
NOUS PRESSUPOSTOS 

Conscients de la situació actual, des del PSC hem cregut que calia tenir un pressupost per 

seguir donant resposta a les necessitats de la ciutadania i aquest s'ha aconseguit mitjançant un 

compromís de millores entre el nostre grup i el govern. 

Per continuar mantenint i millorant el suport social, hem proposat l’increment de la partida 

destinada a la compra d’habitatge públic per a famílies en situació de vulnerabilitat. Un altre 

propòsit ha estat encarar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de manera clara 

i contundent: d'una banda, es mantenen les bonificacions del 50% de l'IBI per a instal·lacions 

de plaques fotovoltaiques domèstiques, així com per l'adquisició de vehicles elèctrics, i de 

l'altra, proposem la creació de comunitats energètiques per als equipaments públics, i la 

renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED. 

En termes d'inversió, demanem una actuació integral al carrer Indústria, donats els problemes 

per l'envelliment de la xarxa d'aigua i clavegueram que pateixen els veïns, així com la 

dignificació veïnal del Barri del Pi amb plantat de gespa de baix manteniment al tram de la 

riera que suporta una alta concurrència de persones amb gossos i el deteriorament que es 

produeix de l’espai.  Així mateix, hem demanat fer una ampliació de l'espai de la parada 

d’autobús de Can Maians que permeti la lliure circulació de vehicles, per reduir els embussos 

diaris que es produeixen en hores punta i la contaminació que se'n deriva, i probablement es 

reconduiria el trànsit que s'ha derivat al centre del poble. Una altra mesura proposada  pel 

nostre grup en sentit del foment de l'ús del transport públic és recuperar l’autobús llançadora, 

que un cop estigui executada la rotonda de la part alta la de la Riera de Targa pot representar 

una bona aposta per reduir l'ús del vehicle privat. 
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