
INTERVENCIÓ DEL GRUP SOCIALISTA D’ARENYS DE MAR 

 

Avui portem a Ple una proposta de pressupostos municipal de la 

qual, principalment, el grup municipal socialista vol destacar tres 

aspectes:  

 

En primer lloc, l’increment del capítol 1, que es justifica perquè 

volem millorar el funcionament de l'Administració de l'Ajuntament, 

i és evident que per fer-ho necessitem un augment de personal, 

perquè, per exemple, si obrim les escoles com a llocs de lleure en 

horaris extraescolars necessitem una o diverses persones que 

tinguin cura de la instal·lació; s’han incorporat en plantilla la 

previsió de dues administratives i el personal de la nova Oficina 

d’Atenció Ciutadana, que disposi d’horari de tardes (nou servei 

que s’incorpora aquest mandat) i es preveu un augment en tres, 

del agents del cos de Policia Local d’Arenys de Mar. 

 

Tanmateix, cal destacar que l’increment del capítol 1 és 

conseqüència de l’extinció dels Patronats Municipals –l’import dels 

quals abans s’incorporava al capítol 4 i ara correspon a l’1. Però hi 

ha casos en què, com ha pogut fer la Regidoria de la Dona,  

busquem subvencions supramunicipals per tal de no haver 

d’assumir l'Ajuntament el cost del personal i poder donar nous 

serveis a les persones. 

 

En segon lloc volem destacar que tot i que el creixement 

econòmic de l'Ajuntament és mínim, el Govern aposta per invertir 

en les necessitats de la ciutadania: 

 



a) Hi ha una despesa considerable en el cost del lloguer dels 

mòduls l'escola bressol de la Raureta, però és un servei 

essencial per al poble. Per això, apostem fermament per 

construir un nou centre, de tal manera que ràpidament 

amortitzem el cost de la nova construcció. Així, l'any vinent 

encara podrem invertir més en serveis al municipi. 

b) També hem de tenir en compte la proposta de noves 

inversions en infraestructures i comentar que es finançaran 

mitjançant la venda de patrimoni que és de l'Ajuntament i no 

se li està donant cap ús i que, a més, suposa despeses 

constants al consistori. 

 

En tercer lloc fem una aposta forta pels serveis a les persones, 

només posaré alguns exemples: 

Proposem que pugin els diners que destinem al servei d’atenció 

domiciliaria un 68%. 

Preveiem també un augment de les subvencions a les entitats 

espotives aproximadament d’un 16%, augmentem els serveis a la 

població en espais de lleure (obertura de patis i millora de l'espai 

jove), també hem previst inversió per a la millora dels carrers, de 

la Riera del municipi i millora de rials. 

 

La Regidoria de Participació destaca per la previsió d’elaborar el 

Pla Director de Participació, que vindrà subvencionat per la 

Diputació de Barcelona, de la qual ja aquest any 2007, per haver-

los demanat, s’han rebut 3.000€. 

I finalment destaquem que les regidories de nova creació, com la 

de la Dona i Nova Ciutadania, es finançaran a part amb diners 

concedits per ens supramunicipals (Diputació de Barcelona), per 



exemple es preveu un augment del 100% dels diners provinents de 

l’àrea de Acció Social per poder desenvolupar el pla d’acollida i les 

altres accions previstes al Pla d’Acció Municipal del govern 

d’entesa i Govern d’Arenys de Mar. 

  

En definitiva, demanem el vot a favor dels pressupostos perquè 

que es tracta de uns pressupostos que essent totalment realistes i 

treballats en base al PAM tenen com a objectiu millorar les 

condicions de vida de la ciutadania arenyenca, amb nous i millors 

serveis. 

 


