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PAM línies d'actuació
Equilibri territorial i sostenibilitat ambiental
Espais i serveis de qualitat.
Compromís ambiental.
Reactivació de l'economia i solvència municipal
Un poble econòmicament més competitiu.
Una economia municipal sanejada.
Millora de la qualitat de vida
Igualtat, drets socials i civisme.
Una ciutat educadora.
Una ciutat creativa.
Participació i transparència
Governar amb la gent.
Transparència i eficiència.

1. EQUILIBRI TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
Espais i serveis de qualitat
Seguiment del POUM i els PAUs que l'integren per millorar urbanísticament la vila.
Execució del Pla de millora d'infraestructures de sanejament, abastament d'aigua i
enllumenat.
Priorització del vianant: carrers a un sol nivell.
Millora de la connectivitat de l' Avda. Maresme i ampliació de voreres.
Realització i aprovació d'un nou pla d'usos per la platja i espai per gossos.
Pla d'aparcaments municipals. Revisió i adequació tarifària de l'aparcament de la riera
Gavarra.
Planificar nous equipaments esportius seguint el MIEM: Pavelló poliesportiu més
cobriment de les pistes.
Planificació de noves ubicacions de la Biblioteca, Ràdio Canet i Arxiu municipal.
Actualització i gestió prioritzada del Pla d'accessibilitat.
Anàlisi de la municipalització del servei d'abastament d'aigua i la seva mancomunació.
Anàlisi d'usos de l'edifici de Can Pinyol.

Compromís ambiental
Transformació del passeig marítim en el gran espai natural multiusos del poble: bany,
lleure, oci i descans.
Actualització i gestió prioritzada del pla d'emergència climàtica.
Establir un catàleg de bonificacions fiscals per vehicles elèctrics i energies renovables.
Millora de l'eficiència energètica en l'espai públic i els equipaments municipals.
Dotar l'espai públic de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Potenciar el transport públic per millorar la connectivitat interna i externa.
Ampliar la dotació d'aparca bicis per cobrir la totalitat del municipi.
Execució de franges de protecció contra incendis i neteja de Tomicus.
Millora i seguiment del servei de neteja i de recollida de residus.
Crear punts de recollida selectiva la tarda de diumenge.
Dinamitzar el projecte Canet agricultura ecològica, km0, mercat del pagès i banc de
terres.
Estudi de pagament per generació de residus a particulars.
Actualització del cens d'animals de companyia, inici de l'estudi d'ADN dels gossos.
Certificació Biosphere, Oficina de Turisme.

2. Reactivació de l'economia i solvència municipal
Un poble econòmicament competitiu
Gestió prioritzada del POUM per afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i
ampliació del polígon. Creació de la Taula d'activitat industrial.
Reestructuració de la Plaça Mercat per especialitzar-se en comerç de proximitat i
diversificar activitats.
Desenvolupar el Projecte Nous Horitzons Tèxtils amb el CRTTT.
Desenvolupar el projecte Canet Comerç per consolidar, modernitzar i fer més
competitiu el teixit comercial. Creació de la Taula de Comerç.
Potenciar el turisme fent valdre els actius del poble. Creació de la Taula de Turisme.
Ampliar la promoció turística mitjançant FAMTRYPS específics per donar a conèixer
la vila.

Una economia municipal sanejada
Farem els pagaments a proveïdors amb una mitjana de 20 dies.
Mantindrem el sanejament econòmic controlat.
Demanarem l' actualització de la ponència cadastral per equilibrar els impostos
municipals.
Adequarem les subvencions d'IBI a les rendes més baixes.
Reducció dels impostos per promocionar la sostenibilitat.
Planificació a mitjà termini dels nous equipaments municipals: poliesportiu i
biblioteca.
Es farà una planificació econòmica anual pel manteniment d'edificis municipals i
infraestructures.

3. Millora de la qualitat de vida
Igualtat, drets socials i civisme
Elaboració del Pla d'habitatge municipal amb l'objectiu de desenvolupar el POUM i
prioritzar el lloguer assequible.
Adquirir habitatge de titularitat municipal pel servei d'allotjament temporal i
d'urgències.
Aplicarem el 30% de pisos de protecció oficials en les noves construccions.
Actualització del Reglament de prestacions econòmiques als col·lectius més
desfavorits.
Reforç del servei d'intermediació hipotecària i de pobresa energètica.
Posar en funcionament el Servei D'informació i Atenció a la Dona (SIAD).
Realització de forma periòdica campanyes de civisme.
Ampliació de la plantilla de policia municipal per poder treballar millor la prevenció i
el seguiment d'incidents al municipi.
Renovació del parc mòbil de la Policia Local.
Potenciar la policia de proximitat per prevenir i conscienciar.
Ampliació del mapa de seguretat en la instal·lació de càmeres de vigilància.
Activació d'habitatges tutelats per gent gran.
Creació d'un servei de menjador social en conveni/acords amb residències geriàtriques
i restauradors del poble.
Acompanyament institucional a la Fundació Els Garrofers (millora de gestió,
sostenibilitat i modernització).
Pla de mobilitat
Incorporació de manera efectiva la transversalitat de gènere i diversitat sexual.
Canet amb ulls de dona: creació d'un itinerari per visibilitzar l'impuls de les dones de
Canet.

Una ciutat educadora
Més oportunitats educatives. Ecosistemes educatius locals 360ª.
Seguiment de la municipalització de l'Escola Bressol.
Cessió a la Generalitat del terreny per construir l' Institut Sunsi Móra.
Ampliació de l'oferta de formació professional incrementant cicles formatius i
programes de formació i inserció: Atenció social, Tèxtil, Arts Escèniques, etc.
Iniciar la proposta de centre de noves oportunitats.
Elaboració d'un catàleg de formació al llarg de la vida coordinant CF, Escola d'adults
UNED sènior, formació tèxtil amb Eurecat i formació SOC.

Reactivació de la interacció entre escoles i instituts per projectes.
Ampliació de la línia de bus perquè doni un servei eficient a l'entrada i sortida dels
centres docents del municipi.

Una ciutat creativa i cultural
Seguiment de les obres del futur Teatre Municipal de Canet (TMC) - Espai Centru i
Espai Odeòn.
Definició del model de gestió del TMC amb la creació de la figura d'un coordinador.
Planificació i sol·licitud formal de 'Canet Capital de la Cultura Catalana 2023'.
Visualització i difusió de l'Arxiu Parroquial.
Catalogació, conservació i difusió del Patrimoni Comediants.
Catalogació dels elements de patrimoni de cases urbanes.

4. Participació i transparència
Governar amb la gent
Consolidació dels pressupostos participatius i ampliació dels pressupostos joves.
Recuperació de la jornada d'entitats.
Creació del Consell dels infants i creació de la comissió de treball per a la igualtat
format per entitats.
Doblar la quantitat econòmica a disposició de les entitats mitjançant subvencions
per concurrència competitiva.
Establir i complir amb la temporalització dels diferents Consells Municipals.
Introduir sistemes de votació per a diferents demandes ciutadanes.
Presentació pública del Pressupost Municipal.
Creació d'una sectorial jove a la comissió de Festes. Assolir el Segell Q de Festa.

Transparència i eficiència
Millora i modernització de la xarxa de comunicació municipal: Ràdio Canet, web i
Viure Canet.
Crear la figura de gestió de la comunicació per arribar més directament a la ciutadania.
Treballar per assolir el segell INFOPARTICIPA per al web corporatiu de l'Ajuntament.
Redacció d'un nou reglament orgànic municipal (ROM).
Finalització de la valoració descriptiva dels llocs de treball i redacció d'un nou Conveni
Col·lectiu dels treballadors municipals.
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