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Comunicat de Premsa 

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

DEL 2018 
 
No obstant això, el govern municipal no ha volgut negociar cap tema, ni cap partida. Nosaltres 
seguim exercint el nostre deure democràtic i responsable de treballar per les persones 
d’Arenys de Munt. 

 
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 30.000€. 

 Mantenir la plaça de la 2a educadora i la de la tècnica de gestió. Ampliar a 
jornada sencera a l’educadora del PCP 

 Ampliar la dotació econòmica del S.A.D. i Teleassistència per a la gent gran. 

 Pressupost de Serveis Socials no inferior a 400.000€  

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

INSERCIÓ LABORAL: 

 Ampliar ajudes per a emprenedors 

 Ampliar Cursos de Formació 
 

HABITATGE: 

 Fer més flexible l’accès dels joves a les subvencions per habitatge de lloguer 
i ampliar-les als col·lectius adults. 

 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 30.000€ 

 
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. 

 Portar a Ple i fer efectiu el nou Pla intern d’Igualtat de Gènere. 

 Augmentar a 5.000€ el pressupost 2018 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 15.000€ 

 Crear el Projecte de  Pla de transició al  treball (PTT) 
 
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 

  
 
MANTENIMENT URBÀ / ESPAI PÚBLIC: 
 

 Pla de xoc contra graffittis i excrements de gossos. 

 Desenvolupar la Llei d’accessibilitat aplicant-la a voreres, equipaments 
municipals, passos de vianants i parades de bus. Disposar d’una partida 
pressupostària inicial de 20.000€ 

 
URBANISME: 

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

 
COMERÇ: 

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

 
 
 
Així mateix, demanem que es quantifiquin les demandes urgents i prioritàries fetes pel Club 
esportiu Arenys de Munt i s’incorporin al Pressupost d’esports indicant-nos la quantitat total 
requerida. 
 
 
 

Arenys de Munt, 21 de febrer del 2018. 
PSC, Arenys de Munt. 

 
 

 


