Ràdio Canet, web municipal i Viure Canet. 
Aquesta pregunta va més encarada al fet que a l’1 de gener es va dissoldre Ràdio Canet 
com a organisme autònom i la direcció del mitjà correspon a la senyora alcaldessa que 
és qui té les competències en comunicació i des de llavors no s’ha convocat ni el consell 
de Ràdio Canet ni s’ha disposat del reglament. Segons va dir el senyor Xirau, el passat 
mes d’octubre en una altra entrevista, volien fer una direcció política del mitjà. 
 
La segona pregunta va relacionada amb el fet de treballar per assolir el segell d’informe 
i participa per a la web corporativa de l’Ajuntament. Demana quins treballs s’estan fent 
perquè segons es recull, Canet es troba en el 39,58, a la banda baixa de la llista, la 
vegada que està més baix. L’any passat es trobava en el 46,15, però l’any 2015 havien 
arribat a estar més alts. 
 
La tercera pregunta està relacionada amb el Reglament orgànic municipal (ROM)l. El 
senyor Lluís Llovet Bayer, al mes de febrer va comentar que abans de finals d’any es 
convocaria la comissió d’estudi per parlar del ROM. Volen saber com està aquest acord 
de creació de la comissió preceptiva de la redacció i la modificació del ROM, acord que 
ha de passar pel ple. Demana també si podran disposar d’un primer esborrany del nou 
redactat durant l’any 2021. 
 
La senyora alcaldessa explica que aquest ple s’ha convocat en temps i forma, tal com 
marca la Llei, que és a les dotze del migdia. No el van poder convocar des de l’equip de 
govern, per tant, l’alcaldessa no el va poder convocar el dia que els membres de 
l’oposició demanava perquè ells si que treballen pel poble i estan supeditats al temps 
que els seus tècnics tenen i, de passada, al temps de tots els regidors que s’hi deixen 
la pell. 
 
Comenta que el menyspreu del qual ha parlat el senyor Massagué, és el mateix que els 
membres de l’oposició tenen amb la majoria de canetencs que sí que representen els 
regidors que estan al govern. 
 
Per tant, és el govern qui controla el temps i qui sap quan és el millor moment per fer les 
coses. Estan en tot el dret d’obtenir aquesta informació, però el govern no pot contestar 
quan a l’oposició li vagi bé, sinó quan ells poden i en una situació tan de risc com es 
corre ara mateix, prioritzen altres coses. El desconeixement del senyor Massagué no 
vol dir que sigui competència del govern. 
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La senyora alcaldessa aclareix que aquestes preguntes no es contestaran ara perquè 
no han entrat ni en temps ni en forma abans de la sessió. Es contestaran en el ple 
següent. 
 
Dit això, cedeix la paraula a la senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup 
municipal del PSC. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que 
intentarà ser molt breu perquè els han dividit els tres minuts que tenen com a grup 
municipal en un minut per a cada membre d’aquest grup. Explica que ella parlarà sobre 
igualtat, drets socials i civisme. 
 
El primer punt d’aquest eix parla de l’elaboració d’un pla d’habitatge, però ella té entès 
que l’elaboració d’aquest pla d’habitatge ja està feta i creu que s’hauria de parlar d’una 
actualització. 
 
Pel que fa al punt sobre l’adquisició d’habitatge municipal, després de la cessió que s’ha 
fet dels deu pisos de SAREB, pregunta si es manté la intenció d’adquirir un pis i si és 
així, pregunta si s’ha plantejat de fer-ho mitjançant SAREB. 
 
A continuació, explica que al punt 42 del PAM, sobre l’actualització del Reglament de 
prestacions econòmiques, comenta que abans de començar el mandat vigent, als 
exercicis 2017 i 2018 havien quedat diners a la partida de Serveis Socials. Ja en aquell 
moment es va parlar de modificar el reglament perquè aquest fet no tornés a passar i 
pregunta si s’ha dut a terme aquesta modificació. 
 
Pel que fa al punt 43, sobre el reforç del servei d’intermediació hipotecària i de pobresa 
energètica, els consta que hi havia hagut una advocada que tractava les diferents 
problemàtiques relacionades amb aquest tema, que venia un cop per setmana; 
posteriorment, venia dos cops, però al mes d’abril de l’any 2019, va deixar de venir. 
Volen saber si algú ha substituït aquesta persona. 
 
Respecte al punt 45, referent a la realització de forma periòdica de campanyes de 
civisme, els agradaria saber quines campanyes s’han fet durant el període 2019-2020. 
 
En el punt 46, sobre l’ampliació de la plantilla de la Policia Local, han vist reiteradament 
que els agents que s’han anat incorporant ha estat per substituir baixes o agents que 
han marxat. Volen saber realment quina és l’ampliació i quants agents hi ha de més 
durant el període 2019-2020 respecte a altres anys. 
 
Pel que fa al punt 48, es parla de potenciar la policia de proximitat i pregunta com pensen 
fer-ho. 
 
Al punt 49 es parla de les càmeres de seguretat i els agradaria saber quines càmeres 
s’han instal·lat o s’han afegit al municipi en el període 2019-2020 i els agradaria proposar 
de posar-ne a zones com la plaça 11 de Setembre, l’avinguda Maresme o el parc del 
Turó del Drac. 
 
Al punt 53, el pla de mobilitat, els agradaria saber què s’ha fet respecte a aquest pla. 
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Per últim, vol fer una puntualització. La senyora Gómez personalment, fa 
aproximadament un any, li va fer arribar un pla d’actuació a la senyora Rosabel Madrid 
Cámara en referència a l’assetjament masclista i li agradaria saber si s’ha fet alguna 
cosa al respecte. 
 
La senyora alcaldessa comenta que la senyora Gómez ha esgotat els tres minuts de tot 
el seu grup municipal i prega a la resta de components del PSC que intentin cenyir-se 
al minut d’intervenció assignat. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, explica que serà 
molt breu perquè el punt que li ha tocat parlar és el d’espais i serveis de qualitat i la 
majoria de propostes són de cara al futur, de planificació i, per tant, entenen que van 
més enllà del 2023. Segurament, però, la situació actual de la COVID-19 ha fet variar el 
calendari d’actuació i de planificació de nous equipaments. 
 
Així, doncs, demana si els poden explicar quines són les prioritats dins d’aquesta nova 
situació, quins són els equipaments que volen començar a tractar i quines són les PAU 
que s’estan començant a treballar. Comenta que el dia anterior va tenir una conversa 
amb el senyor Llovet i ja li va avançar alguna cosa però, sobretot, volen saber quins 
projectes estan treballant per estar preparats de cara a possibles subvencions que 
puguin venir, sobretot de la Comunitat europea. En definitiva, demana el calendari de 
tot plegat. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, explica que 
dins de l’apartat de transparència i eficiència del PAM vol preguntar per alguns aspectes 
específics i concrets.  
 
Dins del ROM, un dels apartats més importants és el títol cinquè sobre l’estatut dels 
corporatius, és a dir, dels regidors. En la redacció del nou reglament que es planteja al 
PAM, pregunta si es preveu una nova reglamentació d’aquest títol cinquè sobre l’estatut 
dels corporatius i si és així, quines modificacions d’aquests articles es plantejarien i quins 
nous continguts es preveuen. També pregunta si es pensa en una futura regulació que 
garanteixi i reforci el dret d’accés a la informació dels regidors de l’oposició. 
 
Una altra pregunta que formula és quin sistema d’avaluació o sistema d’indicadors s’està 
utilitzant per fer el seguiment de l’execució del pla de transparència i eficiència previst 
en el PAM. 
 
I ja dins de l’àmbit intern de l’Ajuntament, pregunta quina transformació interna de 
l’Administració municipal s’està fent amb l’objectiu de fer-la més eficient, més eficaç i 
més propera a les persones. 
 
També pregunta quines actuacions s’han fet en la valoració descriptiva dels llocs de 
treball de l’Ajuntament i en quina situació es troba. 
 
Pel que fa al conveni amb els treballadors, demana les actuacions que s’han fet i en 
quin estadi es troba la redacció i acord del nou conveni col·lectiu dels empleats de 
l’Ajuntament. 
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Per últim, pregunta quina és la política corporativa de recursos humans de l’Ajuntament 
per aconseguir una estructura organitzativa i eficient en què les persones que treballen 
estiguin professionalitzades, motivades i estiguin compromeses amb els objectius 
marcats per l’Ajuntament. 
 
La senyora alcaldessa demana al senyor Massagué i als components del grup municipal 
del PSC si els podran enviar aquestes preguntes per escrit, ja que estalviarien molta 
feina a l’hora de fer la transcripció d’aquesta sessió. Recorda que totes aquestes 
preguntes seran contestades en el ple següent. 
 
La senyora Gómez explica que no les entrarà per escrit perquè els regidors de govern 
tenen el dret de no contestar avui, precisament perquè no les han entrat per escrit, però 
tenen l’obligació de contestar perquè s’han fet durant el ple. 
 
La senyora alcaldessa explica que el fet que les entrin per escrit no afecta els regidors 
del govern, sinó que afecta l’Àrea de Secretaria. Això significa més feina per als 
treballadors. Aquí es veu la generositat dels regidors perquè l’Ajuntament pugui donar 
més serveis al poble. 
 
A continuació, la senyora alcaldessa explica que passaran a contestar les preguntes i 
cedeix la paraula a la senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, 
Mobilitat i Noves Tecnologies. 
 
La senyora Raquel Serra Lerga, tinenta d’alcalde de Sostenibilitat, Mobilitat i Noves 
Tecnologies, explica que aquest és un ple extraordinari convocat per l’oposició. 
Comenta que el tema del PAM és un tema seriós i hagués agraït que les preguntes de 
l’Àrea d’Habitatge i de l’Àrea de Mobilitat s’haguessin fet en temps i forma, més que res 
perquè podria haver contestat en aquest moment, d’una forma ampliada. Així, doncs, 
farà l’explicació de la pregunta que ha fet el grup municipal de la CUP, sobre l’Àrea de 
Sostenibilitat, sobre què s’està fent pel que fa al Pla d’acció d’energia sostenible. 
 
Explica que Canet de Mar fa molts anys que es van adherir al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses, proposat per la Diputació per tal de començar a fer un pla d’acció d’energia 
sostenible, que ja està fet. Es van adherir a aquest pacte a partir de l’any 2010 i han 
estat treballant en aquest pla d’acció durant tots aquests anys però sí que és veritat que 
en aquesta legislatura han iniciat una revisió d’aquest pla. Han iniciat aquesta revisió 
amb l’ajut de la Diputació i una empresa externa, contractada per la Diputació. Ara 
mateix, tenen una prediagnosi, un primer document en el qual s’explica què s’està fent 
a Canet en aquest tema i quins són els actors que estan pendents d’aquest pla. 
 
Pel que fa a la millora de l’eficiència energètica, no han deixat de treballar-hi, ja que des 
del 2010 s’estan fent accions. S’han pogut fer, gràcies també a la Diputació, plans de 
millora de l’eficiència energètica dels equipaments municipals; amb un informe que els 
van lliurar durant la pandèmia, han fet peticions de subvencions a l’ICAI per instal·lar 
punts de càrrega de vehicles elèctrics i han fet una revisió de tots i cadascun dels actors 
del pla d’energia sostenible. 
 
Respecte a la gestió d’energies renovables, des de l’Àrea de Sostenibilitat també tenen 
la intenció de demanar, durant l’any 2021, un ajut a la Diputació per actualitzar el Pla 
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d’energies renovables, perquè ara mateix en tenen un de l’any 2015 i, evidentment, cal 
actualitzar-lo, ja que hi ha hagut millores quant a preus i materials, per exemple. 
 
Per altra banda, quant a enllumenat públic, l’Àrea d’Urbanisme ja porta actualitzant tot 
l’enllumenat públic amb el canvi de tecnologia a led perquè hi hagi una millor eficiència 
en aquest aspecte. 
 
Per tant, pel que fa a temes de sostenibilitat o d’eficiència energètica creu que s’estan 
actualitzant a tota la nova normativa, s’estan involucrant molts actors d’aquest 
Ajuntament i, juntament amb l’Àrea de Medi Ambient, que és l’Àrea que se n’ha 
encarregat fins ara, creu que s’estan esmerçant molts esforços i molts recursos per 
poder fer efectiu aquest pla d’acció. 
 
El senyor Pere Xirau i Espàrrech, tinent d’alcalde de Cultura, Acció Social, Règim Intern 
i Promoció, explica que farà una lectura dels punts i un repàs del que s’ha fet i el que no 
s’ha fet. Entén que fent-ho així, contestarà moltes de les preguntes que han entrat per 
part dels grups municipals de la CUP, de Canet i Tu i de Primàries Canet de Mar. Ho 
farà per aquest ordre perquè és el mateix que estableix el PAM. 
 
Comença pel punt 1, Política territorial i sostenibilitat ambiental; al subapartat de 
Compromís ambiental, parlarà del que s’ha fet en l’Àrea de Medi Ambient. 
 
Pel que fa a la transformació del passeig Marítim, està en curs un estudi previ de la 
protecció de la vegetació dunar, de les dunes que ja hi ha a la banda de Sant Pol de 
Mar i també a la banda d’Arenys de Mar, per poder-les ampliar. 
 
Respecte a l’ampliació i la dotació d’elements per aparcar bicicletes, que pretenien cobrir 
la totalitat del municipi, la previsió és d’instal·lar-ne uns 61. Ja en tenen 36 d’adquirits i 
instal·lats des de l’any 2019 i aquest 2020 se n’han adquirit 25 més que estan pendents 
de col·locar en diferents llocs, fonamentalment a prop d’equipaments municipals i de 
l’estació de tren. 
 
Pel que fa a les franges de protecció contra incendis i la neteja del paràsit tomicus, 
explica que hi ha un preestudi elaborat el 2019. No s’havia tirat endavant perquè sempre 
demanaven un recurs a la Diputació i no els el concedien mai. Aquest any, però, sí que 
els l’han concedit i, per tant, aquesta iniciativa podrà tirar endavant, tot i que respecte al 
tomicus, ja tenien aprovat un pla de gestió forestal. Al 2019 ja es va fer una neteja de la 
finca de can Moreu, que és propietat municipal. Recorda que del total de la massa 
forestal que té Canet, l’Ajuntament només és propietari d’un 5% i l’any 2019, com deia, 
ja van dur a terme aquesta neteja. Aquest 2020 faran també una part de la finca de 
Pedracastell i la de la ValldePera, que és la que correspon a la vall que hi ha pel camí 
de can Manresa en la vessant del poble. De cara a l’any que ve també tenen previst, 
amb la Diputació i l’ADF del Montnegre i Corredor, executar un pla de gestió forestal per 
a la resta de la finca de Pedracastell. 
 
Pel que fa a la millora i el seguiment del servei de neteja i recollida de residus, al 2019 
ja van fer un reforç amb la neteja d’aigua, es va augmentar amb un servei la informació 
del qual es troba a la pàgina web, sobre les freqüències i les zones de neteja. Comenta 
que s’ha millorat en la recollida selectiva, tant d’envasos com de fracció orgànica i també 
s’ha millorat el control d’accés a la deixalleria, amb un sistema de barreres i targetes. 
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Pel que fa a les campanyes, la campanya Prou Rebuig es va haver d’aturar a causa de 
la pandèmia. Aquesta campanya anava en la línia de sensibilitzar, d’informar en uns 
punts concrets situats en diferents barris, perquè tothom sabés com fer millor la recollida. 
També es fan visites freqüents, en porten dues, als centres de tractament de residus, a 
Granollers i Mataró. També estan fent autòpsia de residus; de moment se n’ha fet una i 
s’ha aturat també a causa de la pandèmia. Una altra campanya ha estat el sistema de 
carteig i informació personal, de manera selectiva, als domicilis on es detecta que no ho 
fan prou bé. 
 
Pel que fa a les sancions, tenen executats 28 expedients sancionadors. Feia molts anys 
que això no es duia a terme i ara hi han tornat. Actualment, hi ha en marxa la campanya 
Punts Negres, amb la qual s’informa els veïns i també es fa inspecció de bosses, amb 
les sancions corresponents. 
 
De cara al futur, seguint l’exemple d’Argentona, volen fer un seguiment més exhaustiu, 
no només per carrers o barris, sinó per números de cases i blocs, en definitiva, a 
habitatges concrets. 
 
Comenta que es continua amb el punt de recollida selectiva del diumenge a la tarda. 
Han de reconèixer que té poc èxit, però el continuen mantenint perquè entenen que si 
donen servei a algú, ja és bo per a la millora de la neteja del poble. 
 
El senyor Xirau comenta que ara parlarà de la dinamització de l’agricultura ecològica i 
quilòmetre zero. En aquest punt, l’Àrea de Promoció Econòmica continua donant suport 
al Mercat de Pagès. També es dona suport, des de l’Àrea de Medi Ambient, als 
propietaris que busquen llogaters i als llogaters que busquen terres. 
 
També explica que s’està fent un estudi per fer un pagament per generació de residus. 
Entenen que és una millora, ja que va en la línia que qui més genera, més paga i qui 
menys recicli, més pagui. 
 
Per altra banda, tenen en marxa una actualització del cens d’animals de companyia per 
poder implementar definitivament, que no immediatament, l’inici de l’estudi de l’ADN. És 
fonamental tenir el cens dels gossos actualitzat, s’estima que sobre un cens de 900 
gossos censats, n’hi ha efectivament, uns 2.600. El problema que tenen és que el cens 
s’ha d’actualitzar a partir d’ara, és a dir, aquest projecte és a anys vista. Volen tenir un 
cens real perquè és el pas indispensable per poder implementar aquest estudi d’ADN 
dels gossos i, per tant, poder sancionar qui no actuï de manera cívica. 
 
En l’últim punt, vol parlar de la creació del segell, el certificat de Biosfère, cosa que ja 
lligaria amb el punt 2 del PAM, Reactivació de l’economia i solvència municipal. Es va 
fer una primera reunió d’informació el 6 d’abril i una segona, el 25 de maig; el 4 de 
novembre va visitar l’Ajuntament un assessor d’aquest segell perquè, previ al certificat 
Biosfère, que és molt complicat i és un recorregut de llarg termini, es pugui tenir almenys 
el distintiu per al compromís per a la sostenibilitat turística Biosfère. 
 
Pel que fa a aquest punt en concret, en l’apartat d’Un poble econòmicament competitiu, 
explica que s’ha creat la taula d’activitat industrial. Es va fer una reunió el 18 de 
desembre del 2019 per intentar afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i 
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l’ampliació del polígon, si fos el cas. No és que hi hagi prevista una ampliació imminent 
del polígon industrial, però sí que parlant amb els industrials, amb els ocupants de les 
naus, és un tema que s’ha plantejat, però no a curt termini. En aquesta reunió també es 
va parlar d’accessibilitat, connectivitat i seguretat. 
 
Pel que fa a la plaça Mercat, explica que abans de l’ampliació d’aquest servei, cal una 
reestructuració. No es pot ampliar la plaça sense tenir-la estructurada i la peça 
fonamental en aquest moment és el projecte que la regidora ja els ha comentat en més 
d’una ocasió, que ja està en marxa i que amb el pressupost per a l’any 2021 podran 
implementar. 
 
Pel que fa a iniciatives de promoció de la Plaça Mercat, ja els han parlat del projecte de 
digitalització i el projecte de distribució a domicili, amb el qual està totalment d’acord el 
senyor Castellà. 
 
Pel que fa al desenvolupament del projecte Nous Horitzons Tèxtils amb el CRTTT, 
comenta que potser és un projecte que explicarà millor el senyor Lluís Llovet Bayer, 
tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis. 
 
També explica que s’ha començat a desenvolupar el projecte Canet Comerç per 
consolidar, modernitzar i fer més competitiu el teixit comercial amb la creació de la taula 
de comerç. Aquest projecte tenia una reunió prevista el 18 de març, però òbviament es 
va haver de suspendre pel confinament i això s’ha redirigit, tal com va explicar la regidora 
també en l’últim ple, creu que d’una manera molt planera i molt entenible, amb una 
addenda al conveni signat, per intentar incloure algun dinamitzador, la digitalització, 
fomentar el consum local i incorporar nous socis. 
 
Pel que fa al punt del PAM de Potenciar el turisme fent valer els atractius del poble i 
crear la taula de turisme, pràcticament està completat en el sentit que s’ha fet una nova 
edició de les rutes modernistes, que ja és a impremta, i també s’han ampliat les rutes de 
senderisme. Explica que s’han tret com a vies promocionals cinc vídeos d’aquests 360 
graus i també s’ha actualitzat la pàgina web de turisme. El dia 22 de gener, d’aquí a un 
mes, hi ha prevista una taula amb el sector, bàsicament pel tema dels allotjaments. 
 
El que sí que ha quedat pendent d’executar és l’ampliació de la promoció turística 
mitjançant els fantics específics per donar a conèixer la vila. No s’ha pogut fer a causa 
de la pandèmia. 
 
En aquest segon punt de reactivació de l’economia i solvència municipal hi ha un apartat 
referent a aconseguir una economia municipal sanejada. 
 
Manifesta que es van comprometre a fer els pagaments a proveïdors en una mitjana de 
vint dies i, si ho recorden, l’últim període mitjà de pagament que van fer públic ja estaven 
per sota d’aquests vint dies. Els penúltims pagaments ja es feien entre quinze i vint dies 
i els últims ja s’aproximaven als deu. Des d’Hisenda sempre han dit que voldrien poder 
acotar aquests pagaments a zero, però tot i així poden dir que aquest punt està més que 
assolit. Ja veuran què els depara el demà, perquè venen temps difícils i pot ser que 
aquest fet pugui sofrir algun increment a l’alça, però en aquest moment estan per sota 
dels vint dies, tal com havien programat. 
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Mantindran el sanejament econòmic controlat, ja que tenen un deute molt baix com a 
municipi, amb un romanent molt ben dotat i generant superàvit. Repeteix que aquestes 
mesures econòmiques són fins al dia d’avui. A partir d’ara, ja es veurà com s’evoluciona. 
 
Pel que fa a la ponència cadastral, consideren que ara no és el moment i és un punt que 
ha quedat pendent. Adequaran les subvencions de l’IBI a les rendes més baixes, d’acord 
amb Serveis Socials. Explica que pel que fa a les subvencions de l’IBI d’enguany a les 
rendes més baixes, han apujat el valor cadastral de 90.000 a 100.000 euros, amb la 
qual cosa continuaran afavorint les famílies nombroses, i han incorporat una reclamació 
que feia temps que rebien d’incloure-hi les famílies monoparentals. A més a més 
augmentaran l’import màxim, que era de 250 euros, a 300. Aprofita l’altaveu que li dona 
aquest Ple per recordar que el termini per a la presentació d’aquestes instàncies per 
acollir-se a les subvencions de l’IBI d’enguany acaba el 14 de desembre. 
 
Un cop ha acabat de parlar d’Hisenda, passa a parlar de Serveis Socials, el punt 3 del 
PAM, Millora de la qualitat de vida. És un llistat molt ampli i comenta que hi ha punts que 
fan referència a la seguretat ciutadana i temes d’habitatge i el senyor Xirau se cenyirà 
als assumptes estrictament de Serveis Socials. 
 
Pel que fa a l’adquisició d’un habitatge de titularitat municipal per serveis d’allotjament 
temporal i d’urgència, aquesta adquisició és imminent. Segurament la setmana entrant 
signaran un contracte de lloguer amb Visoren, de manera que aquell pis que, com s’ha 
dit, l’Ajuntament va perdre per negligència, es recuperarà i s’ubicarà a l’edifici del Rial 
dels Oms. De fet, s’està fent el reglament perquè quan tinguin el contracte signat ja el 
puguin posar en ús. Explica que també disposaran de deu habitatges de SAREB per a 
finalitats socials. 
 
Ple que fa a l’actualització del Reglament de prestacions econòmiques dels col·lectius 
més desafavorits, explica que no s’ha dut a terme perquè justament la COVID-19 ha fet 
que aquest reglament s’hagi d’estar modificant sense poder-lo escriure dia a dia, ja que 
les necessitats canvien cada dia, les urgències són les que són i, per tant, s’hi van 
adaptant. Un cop la situació es normalitzi podran fer aquesta actualització. 
 
Pel que fa al reforç del servei d’intermediació hipotecària i pobresa energètica, explica 
que es va fer una prova pilot amb una proposta del Consell Comarcal del Maresme amb 
el conveni OIAVE, l’Oficina Itinerant d’Atenció a la Vulnerabilitat Energètica, i ha estat 
un èxit. Es va dur a terme durant el 2019 i ara l’únic que falta és veure quina distribució 
econòmica del cost tindrà per l’Ajuntament, també s’ha de calendaritzar la forma de 
treballar, amb un escrit de compromís i l’aprovació d’un conveni, entre altres coses.  
 
També han de posar en funcionament el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, el 
SIAD. Ara aquest servei està conveniat amb el Consell Comarcal del Maresme i té un 
bon funcionament, amb un suport psicològic, jurídic i intercultural que funciona molt bé. 
 
Pel que fa als habitatges tutelats per a gent gran, òbviament, aquest projecte no s’ha 
dut a terme perquè va lligat estretament al POUM, com ja saben. 
 
La creació d’un servei de menjador social amb un conveni o uns acords amb les 
residències geriàtriques i els restauradors del poble, s’ha pogut dur a terme amb 
restauradors del poble de manera puntual, però a causa de la COVID-19 no s’ha pogut 
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fer perquè la previsió era de poder fer-ho en combinació i amb coordinació amb la 
Residència Guillem Mas. 
 
En referència al punt que parla de l’acompanyament institucional a la Fundació Els 
Garrofers, és obvi, i la majoria dels regidors en són patrons i per tant estan al corrent 
que han donat suport a la millora de la gestió, que s’està fent tot un procés de formació 
del patronat i dels estatuts. Estan assegurant la viabilitat i la modernització de Garrofers, 
amb els diners que han calgut, per a les obres de reforma i també pel funcionament amb 
la pòlissa de crèdit que ha subscrit l’Ajuntament. 
 
El senyor Xirau informa que ara parlarà de la part de Cultura, fent referència al mateix 
punt 3, Millora de la qualitat de vida, una ciutat creativa i cultural. Explica que estan fent 
el seguiment de les obres del futur teatre municipal de Canet, espai Centre i espai 
Odèon. Aquest mateix matí a les 10 ha anat a fer una visita amb el coordinador per 
començar a coordinar la construcció de l’obra amb l’escenotècnia. Les obres marxen a 
bon ritme i la previsió és d’acabar-les en el temps previst, tot i que ell mateix, al Consell 
Municipal de Cultura va aventurar que les obres sempre són més lentes cap al final i pot 
ser que es demorin una mica, però en principi sembla que no hi ha risc que s’allargui 
gaire més. Segurament, el senyor Llovet ho podrà explicar millor. 
 
Pel que fa a la definició del model de gestió del teatre municipal de Canet amb la creació 
de la figura d’un coordinador, ja van fer un monogràfic al Consell Municipal de Cultura 
del dia 28 de novembre. Van presentar el model de gestió, el pla d’usos i la viabilitat 
econòmica. També van aprofitar per presentar el coordinador, el senyor Jaume Bernadet 
i Munné. 
 
Respecte a la planificació i la sol·licitud formal de Canet Capital Cultural Catalana 2023, 
declara que ja en van parlar en el seu moment. Es tracta d’un ens no governamental, no 
oficial, i no van fer el que havien programat, és a dir, van donar dues capitalitats culturals, 
quan el que hagués estat lògic era donar-ne una cada any. Per tant, aquesta capitalitat 
no la tindrà Canet, però de tota manera tenen una altra idea per al 2023 i és que sigui 
l’any Domènech. Creu que no podien trobar un millor substitut. L’Ajuntament forma part 
de la taula Domènech, amb l’Ajuntament de Reus, el de Barcelona, amb la Generalitat 
de Catalunya i a la qual, probablement, també s’hi adherirà la Diputació de Barcelona. 
Per tant, aquesta desempara que han tingut amb la capitalitat cultural, no la tindran amb 
l’any Domènech. Aquest recorregut s’està duent a terme des de fa anys. El 2021, es 
farà a Barcelona i el 2023 es farà de manera coral entre Barcelona, Reus i Canet. 
 
Pel que fa a la visualització i la difusió de l’Arxiu parroquial, bàsicament en el seu apartat 
musical, els remet al concert que van fer ara fa deu dies amb música de l’Arxiu 
parroquial. Se n’ha fet difusió amb un concert a l’any, amb una edició musical 
 
Respecte a la catalogació, la conservació i la difusió del patrimoni de Comediants, 
explica que l’any 2019 van fer la digitalització, previ tractament i restauració de gran part 
del fons fotogràfic. Aquest any han fet el tractament, la catalogació i la restauració 
d’alguns dels cartells, de manera que han posat al dia tota la cartellera, uns 350 cartells, 
de gairebé 50 anys de trajectòria. Això es va traduir en una exposició per Sant Pere. 
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El senyor Xirau arriba a l’últim punt del PAM pel que fa a la cultura, Catalogació 
d’elements de patrimoni de cases urbanes. Comenta que aquest punt encara no s’ha 
iniciat, tot i que ho tenen present, com a complement del llibre de patrimoni. 
 
Pel que fa a l’apartat de Recursos Humans, l’acabament de la valoració descriptiva dels 
llocs de treball i la redacció d’un nou conveni col·lectiu per als treballadors municipals 
s’està treballant. La relació de llocs de treball està feta i s’ha encomanat a un tercer que 
en faci la valoració. Ara s’ha de parlar amb els sindicats i un cop estigui tancat, un cop 
vist el quantum que generarà i les possibilitats de pagament o no en un termini més llarg 
o més curt, es passarà immediatament a negociar el nou conveni col·lectiu. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, en 
primer lloc agraeix als grups municipals de Primàries Canet de Mar, la CUP i Canet i Tu 
que hagin fet arribar per avançat les preguntes per aquest ple perquè així pot respondre 
amb més preparació i comoditat. En segon lloc, explica que el PAM té més de vuitanta 
apartats, la qual cosa vol dir que és molt difícil desenvolupar-los tot vuitanta, tot i que sí 
que és cert que en poden explicar molts a bastament. 
 
Explica que hi ha molts punts del PAM amb els quals s’ha avançat molt, que han tirat 
endavant malgrat la COVID-19. També vol agrair que algú hagi preguntat sobre la 
incidència de la COVID-19 en el PAM, perquè considera que és un fet importantíssim, 
tot i que, per la seva banda, no és una excusa. Per exemple, quan parlen de l’execució 
del pla de millora d’infraestructures, considera que s’ha avançat molt; quan parlen de 
l’elaboració i l’aprovació del pla d’usos de la platja i l’espai de gossos també s’ha avançat 
molt; en el pla de manteniment d’equipaments, també; quan parlen d’establir un catàleg 
de bonificacions fiscals per a vehicles elèctrics i energies renovables, s’ha fet 
l’ordenança fiscal d’un 50% de bonificació ECO i del 75% d’emissió zero i també 
l’ordenança de reducció del 95% dels ICIO de plaques; quan es parla de potenciar el 
transport públic per millorar la connectivitat interna, hi ha el nou conveni que es va signar 
el 2019, d’ampliació de la xarxa de bus a Canet i noves demandes a les reunions amb 
l’AMTU i a les reunions d’alcaldes perquè el bus de l’Alt Maresme passi per Canet, per 
ampliar la possibilitat que hi hagi semidirectes a Barcelona; però fins i tot, quan parlen 
de mantenir el sanejament econòmic controlat, també està demostrat que aquesta feina 
s’ha fet a bastament bé; quan s’ha parlat d’habitatge, inicialment de titularitat municipal, 
amb aquella idea de tenir un habitatge per a serveis socials, s’ha acordat amb SAREB 
la cessió de deu habitatges, per tant, han multiplicat per deu les expectatives que es feia 
al mateix PAM; quan es parlava del mapa de seguretat d’instal·lació amb càmeres de 
vigilància, manifesta que hi ha un nombre elevadíssim de càmeres que ja estan 
funcionant i que estan donant uns bons resultats a la via pública; quan es parlava de 
l’acompanyament a la Fundació Els Garrofers, no hi ha dubte que s’ha dut a terme, i 
alguns dels membres del Patronat que són presents en aquest Ple saben l’esforç ingent 
que ha fet l’Ajuntament, d’assessorament, de suport, d’inversió econòmica i de mantenir 
l’edifici en condicions; quan parlaven del pla de mobilitat, ja el tenen aprovat; quan 
parlaven d’ampliació del projecte de dinamització de la Masoveria o projectes LGTBI, 
totes aquestes propostes, que són apartats molt concrets del PAM, s’han desenvolupat 
àmpliament. Així, doncs, malgrat la COVID-19, creu que s’ha fet moltíssima feina. 
 
A continuació, declara que entrarà en detall en els apartats que li han demanat, espais 
i serveis de qualitat i en què afectarà la COVID-19 al PAM. 
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Pel que fa als espais i serveis de qualitat, el primer punt era Seguiment de l’Odèon i dels 
Plans d’actuació urbanística (PAU). Un cop aprovat el POUM, el setembre del 2019, un 
fet importantíssim, ja que durant cinc anys, tots els grups municipals van treballar colze 
a colze per tirar-lo endavant, finalment es va aprovar definitivament al setembre, i a partir 
de llavors hi ha hagut diferents reunions, amb diferents promotors i a diferents llocs, per 
diferents PAU. Els que s’han treballat més són els números 2 i 22, la zona coneguda pel 
nom de Bonpreu Esclat, amb els quals han fet vuit reunions i ja s’ha creat fins i tot la 
junta de compensació entre el propietaris d’aquest PAU per redistribuir les parcel·lacions 
i les adjudicacions d’aquesta junta de compensació. També s’han fet reunions amb el 
PAU 13 de Comediants, amb el PAU 4 de l’institut i amb el PAU 3. Per tant, es va 
treballant paral·lelament amb diferents plans d’actuació municipal. 
 
Pel que fa al Pla de millora d’infraestructures, recordaran que es van fer les obres del 
carrer Mora, del clavegueram. Ara s’estan acabant les obres del carrer Clausell on es 
treballa clavegueram, separatives de pluvials i fecals, juntament amb tota la canalització 
d’aigua potable de dalt a baix del carrer, traient l’antic fibrociment. En aquest sentit, 
també cal informar que ara també s’està fent una actuació més precisa al carrer Abell, 
un carrer que rebentava sovint; al final han aconseguit un acord bastant important amb 
Sorea per fer una intervenció perquè aquell punt tan greu i problemàtic se solucioni. 
 
A més a més, s’hi ha de sumar les actuacions de l’enllumenat de carrers. En aquesta 
legislatura ja s’han fet entre 20 i 30 carrers més que, acumulats als de l’altra, ja sumen 
més de 60 carrers en què s’ha canviat tot l’enllumenat i això no només representa tenir 
llums led, sinó que representa la reducció d’un 25% de despesa energètica, cosa que 
és molt important, perquè ja saben que és una de les grans despeses que suporta 
l’Ajuntament. 
 
A continuació, comenta que se cenyirà a les preguntes que els grups municipals han 
entrat per escrit. 
 
El grup municipal de Primàries Canet de Mar ha preguntat per la consolidació dels 
pressupostos participatius i l’ampliació dels pressupostos joves. Recorda que els 
pressupostos participatius els van tirar endavant a la legislatura anterior i, malgrat la 
COVID-19, aquest any passat i aquest mateix 2020 s’han anat fent noves obres lligades 
amb els pressupostos participatius, des del parc infantil, passant per la remodelació de 
part del mobiliari fins a la accessibilitat de voreres o la pista poliesportiva, que es va fer 
al costat de l’skate. 
 
També s’ha fet, aquest any 2020, la platja de gossos, que era part d’aquests 
pressupostos participatius, la zona d’ombres a les escoles públiques i la compra de 
fanals fotovoltaics que es van posar a la pista poliesportiva exterior, al costat de la 
piscina municipal. És cert que aquest any s’hauria hagut d’iniciar un nou període, però 
van creure convenient que la proposta bianual següent fos el període 2021-2022. En els 
últims hi van participar 1.509 persones. Consideren que són uns números altíssims i els 
volen consolidar àmpliament. 
 
En el cas dels pressupostos joves, s’han ampliat i s’han consolidat. Les primeres 
convocatòries van ser els anys 2017 i 2018 i hi va haver cap a vuit propostes, amb un 
pressupost de 6.000 euros, pressupost que ha passat a 10.000 euros i 21 propostes, 
l’últim any. No només fan propostes els joves, ja que totes aquelles persones que 



 

 
17 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

s’encarreguen de gestionar i tirar endavant aquestes propostes de pressupostos joves, 
també en fan. 
 
Primàries Canet de Mar, també ha preguntat per la promesa de doblar la quantitat 
econòmica a disposició d’entitats mitjançant subvencions. Cal recordar que ha estat un 
període en què s’ha fet un increment molt important de les subvencions a les entitats. 
En el primer any hi va haver un increment de totes les de concurrència competitiva de 
més del 25% de partida econòmica i no només increment, sinó també la rapidesa a 
pagar la bestreta a les entitats, perquè creuen que les entitats són primordials en aquest 
moment i això s’ha incrementat amb altres convenis de subvencions nominatives com a 
la Unió de Botiguers, que ja coneixen, o la que es va atorgar a la Colla de Reis per tirar 
endavant altres propostes. També s’han donat subvencions a entitats noves que s’han 
inclòs a la llista. Gairebé, a l’últim any, hi ha hagut 130 o 140.000 euros més que l’any 
anterior amb subvencions a entitats. 
 
Pel que fa a la sectorial jove de la Comissió de Festes, el senyor Llovet explica que 
aquesta sectorial no està creada com a tal, però sí que s’ha fet tot un treball amb les  
barraques i la festa major per incloure els joves a aquests actes. Així, doncs, estan 
inclosos dins de la festa major i està per definir aquest segon pas de fer una comissió 
pròpia que aniria lligada amb el tema de barraques i altres accions a fer. 
 
El que sí que està pendent, com és lògic, és informar públicament el pressupost 
municipal, ja que probablement, un cop aprovat, aquesta publicitat s’haurà de fer per 
videoconferència perquè arribi al màxim de població, ja que creuen que és del tot 
necessari. 
 
El grup municipal de la CUP demanava una sèrie de coses sobre eficiència energètica, 
que ja s’han explicat a bastament, com són els aparcaments per a bicicletes, les 
separatives de pluvials i fecals en diferents carrers del poble o el desamiantat des de la 
teulada del mercat fins a molts carrers on tot el clavegueram antic era de fibrociment. A 
més a més, informa que per aquest 2021 ja han acordat amb la Diputació un ajut dins 
del Programa General d’Inversions per a dos vehicles elèctrics. Això també es pot lligar 
amb el fet que a la nau de la brigada municipal hi haurà punts de recàrrega elèctrica i 
també volen que aquest any n’hi hagi a l’aparcament municipal. També ja ha explicat 
els canvis a led que s’ha fet en l’enllumenat municipal. 
 
En referència a les platges, explica que no hi ha res millor que haver creat una Regidoria 
de Platges. Estan orgullosos d’haver donat un pas endavant en la creació d’aquesta 
regidoria perquè això els ha permès marcar-ho com a prioritat de govern. Aquesta 
Regidoria de Platges, juntament amb l’enginyera municipal, està fent un pla d’usos que 
s’actualitza constantment amb Costes i dins de les coses que s’han anat fent l’últim any 
i mig, una és la recuperació de la guingueta de la platja que ha estat adjudicada 
recentment, per recuperar aquesta zona de la platja; s’ha fet la instal·lació de la platja 
de gossos o s’ha posat mobiliari infantil a la platja de Cavaió i a la central. També s’ha 
creat el workout per als joves, s’han posat taules de pícnic, una marquesina de fusta a 
la platja principal i s’han acabat les passeres de formigó que han donat peu que tots els 
sectors de les platges de Canet tinguin accessibilitat. 
 
Per últim, explica que hi ha noves propostes de naturalització de les platges, com un 
intent de lligar les fileres d’arbres que es van plantar a la platja del Cavaió per aconseguir 
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una naturalització de tots els rials que van directe al mar i, com molt bé ha explicat el 
senyor Xirau, també es té la intenció de fer-ho en direcció a Sant Pol de Mar. 
 
Pel que fa a l’institut, comenta que li agradaria fer una mica d’història. Cal recordar que 
al 2010, ERC va sortir del govern perquè van proposar instal·lar l’institut on actualment 
hi ha el camp de futbol. La seva aposta en aquell moment, que era molt clara i molt 
precisa, va provocar que sortissin del govern i que es quedessin sols defensant aquesta 
ubicació. A partir d’aleshores hi ha hagut cinc anys de consens, amb el POUM, dels 
diferents grups polítics i de resolució d’al·legacions i, per tant, a partir d’aquest document 
han d’estudiar quines alternatives o propostes poden haver-hi. La proposta inicial, com 
és lògic, és la que s’ha aprovat al POUM i, on ja consta un lloc concret on poder fer la 
construcció. Cal tenir present, a més a més, que és una necessitat urgent cedir els 
terrenys perquè ja es porten set anys en barracons i no es poden permetre tenir més 
promocions d’alumnes en barracons. La seva prioritat bàsica és que aquests nois tinguin 
una sortida més digna. Si hi apareix alguna alternativa, s’estudiarà, però el que està clar 
és que no es podrà fer una compra de terrenys ni tampoc, en aquesta situació de 
pandèmia, es pot endarrerir sine die la construcció de l’institut. Així, doncs, tenen la 
convicció que el que és més important és poder tirar endavant el nou institut com més 
aviat millor. 
 
Per altra banda, el grup municipal de Canet i Tu demana informació del Mercat 
Municipal, que ja ha contestat el senyor Xirau. Cal dir també que s’hi va fer una inversió 
de 300.000 euros per canviar tota la teulada. L’any que ve està previst canviar tot el 
sistema elèctric i llavors arribarà el moment de plantejar-se, amb tots els grups 
municipals, i el govern en particular, quina és la millor sortida per aquesta instal·lació i 
si pot ser un espai polivalent. 
 
Pel que fa a la pregunta que té relació amb l’apartat del PAM del pla estructurat de 
manteniment d’edificis municipals, explica que han parlat amb la Diputació per fer un pla 
de manteniment d’edificis municipals perquè són molt conscients que si els edificis no 
es mantenen després hi ha uns sobrecostos enormes, que és amb el que s’han trobat. 
Per aquest motiu aquesta legislatura han arreglat la teulada del mercat, han tancat la 
pista poliesportiva, han acabat la primera fase de l’arranjament de la teulada de Vil·la 
Flora i ara començaran la teulada de l’Ajuntament. Per tant, sí que hi ha una proposta 
conjunta d’equipaments municipals i de treballar en la línia de solucionar els problemes 
dels equipaments municipals, però creuen que hi ha d’haver aquest pla que han 
demanat a la Diputació, que no el van aconseguir per l’any 2020 però que esperen que 
els el concedeixin per al 2021. 
 
Explica que aquest pla de manteniment també està pensat per la via pública, pels espais 
públics. En el cas de parcs infantils, que ja n’hi ha 18, hi ha una empresa que en fa el 
manteniment i se’n fa un seguiment per part de la brigada. En el cas dels passos 
subterranis també des d’Obres i Serveis fan aquest seguiment i en el cas del 
clavegueram també hi ha un pla de manteniment. 
 
Pel que fa a les zones verdes, també hi ha una estructura mensual de seguiment de les 
diferents zones verdes. 
 
Per últim, els han demanat quins canvis substancials experimentarà el PAM a causa de 
la COVID-19, pregunta molt important, perquè no ha de ser l’excusa, però sí que és una 
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raó de pes per intentar canviar alguna cosa. Algun cop han dit que la COVID-19 els 
havia obligat a canviar prioritats del PAM i així s’ha fet. Per exemple, a inversió en 
Benestar Social, no hi ha dubte que s’ha fet, sobretot en personal. En una reunió amb 
l’oposició van explicar quines prioritats tenien i l’oposició també va reconèixer que era 
necessari fer una inversió a Benestar Social en recursos humans, però també en 
recursos econòmics. Per aquesta raó s’ha fet aquesta inversió durant aquest any 2020, 
que es continuarà fent l’any vinent. 
 
El senyor Llovet coment que, per exemple, els pisos de SAREB és una altra inversió 
social, perquè és molt important tenir un banc d’habitatges per poder treballar i donar 
sortida a famílies amb necessitats. 
 
En aquest aspecte, hi ha hagut una segona branca d’accions, que és la reactivació 
econòmica. La quantitat de recursos invertits des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica ha estat importantíssima, 270.000 euros, per a un ajut immediat a les 
necessitats de reactivació econòmica, perquè no s’enfonsessin les petites i mitjanes 
empreses que hi ha a Canet. 
 
Manifesta que tots aquests fets han marcat un canvi en el PAM, lògic i evident. 
 
La COVID-19 també ha tingut impacte en educació, amb les beques d’estiu o els ajuts 
a l’escola bressol. Consideren que aquesta nova línia d’ajuts o suports o incentius és 
absolutament prioritària. 
 
Tot això, doncs, ha produït canvis importants en el PAM. Algú de l’oposició es queixa 
que no s’havien explicat, però aquests canvis es van presentant als plens, a mesura que 
es van produint. Quan es parla dels pisos de SAREB, quan parlen de la reactivació 
econòmica, ja que es porten a aprovació del Ple les partides pressupostàries on queda 
evidenciat que és un canvi en la línia del govern perquè el PAM no deixa de ser una 
eina dinàmica que s’ha d’actualitzar. Això és el que han anat fent aquests darrers mesos. 
 
La senyora alcaldessa agraeix les explicacions dels regidors i dona pas al torn de rèplica 
dels membres de l’oposició. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, en primer 
lloc agraeix a la senyora Serra i als senyors Xirau i Llovet la seva explicació, una 
explicació bastant àmplia, però tot i així li han quedat preguntes per respondre, com per 
exemple si s’han sol·licitat recursos a la Diputació per al polígon industrial i també si hi 
ha partides pressupostàries concretes assignades a les accions que s’hi puguin fer. 
 
Més enllà d’això, però, també li agradaria fer la reflexió que aquest ple municipal 
extraordinari no hagués estat necessari si haguessin pogut fer sessions de control entre 
els regidors. 
 
Es dirigeix a la senyora alcaldessa perquè li voldria dir que els regidors de l’oposició 
també treballen per al poble, no són els que posen pals a les rodes a l’equip de govern, 
perquè la senyor Bosch, per exemple, com a grup municipal té molt pocs votants però 
tant la senyora alcaldessa com ella mateixa responen davant d’ells. Explica que ella 
també treballa per les persones que l’han votada i per les persones que no ho han fet. 
La seva feina és fiscalitzar l’acció de govern, no pot fer altra cosa perquè tampoc els 
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deixen fer més. Entén que el govern treballa sota molta pressió, que ha estat un any 
molt difícil, que no s’han fet algunes coses bé, però algunes altres sí, tant per part de 
l’equip de govern com per l’equip de tècnics, però també demana una mica de respecte 
per la feina que fa l’oposició que de vegades l’han de fer amb molta manca d’informació 
i patint moltes manques de coordinació per part d’aquest equip de govern. 
 
Li sembla que el seu grup municipal i molts dels seus companys d’oposició han mostrat 
molta empatia, per exemple, a la darrera reunió de pressupostos amb els companys de 
govern amb els quals van estar parlant i li sembla que quan se’ls ha demanat una mà 
estesa, sempre l‘han tinguda. Així, li agradaria que quan demanen informació 
s’interpretés com això, que necessiten informació per poder treballar. Ni posen pals a 
les rodes ni falten al respecte a ningú. Volia deixar molt clar aquesta afirmació. 
 
La senyora alcaldessa comenta que la senyora Bosch li va demanar un cop que no 
posés tota l’oposició al mateix lloc i des d’aquell dia sempre ho fa. Des d’aquell dia es 
dirigeix a cada persona en particular. Així, doncs, explica que tota la informació que la 
senyora Bosch pugui demanar, se li farà arribar, en el cas que el govern li pugui facilitar. 
Comenta que també té la capacitat suficient per poder accedir al gestor d’expedients i 
segur que el que no pugui trobar al gestor, si parla amb qualsevol dels regidors li faran 
arribar aquesta informació. 
 
La senyora alcaldessa manifesta que la senyora Bosch està defensant el poble igual 
com ho fa l’equip de govern i és un exemple de responsabilitat a l’oposició, d’això no 
n’hi ha cap dubte. Però ara és la senyora alcaldessa qui li demana que no posi tota 
l’oposició en un mateix lloc. L’oposició està formada per moltes personalitats, per molts 
partits i amb responsabilitats i nivells diferents. Està molt d’acord amb les paraules de la 
senyora Bosch, però repeteix que no tots els membres de l’oposició es comporten de la 
mateixa manera. Declara que qualsevol cosa que necessiti, l’equip de govern intentarà, 
dins de les seves possibilitats i el seu temps, ajudar-la a obtenir tota la informació per 
poder-los fiscalitzar. 
 
El senyor Andreu Graupera Giménez, portaveu del grup municipal de la CUP, en primer 
lloc voldria agrair les explicacions dels regidors, sobretot perquè el seu grup municipal 
havia entrat les preguntes per instància, perquè fossin contestades en aquest mateix 
Ple, tot i que considera que no s’han contestat tal i com esperava. Només vol preguntar 
si realment hi ha un pla d’usos de la platja. No només volen saber què s’hi està fent a la 
platja, sinó que també volen saber si hi ha un pla d’usos. 
 
Pel que fa al segon institut, sí que és cert que la ubicació està aprovada al POUM, però 
pregunta si es tindrà en compte totes aquelles demandes proposades per la CEAC. 
S’han posat en contacte amb els grups municipals i demana si es tindrà en compte per 
entrar-ho al Ple municipal. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
comenta que està satisfet que s’hagin contestat les preguntes fetes al més àmpliament 
possible, perquè és important i necessari que l’oposició pugui fer la seva feina de 
fiscalització i seguiment de l’acció de govern, com també és important i necessari que 
facin propostes a l’equip de govern per millorar Canet. Sempre són els primers a ser 
proactius a l’hora de fer propostes i l’equip de govern ho sap pels diferents plens que ja 
s’han dut a terme. El senyor Castellà demana sobre dues preguntes que han quedat 
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sense resposta. La primera és sobre la calendarització dels diferents consells 
municipals, ja que consideren que és un tema que s’ha de valorar per als propers dos 
anys de legislatura, per tenir una previsió de quan es convocaran. 
 
L’altra pregunta que ha quedat pendent és sobre la introducció de sistemes de votació 
per a diferents demandes ciutadanes, un compromís que l’equip de govern va prendre 
en el PAM, un assumpte amb el qual estan absolutament d’acord i els interessa saber 
com s’abordarà en els anys que queden de legislatura. 
 
Per últim, comenta que el senyor Llovet ha parlat del segon institut. Explica que el seu 
grup municipal va presentar al seu programa electoral que el lloc més adequat per 
aquest institut era el centre de la vila, per donar-li vida i dinamisme comercial i també 
per apropar-lo a les famílies que han de portar els seus joves a l’institut. Es plantegen si 
és possible canviar la ubicació d’aquest institut als terrenys on abans hi havia la fàbrica 
Pulligan, si volen evitar desgràcies com les que ja han passat, com incendis o 
ocupacions. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, explica que un ple extraordinari no inclou en cap cas l’apartat de precs i 
preguntes, per tant, no calia formular-les amb antelació i, a més a més, l’ordre del dia 
deixava molt clar sobre què es preguntaria, es preguntaria informació sobre l’estat 
d’execució del PAM i el que ha demanat amb les preguntes que ha formulat avui és 
informació sobre l’estat d’algunes de les seves actuacions. Si es nega a respondre, 
s’està negant a l’objecte d’aquesta convocatòria del ple. De totes maneres, li agradaria 
puntualitzar algunes coses i tornarà a fer les preguntes. Sobre Ràdio Canet, que des del 
gener del 2018 ja no és un organisme autònom i la direcció correspon a l’alcaldessa, 
saben quan convocarà el consell ni si tindrà reglament. També voldria saber en quin 
punt es troba la direcció de la ràdio, després de la vacant per renúncia de la seva 
directora. Demana si és cert el que es planteja, com va dir el senyor Xirau el passat mes 
d’octubre. 
 
La senyora alcaldessa interromp el senyor Massagué per comentar-li que ja ha fet les 
preguntes anteriorment i ja ha esgotat el minut de rèplica que tenia. La senyora 
alcaldessa repeteix que si les hagués entrat per escrit en temps i forma les hagués 
contestat avui, però les contestarà en el ple següent. El senyor Massagué demana poder 
acabar la seva intervenció, a la qual cosa la senyora alcaldessa li contesta que ja no hi 
té dret, en haver esgotat el seu temps de rèplica. 
 
El senyor Massagué comenta que ell no hi té dret, però la senyora alcaldessa pot fer el 
que vulgui. La senyora alcaldessa contesta que fa el que li assessora la secretària 
municipal, la qual li ha explicat que les preguntes s’havien d’entrar per escrit en temps i 
forma per ser contestades en el moment i el senyor Massagué no ho ha fet. Ara només 
està tergiversant les coses. 
 
La senyora Marián Gómez Téllez, portaveu del grup municipal del PSC, explica que com 
que només pot parlar un regidor per grup, li cedeix el seu torn a la seva companya, la 
senyora Tamayo. 
 
La senyora Tamayo, regidora del grup municipal del PSC, explica que està clar que el 
seu grup no té dret a tenir les respostes, ja que no les han entrat correctament, per escrit 
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i en temps i forma, però igualment vol agrair l’intent que ha fet el senyor Llovet de 
respondre sobretot a la part de planificació, encara que no ha pogut acabar perquè, 
segons ha dit la senyora alcaldessa, s’estava estenent massa. Explica que faran les 
preguntes per escrit si així el seu grup ho considera i si no ho fan, com que s’han fet 
dins d’aquesta sessió, esperaran les respostes en el proper. 
 
Comenta que el seu grup municipal se suma a les paraules de la seva companya 
d’oposició, la senyora Bosch, en el sentit que tots representen una part de la població i 
el que intenten entre tots, des del govern i des de l’oposició és fer les millors coses per 
al poble, segons el parer de cada grup polític. Per tant, no els han de veure sempre com 
uns enemics que intenten posar pals a les rodes, ja que moltes vegades intenten 
estendre la mà i no sempre l’equip de govern la té en compte, per motius diferents, 
segurament perquè el dia a dia els col·lapsa. Si han plantejat aquest ple era precisament 
per això, per intentar debatre sobre com està el Pla d’Actuació Municipal, que al 
capdavall és també el que ha de marcar uns pressupostos. Per això van demanar que 
es fes abans d’aprovar els pressupostos, perquè entenen que el tema de la COVID-19 
ha alterat el PAM i, per tant, alterarà el pressupost. Insisteix que deixin de veure’ls com 
uns enemics que intenten posar pals a les rodes. Cadascú té un tarannà, com la mateixa 
senyora alcaldessa ha dit, i cadascú té una personalitat, però demana que els intenti 
veure no com uns socis, però sí que acceptin la seva ajuda. 
 
La senyora alcaldessa assegura que així ho faran. Entenen perfectament el que els 
expliquen la senyora Bosch i la senyora Tamayo, però repeteix que no tothom té el 
mateix tarannà. Si els regidors de l’oposició interpel·len directament els regidors del 
govern, potser tindran la informació que necessiten. També es poden posar en contacte 
amb Secretaria o amb els tècnics de l’Ajuntament que també treballen per l’oposició, 
però torna a repetir que no tots els membres de l’oposició són iguals. No és la seva 
intenció que pensin que no compta amb ells, sap perfectament que els poden ajudar, 
però també sap que n’hi ha que no els volen ajudar. N’hi ha que treballen pel poble i n’hi 
ha que treballen per posar pals a les rodes. 
 
El senyor Xirau es dirigeix a la senyora Bosch per comentar-li que intentaran concretar 
aquesta informació que demana sobre els recursos de la Diputació o d’altres 
administracions, per l’assumpte del polígon. 
 
Al senyor Graupera li explica que existeix i està en vigor un pla d’usos de la platja. És 
un pla plurianual que s’acaba l’any que ve. Encara queda recorregut per poder fer 
consideracions, aportacions i modificacions. 
 
Al senyor Castellà li comenta que ja li hauria agradat fer una presentació pública del 
pressupost 2021, però aquest any s’han trobat que s’han ajuntat el hambre con las 
ganes de comer, que diuen els castellans. A part de la complicació que suposaria fer-ho 
de manera telemàtica, van contra rellotge. Fins ahir al migdia no van tenir l’esborrany 
del pressupost, volen aprovar-lo el dia 17 de desembre i encara l’han de debatre amb 
tota l’oposició. Per tant, és molt difícil que puguin fer una presentació pública del 
pressupost. De cara al pressupost de l’any 2022 faran el possible per poder fer-la. 
 
El senyor Llovet explica que l’Ajuntament de Canet compta amb un programa, el 
Simplifica, on es treballen tots els expedients municipals i en el qual l’oposició té accés 
per poder consultar el que els interessi. El que sí que han pogut comprovar és que molts 
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membres de l’oposició no hi han accedit mai a aquest programa. Els convida que sempre 
que puguin, entrin al programa per consultar tota la informació que vulguin. La senyora 
Serra els assessorarà en tot allò que necessitin. 
 
Pel que fa a la platja, suposa que amb el senyor Graupera parlen de dos tipus de pla 
d’usos diferents. El pla d’usos que ja està elaborat, es fa conjuntament amb Costes. Es 
delimita tota la platja en funció del tipus d’activitat i serveis que es pot fer a cada part de 
la platja i mitjançant un conveni amb Costes se cedeixen els espais per poder fer el que 
hi correspon. Aquest és el pla d’usos de la costa que està més lligat a activitats, serveis 
i concessions administratives i potser el senyor Graupera es refereix a parlar d’un pla de 
com es regenerarà aquesta platja i es convertirà en el centre d’atracció del poble. Amb 
això estan d’acord, tot i que potser no se li hauria de dir pla d’usos per no confondre 
termes, però sí que s’hauran de reunir per decidir quin futur volen per a la platja. Per 
això han creat una Regidoria de Platges en el sentit de renaturalització de la platja, de 
centre d’oci i de centre d’esports en el passeig, ja que en aquests moments veuen que 
s’utilitza més que mai. 
 
Sobre el tema de l’institut, el govern està disposat a parlar amb tothom, però repeteix 
que no estan disposats a endarrerir un projecte i una proposta d’ubicació d’un institut 
pels centenars d’alumnes que el necessiten. El senyor Castellà proposa la fàbrica 
Pulligan, però primer s’hauria d’aconseguir tenir aquests terrenys. Si aquests terrenys 
fossin municipals, ell hauria estat el primer a demanar el canvi d’equipaments, cosa que 
hauria estat molt senzilla perquè hi ha una zona d’equipaments a la Pulligan i, per tant, 
no s’hauria de fer cap gran modificació del POUM i hauria estat la manera més ràpida 
de tenir l’institut. Malauradament, aquests terrenys no són de l’Ajuntament i els 
processos judicials són molt complicats i no depenen del consistori. De vegades, la 
població no té coneixement de quins terrenys o edificis són públics i quins són privats. 
Moltes vegades reben indicacions de gent del poble de per què no actuen a diferents 
llocs i la raó és perquè no poden, ja que són terrenys o edificis privats. Així, doncs, estan 
totalment disposats a col·laborar, però buscar una alternativa real a la que ja hi ha és 
complicat i més per poder-ho fer dins d’uns terminis que no facin feixuga l’estada en 
barracons dels alumnes de l’institut. 
 
La senyora alcaldessa comenta que, com podran comprendre la senyora Bosch, la 
senyora Tamayo i el senyor Graupera, aquestes explicacions es van repetint ple rere 
ple, que els terrenys de la fàbrica Pulligan són privats o de qui depenen les platges. 
Repeteix que tenen tota la informació al gestor d’expedients Simplifica. La senyora Serra 
ja els ha explicat com poden accedir a aquesta informació, els tècnics també els ho han 
explicat i per aquesta raó considera que ja és hora de tirar endavant en la política del 
poble. 
 
La senyora Bosch comenta que ja sap de l’existència del Simplifica, comenta que ella hi 
entra per consultar la informació, però el problema és que hi ha coses que no hi són. 
Per exemple, si el senyor Llovet està preparant el pla 2030 amb un grup de persones i 
n’informa a la ràdio, ella no pot anar al Simplifica a buscar aquesta informació, perquè 
encara no hi serà. Al Simplifica hi troba decrets i actes, troba fets consumats, però si vol 
estar al corrent de quins projectes s’estan treballant, cosa que li sembla normal, això no 
ho troba al Simplifica i és aquest el tipus d’informació que també volen rebre. La senyora 
Bosch no vol que la comunicació amb els membres del govern es limiti a un xat de 
WhatsApp o a un correu electrònic i a un Simplifica. No ho considera una bona manera 
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de comunicar-se ni de col·laborar. S’ha de fer aquesta distinció. El Simplifica saben 
perfectament què és i com funciona, però hi ha una altra forma de comunicació que és 
la que sempre defensa i que s’hauria de millorar. 
 
La senyora alcaldessa explica que hi està completament d’acord i que el govern sempre 
defensa aquesta classe de comunicació. El que no poden defensar és escriure un 
WhatsApp a les onze de la nit i que es pretengui que es contesti a les onze i cinc. La 
senyora Bosch no li ha trucat gaires vegades i quan ho faci li agafarà el telèfon, ja que 
no pot saber en què té interès la senyora Bosch si no li explica. Han de pensar que tenen 
molts projectes endegats i si sent el senyor Llovet per la ràdio explicant aquesta reunió 
i li truca, el senyor Llovet li explicarà, el que no poden fer és posar al Simplifica 
assumptes que encara no estan creats totalment. Manifesta que amb la senyora Bosch 
parlen el mateix idioma. 
 
La senyora Bosch reivindica una fluïdesa fora de les comissions informatives, fora de la 
informació del Simplifica i també comenta que hi ha una forma de comunicació més 
formal que són les reunions o les sessions de control i això no s’està fent. 
 
La senyora alcaldessa comenta que no s’ha fet mai i que tan de bo ho poguessin fer, 
però amb la feina que tenen, és complicat. 
 
La senyora Bosch comenta que tampoc no s’havien hagut d’enfrontar mai a una 
pandèmia i ara ho han hagut de fer i manifesta que potser ara també es podria provar 
de millorar aquesta forma de comunicació. 
 
El senyor Graupera explica que el Simplifica és una bona eina i està molt d’acord amb 
la senyora Bosch, és una bona eina per tota aquella documentació que ja està tramitada. 
El senyor Graupera comenta que vol incidir en l’assumpte de l’institut. Saben que 
l’assumpte de la Pulligan és complicat, però no sap si és més complicat que adquirir els 
terrenys de la Carbonella o els dels Ametllers, ja que no n’hi ha cap de titularitat pública. 
 
La senyora alcaldessa li comenta que avui no li podran contestar. 
 
El senyor Graupera ho comenta perquè estan parlant de terrenys que no són de titularitat 
pública, cap d’ells. 
 
El senyor Castellà vol manifestar que li pren la paraula al senyor Llovet sobre l’assumpte 
de l’institut, el seu grup té interès a parlar-ne i si al senyor Llovet li va bé, podrien quedar 
un dia per discutir el tema i poder mirar de donar un cop de mà. 
 
La senyora Tamayo manifesta que ahir mateix ja va poder parlar amb el senyor Llovet 
sobre l’institut i es van emplaçar a continuar parlant-ne i, per tant, també té la seva mà 
estesa per buscar solucions. 
 
Pel que fa al pla de platges, explica que hi ha un pla executiu de l’any 2013 i considera 
que potser el que s’hauria de fer és actualitzar-lo. El senyor Masvidal va ser qui el va 
impulsar i potser ja tindrien una base sobre la qual es podria treballar. 
 
Tot seguit, la senyora alcaldessa dona pas al segon punt de l’ordre del dia. 
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2.- INFORMACIÓ I DEBAT SOBRE EL PLA ESTRATÈGIC 2030, CREACIÓ I 
COMPOSICIÓ DE L’EQUIP DE TREBALL, CREACIÓ I COMPOSICIÓ DEL CONSELL 
DEL PLA ESTRATÈGIC, PLANIFICACIÓ I CONTINGUTS 
 
La senyora alcaldessa pregunta als membres de l’oposició si volen fer alguna pregunta 
més de les que s’han presentat per escrit o passen directament a l’explicació del punt. 
 
El senyor Massagué, portaveu del grup municipal de Junts per Canet, comenta que no 
sap si els contestaran les preguntes que tenen preparades perquè no les han 
presentades per escrit. 
 
La senyora alcaldessa comenta que per això mateix ha preguntat què volien fer, si més 
preguntes o passaven directament a l’explicació del punt. 
 
El senyor Massagué explica que el ROM són normes que ha de complir tothom i en 
aquest sentit, li recorda a la senyora alcaldessa que el punt 5.5 de l’article 13 estableix 
que l’alcaldessa respondrà en un termini de deu dies la sol·licitud d’un ple extraordinari 
i manifestarà motivadament si es convocarà el Ple o no i això la senyora alcaldessa no 
ho va fer. 
 
Pel que fa al segon punt, el senyor Massagué demana informació sobre l’equip de treball 
del Pla Estratègic 2030, si s’ha creat i qui l’integra i sobre la creació i la composició del 
consell del pla estratègic. 
 
El senyor Lluís Llovet Bayer, tinent d’alcalde d’Urbanisme, Platges i Obres i Serveis, 
comparteix la seva pantalla de l’ordinador per ensenyar-los un document que acompanyi 
les explicacions a aquest punt i comenta que intentarà ser breu en la seva explicació.  
 
En primer lloc, vol agrair l’interès dels membres de l’oposició pel Pla Estratègic 2030, 
bàsicament perquè a Canet durant diferents períodes s’han fet molts plants estratègics 
i la majoria han quedat en un calaix. La idea d’aquesta proposta és que no quedi en un 
calaix, sinó que sigui una eina viva i dinàmica que permeti tirar endavant propostes pel 
Canet que volen i com aconseguir-lo. 
 
És cert que, en aquest cas, aquest pla ha estat tocat per la COVID-19 perquè es volia 
fer molt participatiu i amb la presència de molta gent, cosa que ha estat del tot impossible 
i per aquest motiu s’ha hagut de reestructurar i repensar com el duien a terme. 
 
El senyor Llovet explica que volen un poble més sostenible, amb més benestar, 
ocupació i serveis de proximitat per als ciutadans, que són el centre de les seves 
polítiques, per tant, aquest pla estratègic vol ser una eina a deu anys vista. S’ha posat 
2030 però es podria haver posat 2028 o 2035. No hi ha cap interès que aquell any sigui 
el final, sinó que l’únic que vol representar és que hi hagi un procés dinàmic i que tot 
vagi cap a una mateixa línia. 
 
Hi haurà quatre grups de treball. Explica que de moment no és un òrgan de ple, sinó 
que és una eina d’ús i de creació que intentarà ser participativa. Potser en algun moment 
s’haurà de crear alguna comissió en el ple, però de moment no és el cas. 
 



 

 
26 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31  
a/e: canetdemar@canetdemar.cat - web: www.canetdemar.cat 

 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

Explica que hi haurà un consell directiu, un equip assessor, una assemblea i unes 
comissions de treball. 
 
Les línies bàsiques de futur que volen treballar s’han anat readaptant també amb la 
COVID-19 i per això va quedar aturat, com ja ha dit anteriorment. Quan va començar la 
pandèmia van creure que era el moment d’aturar aquest pla com el tenien previst, 
perquè tenien molt clar que la COVID-19 els faria canviar completament la visió d’aquest 
pla estratègic de futur i, per tant, havien d’aturar-lo malgrat perdre mig any o un any, 
però amb aquesta aturada tindrien una nova visió i està clar que el futur passa per la 
sostenibilitat perquè serà un dels reptes més difícils i innovadors, ja que la sostenibilitat, 
a més de ser positiva per la natura i per al futur del planeta, també crearà nous llocs de 
treball i noves maneres de relació entre la gent. 
 
L’altre eix important és l’ocupació. Canet té un greu problema d’ocupació, ja que vuit mil 
canetencs tenen possibilitat de treballar, però Canet té poc més de tres mil llocs de 
treball i, per tant, molta gent, se n’ha d’anar fora del poble. Ara es veurà com el teletreball 
vehicula aquest problema i quins canvis es produiran, però de segur que hi haurà nous 
nínxols de feina que han de veure cap a on aniran i aquesta és la idea que han de trobar 
en el pla estratègic. 
 
L’últim eix és el benestar. La gent voldrà viure en un poble on es pugui caminar a gust, 
fruir de la muntanya i de la platja, conquerir espais de trobada per les famílies i pels 
ciutadans i és una de les eines que Canet té com a potents i que s’ha de desenvolupar 
al màxim, perquè la gent agraeix molt aquest benestar social. Parlant amb gent amb la 
qual ha anat contactant, li ha manifestat que la visió que té molta gent de Canet -no sap 
si encertada o no- és que el poble és un desastre. En canvi, quan es troba gent de fora 
que visita el poble o hi ve a viure, la percepció és completament diferent; aquestes 
persones frueixen del poble que veuen i es troben. Tothom diu que Canet té unes 
condicions excepcionals, però als de dins els costa de veure que això és així. 
 
A continuació el senyor Llovet explica l’organització dels quatre grups de treball. Es 
distribuiran en un consell directiu, que serà l’òrgan de màxima responsabilitat, que 
elaborarà , aprovarà i implementarà el pla i hi haurà representació de tots els partits 
polítics. Intentaran crear un consell directiu amb la mateixa estructura que van fer a la 
comissió del POUM. Serà l’òrgan en el qual es coordinaran tots els que en formin part 
per decidir com aproven i com tiren endavant aquest pla. 
 
El segon grup del qual parla és l’equip assessor. El senyor Llovet ja ha parlat amb 
diferents persones, unes trenta persones, gairebé sempre pel sistema de 
videoconferència, tret d’una d’aquestes reunions que la va fer al mes de juliol. Ha parlat 
amb gent de diferents ideologies per saber les seves opinions, gent que té coneixements 
d’empresa, del món cultural, educatiu i esportiu perquè vagin fent propostes. Aquestes 
idees i propostes estan recollides en tres actes i es pot considerar una primera pluja 
d’idees per començar. 
 
En tercer lloc, es crearà una assemblea general que es farà un o dos cops a l’any, on 
s’intentarà que participi al màxim de gent possible. En aquest punt és quan han 
considerat, d’acord amb altres regidories i com el senyor Castellà demanava, que 
s’hauran de fer diferents enquestes digitals. Volen tornar a implementar algun sistema 
amb el qual la ciutadania pugui participar activament. 
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Finalment, hi haurà unes comissions de treball, que treballaran objectius més concrets. 
 
La primera acció que duran a terme serà el diagnòstic, l’anàlisi del poble, l’opinió de la 
gent de totes les ideologies, gènere i edat, a través d’enquestes ciutadanes. Volen saber 
què pensen de Canet i quines millores i canvis s’hi poden fer. 
 
La segona fase serà la definició de les línies estratègiques. Un cop es tingui el diagnòstic 
s’haurà de decidir cap a on es vol anar i marcar tres o quatre objectius molt concrets per 
desenvolupar-los en objectius més petits mitjançant les comissions i, finalment, arribarà 
la fase d’execució i implementació del pla. Manifesta que per al senyor Llovet és molt 
important aquest aspecte, perquè normalment quan es fa un pla estratègic, tot acaba en 
el paper, amb els objectius. Un cop es tinguin els projectes, es demanarà que el consell 
de direcció ajudi a executar i implementar aquest pla estratègic que s’haurà acordat 
entre tots. 
 
Tot plegat es desenvoluparà a través d’una pluja d’idees, uns objectius molt generals, 
com a màxim quatre o cinc. A continuació, aquests objectius s’hauran de estructurar en 
d’altres de més concrets. Un cop es tinguin aquests objectius, s’hauran de transformar 
en uns projectes concrets. Aleshores arribarà el moment de buscar qui seran els 
impulsors d’aquests projectes i com es gestionaran. 
 
Pel que fa a les comissions de treball, es crearan per definir aquests objectius 
estratègics concrets. N’hi ha quatre de previstes, de territori, de desenvolupament 
econòmic i ocupació, de serveis a les persones i de sostenibilitat. 
 
Torna a repetir que aquestes són les comissions que han pensat que podien ser 
interessants, però quan es creï el consell assessor, tothom hi podrà dir la seva i si creuen 
que s’han de canviar, ampliar o reduir, es farà. 
 
Explica que tot plegat va acompanyat, o de manera paral·lela, amb els objectius de 
desenvolupament sostenible que hi ha a escala mundial i que tots haurien de tenir com 
aquells objectius que de mica en mica s’han d’anar posant en ment de tothom per 
buscar-hi solucions. 
 
Aquesta és, en línies generals, l’explicació resumida i ràpida de com es presentaria 
aquest pla estratègic i el senyor Llovet esplica que durant aquest mes de desembre, 
l’equip de govern ha de fer les seves reunions sobre aquest pla, però a partir del mes 
de gener voldria fer una reunió de manera telemàtica amb tots els membres de l’oposició 
per començar a discutir sobre el pla. Fins i tot, també vol demanar a cada grup polític 
que li diguin una o dues persones que considerin que poden col·laborar en aquest pla 
estratègic per poder fer videoconferències amb aquestes persones i per ampliar la 
informació, tot el recull inicial de pluja d’idees. 
 
De cara al mes de gener o febrer intentaran buscar una empresa per fer aquesta 
diagnosi inicial, una feina molt concreta i molt específica, que els permeti després fer el 
salt i continuar amb aquest treball. 
 
La temporització s’ha endarrerit, però també considerava que si continuaven endavant 
amb la pandèmia tal i com estava previst, no haguessin vist els mateixos objectius que 
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potser veuran ara. També s’ha de tenir present que és un treball a deu anys vista i si es 
perden sis mesos tampoc passa res. Espera que durant el 2021 podran tenir aquest pla 
estratègic definit, sinó és que ja està tancat. 
 
La senyora Gemma Bosch Alsina, portaveu del grup municipal de Canet i Tu, agraeix al 
senyor Llovet la seva explicació i s’emplacen al mes de gener a poder ajudar en tot el 
que sigui possible. 
 
El senyor Jordi Castellà Andrés, portaveu del grup municipal de Primàries Canet de Mar, 
explica que el pla estratègic té unes bones bases. Considera que és important i 
necessari que tots els grups municipals hi participin, això li donarà solidesa i perspectiva 
de futur, cosa que és molt important si es vol acomplir. Esperen aquesta trobada al mes 
de gener i consideren que és una molt bona idea la creació d’una assemblea que permeti 
la participació i la votació dels veïns de Canet, perquè puguin aportar totes aquelles 
idees i propostes que els grup municipals no tinguin al cap. Creu que entre molts es fa 
molta més feina. Endavant amb aquest Pla Estratègic 2030 en el qual intentaran 
participar en tot el que puguin i més. 
 
El senyor Josep Antoni Massagué Muntada, portaveu del grup municipal de Junts per 
Canet, també agraeix les explicacions del senyor Llovet i li agraeix també la sessió 
monogràfica que planteja, però no vol acabar sense manifestar a la senyora alcaldessa 
que cap de les actuacions recollides en el PAM sobre transparència i comunicació, que 
són àrees que depenen d’Alcaldia, han estat informades ni debatudes en aquest Ple. 
Només vol recordar-ho i que en quedi constància. 
 
La senyora Sílvia Tamayo Mata, regidora del grup municipal del PSC, també agraeix 
l’explicació del senyor Llovet. Ja veuen que el pla de treball està avançat i creuen molt 
oportú que s’hagi retardat una mica a conseqüència de la COVID-19, perquè els dona 
una altra perspectiva de futur. També els estén la mà per col·laborar en l’elaboració del 
pla, demana que els convoqui com més aviat millor i desitja que puguin arribar a acords, 
igual que en el seu moment es va fer amb el POUM, ja que també és un projecte de 
futur que anirà més enllà d’una legislatura i, per tant, quants més partits polítics, quants 
més grups estiguin d’acord, més prometedor serà el futur d’aquest pla. 
 
El senyor Miguel Borrego González, regidor del grup municipal del PSC, comenta que 
ara aquest projecte de pla estratègic és un instrument, una eina per començar a 
funcionar, però creu que més endavant se li hauria de donar una forma jurídica 
adequada i suposa que és el que ha manifestat el senyor Llovet quan ha parlat que de 
moment no és cap òrgan de ple. Pregunta quan es produirà aquest canvi de catalogació. 
 
El senyor Llovet explica que els últims tres o quatre plans estratègics que s’han fet a 
l’Ajuntament, han estat fets per un regidor d’amagat i s’han guardat al calaix. Aquesta 
proposta vol anar més enllà d’això i, per tant, en algun moment, potser després de la 
reunió amb els membres de l’oposició, es mirarà com s’ha d’organitzar aquest consell 
director que hauria d’aprovar el Ple. Creu que potser al Ple de finals del mes de febrer 
estaran preparats per fer aquest consell director. De totes maneres, torna a repetir que 
s’han fet molts plans estratègics i cap ha passat per un ple però l’equip de govern volen 
que aquest projecte acabi amb uns acords que vagin més enllà dels partits polítics, 
perquè al 2030 potser no hi ha ningú dels que ara hi ha a l’Ajuntament. Per aquest motiu 
els interessa a tots anar en la mateixa línia. 
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La senyora alcaldessa puntualitza que serà així, sempre que la COVID-19 els ho 
permeti. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 13:30 hores de tot 
el que jo com a secretària certifico. 
 
 


