
                      
  

Correu electrònic arenysdemar@socialistes.cat 
Xarxes socials @PSCArenysdeMar 
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)  
Agrupació local d’Arenys de Mar 

 
 
Grup Municipal Socialista 
d’Arenys de Mar 

 

29/09/2022 

  
 

PRECS 
 
• Demanem es dignifiqui l’escala principal de l’Ajuntament. No és cap magatzem ni 

cap aparcament de bicicletes.  

• Demanem que des de l’ajuntament es confiï més amb els negocis locals, hem 
pogut veure com des de l’escola bressol s’envia un correu amb un enllaç per la 
compra d’un producte a amazon quan aquest producte es pot comprar en alguna 
botiga local. 

•  
 
 

PREGUNTES 
 
 

1. El grup municipal dels socialistes hem comprovat que hi ha diferents vehicles 
abandonats per la vila i en especial per la riera i altres carrers, com és que no es 
retiren, veient el problema que té Arenys amb l’aparcament? 

2. Fa molt de temps que les entitats esportives es queixen d’una fase de les llums 
del PAV3, que no funcionen, quin és el problema i quan estaran reparades? 

3. Tenim gent del programa de salut i qualitat de vida de gent gran, han tingut o 
tenen problemes per inscriure’s per falta de comunicació? Ens poden dir que ha 
passat? 

4. El grup municipal socialista ens agradaria saber com està actualment actualment 
l’oficina local d’habitatge? 

5. El grup municipal socialista ens agradaria saber com està actualment l’elaboració 
d’El pla de regularització dels contractes de l´Ajuntament. 

6. Hem pogut llegir que la Síndica de greuges dona la Raó a l’Associació de 
Guinguetaires d’Arenys de Mar a la demanda pel retorn del cobrament del cànon 
dels dos primers mesos del 2021, qui hi pensa fer ara el Govern? 

7. Ens poden dir finalment que estan fent o faran per la problemàtica de les rates  a 
la nostra vila? 

8. Ens pot dir el govern com pensa finançar el concurs de teatre? Hi ha problemes? 
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