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12.423.657 €

PRESSUPOST

2021

43% més respecte 2020!

INVERSIONS ESTRATÈGIQUES

DINAMITZAR ECONOMIA LOCAL

SUPORT A LES FAMÍLIES



COMERÇ LOCAL
Incrementem un 110% els 
ajuts directes al comerç 
local molt afectat per les 
restriccions i els 
confinaments.

63.500
euros

FAMÍLIES MÉS VULNERABLES
Apugem els fons socials per 
l’atenció a les persones i els 
ajuts per les famílies més 
afectades per la pandèmia i 
les subvencions a entitats de 
caire social.

213.300
euros

BANC D’ALIMENTS
Afegim 25.000 euros 
addicionals per abastir el banc 
d’aliments d’Arenys de Munt.

37.500

AJUTS
ANTI

COVID
euros

314.300
euros en

PRESSUPOST 2021

Arenys de Munt

#fempoblefempais



ENERGIES VERDES
Canviarem tot l’enllumenat 
del poble per bombetes LED 
de baix consum per a reduir el 
consum energètic i estalviar 
en la factura.

 325.887
euros

BAIX CONSUM
Instal·lem un sostre solar 
fotovoltaic a l’Escola Bressol 
La Petjada i enllumenat 
fotocoltaic al passeig de Can 
Jalpí per fer-los autosuficients 
energèticament.

 25.120
euros

EFICIÈNCIA 517.753

SOSTENIBILITAT 
I ENERGIES

RENOVABLES

euros

868.762
euros en

PRESSUPOST 2021

Millorarem la xarxa 
d’abastament hidràulic i els 
dipòsits existents per a tenir 
una xarxa d’aigua més eficient.Arenys de Munt

#fempoblefempais



Arenys de Munt

REPARCEL·LACIONS
Tirarem endavant els 
projectes d’urbanització 
i reparcel·lació de les 
urbanitzacions Tres Turons, 
Mas Gavana i Collsacreu

651.901
euros

SUBVENCIONS
Continuarem ajudadant a les 
entitats urbanístiques per fer 
obres de millora i avançar en 
el seu recepcionament.

100.000
euros

URBANITZACIÓ AIGUAVIVA923.088

MILLORES
EN

URBANITZACIONS

euros

1.674.988
#fempoblefempais PRESSUPOST 2021

Posem en marxa les obres 
d’urbanització per a la 
recepció de tots els seus 
serveis.

euros en



FINALITZACIÓ RIERA
Acabarem la urbanització 
superficial de tot el tram urbà 
de la riera, acabant el projecte 
que vam començar l’any 2015.

1.326.676
euros

NOVA ROTONDA D’ENTRADA
Una nova rotonda que 
connectarà la carretera, la 
riera, el polígon industrial 
i l’accés cap al Centre Cívic 
i millorarà la mobilitat 
d’entrada i sortida del poble.

975.076
euros

NOVA ENTRADA SANT CARLES338.400

VIES 
PÚBLIQUES 
I MOBILITAT

euros

3.133.605
euros en
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Una nova entrada més àmplia 
i moderna per integrar el 
veïnat de Sant Carles amb la 
nova riera urbanitzada.
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ÚLTIMA FASE CENTRE CÍVIC
Enllestirem el Centre Cívic 
de Can Mallol amb aquesta 
darrera fase i urbanitzarem   
el seu entorn.

446.041
euros

HABITATGE SOCIAL
Adquirirem pisos i parcel·les 
per crear la bossa social 
d’habitatge i habitatge 
progegit.

469.000
euros

EQUIPAMENTS GENT GRAN269.916

EQUIPAMENTS  I  
I NSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS euros

2.972.134
euros en

PRESSUPOST 2021

Invertirem 158.488 euros 
en el projecte de la nova 
residència i 111.428 euros en 
una nova reforma de l’esplai 
de jubilats.

EDIFICI COOPERATIVA1.000.000
euros Construirem un nou edifici 

pels serveis d’acció social, 
promoció econòmica i GUSAM.Arenys de Munt
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