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arenysmunt@socialistes.cat 

 
Comunicat de Premsa 

 
EL PSC d’ARENYS DE MUNT HA PRESENTAT PROPOSTES PER ALS PRESSUPOSTOS 

DEL 2019 
 

 
Aquests són els sis eixos que engloben les nostres propostes: 
Justícia Social, Educació i Cultura, Participació Ciutadana, Manteniment urbà/Espai 
públic, Urbanisme i Comerç. 
 
JUSTÍCIA SOCIAL: 

SERVEIS SOCIALS: 

 Creació d’Horts Socials destinats a persones majors de 45 anys amb atur de 
llarga durada, jubilats  i per a centres escolars. Posar una partida de 50.000€ . 

 Ampliar la dotació econòmica del S.A.D. i Teleassistència 

 Pressupost de Serveis Socials no inferior a 400.000€  

 Mantenir els tallers que s’han realitzat durant els últims anys.  

 Criteris públics i raonats per l’atorgament de subvencions a entitats. Destinem 
molts diners en subvencions i ajuts a entitats i a hores d’ara s’adjudiquen a dit, 
sense cap criteri transparent. Això genera grans greuges comparatius i fomenta 
el clientelisme que cal corregir de manera immediata. 

INSERCIÓ LABORAL I ECONOMIA: 

 Qualitat dels serveis externalitzats. S’ha de tenir un control sobre el servei 
prestat dels grans contractes que té l’Ajuntament (brossa, neteja, manteniment 
equipaments, il·luminació…) Apostem per fer auditories dels serveis i per 
destinar personal i recursos al control de la qualitat d'aquests. 

 Potenciar l’economia social i solidària (augmentar la contractació pública 
social i ètica, remunicipalitzar serveis, fomentar el cooperativisme...) 

 Creació d’un PAE (Punt d’atenció a l’emprenedor) 
 

HABITATGE: 

 Iniciar un Pla d’Habitatge 

 Dotar d’una partida pressupostària a efectuar ajuts per a la REHABILITACIÓ 
d’EDIFICIS COMUNITARIS, destinada a edificis amb problemes 
estructurals,, d’accessibilitat (sense ascensor) i per aplicar mesures 
d’eficiència energètica. Destinar una partida pressupostària explícitament d’ 
aproximadament uns 100.000€ 

 
IGUALTAT DE GÈNERE: 

 Demanar a la Diputació la pròrroga i actualització del Pla d’igualtat de Gènere 
2014-2018 existent per continuar amb el seu desplegament 

 Augmentar a 6.000€ el pressupost 2019 per poder realitzar les accions 
previstes al Pla d’Igualtat. 
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 EDUCACIÓ I CULTURA: 

 Oferir activitats d’oci Nocturn alternatiu als joves 

 Fer PATIS OBERTS  a les escoles els caps de setmana per a oferir  més espais 
als ciutadans tant infants com adults per a fomentar la pràctica esportiva, cultural 
i social. Crear partida Pressupostària de 100.000€ 

 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA: 

 Fer una consulta preguntant als veïns/es del poble si volen que l’edifici de la 
Cooperativa sigui destinat a Habitatge Social tal i com van decidir els propietaris 
en la seva cessió a l’Ajuntament en el seu moment. O si pel contrari permeten 
que s’arrangi per altres usos. 

 Posar en marxa la REGIDORIA 14 

 Fer una campanya de divulgació sobre els canals de participació en la vida 
política i social ja existents 

 Preguntar als veïns/es sobre la seva opinió referida a la creació del Centre Cívic 
per tal que facin aportacions i es consensuen. 

 
MANTENIMENT URBÀ / ESPAI PÚBLIC: 

 Pla de xoc contra graffittis i excrements de gossos. 

 Desenvolupar la Llei d’accessibilitat aplicant-la a voreres, passos de vianants i 
parades de bus. Disposar d’una partida pressupostària inicial de 50.000€ 

 Augment dels viatges del bus els caps de setmana 

 Coordinació dels horaris del Bus amb l’arribada dels trens a Arenys de Mar 

 Bus matinal de la Plaça de l’església al CAP d’Arenys de Munt per a la gent gran 

 Augment de papereres en tot el poble 

 Condicionar el “cobert” situat a Can Jalpí on es fan dinars diversos i transformar-
ho en un espai polivalent de diversos usos, preveient una partida inicial de 
50.000€ 

 Posar un punt d’aigua i un altre de llum a l’espai d’esbarjo pels gossos situat a 
Can Jalpí sent aquest un compromís adquirit amb els usuaris al inici de la seva 
creació. 

 
URBANISME: 

 Tramitació i recursos per dignificar l’entrada al poble fent la rotonda dissenyada 
en la convergència de l’entrada a la zona industrial i el carrer de la Rectora. 
Disposar d’una partida pressupostària. 

 Posar una partida pressupostària no inferior a 200.000€ pel tercer tram de la 
urbanització superficial de la Riera 

 
COMERÇ: 

 Exempció de l’IBI i la brossa als comerços per les molèsties de l’obra de la Riera 
durant el 2018. 

 

En la negociació dels pressupostos de 2019, aquestes són les nostres prioritats, i aquestes 
determinaran el sentit del nostre vot. El PSC s'ha caracteritzat sempre per ser proactiu, 
presentant propostes constructives i buscant acords. En aquesta cerca d'acord sempre ens hi 
trobaran.  

 
Arenys de Munt, 23 d’octubre del 2018. 

PSC, Arenys de Munt. 
 
 
 


