
ARA VILASSAR 
 
El 25 de novembre es va aprovar amb una folgada majoria (9 vots a favor, 3 abstencions i 1 en 
contra) el Pressupost municipal pel proper 2022 i des d’ARA Vilassar volem agrair aquest ampli 
suport.  
Es tracta d’un pressupost expansiu, que dona resposta a importants reptes que es plantegen 
pel proper any i que respon a diversos eixos estratègics:  
 
1) Proper venciment de la concessió de l’aigua, que es presenta com a una magnífica 
oportunitat per a recuperar el control públic del cicle de l’aigua. El pressupost incorpora els 
mitjans tècnics i econòmics per a poder dur-ho a terme. 
2) Habitatge: A més de mantenir els ajuts a lloguer per a famílies vulnerables amb la finalitat 
que puguin conservar casa seva, aquest pressupost, per primer cop en molts anys, incorpora 
recursos per la creació d’un parc públic d’habitatge que posi les bases per poder donar 
resposta a situacions extremes de vulnerabilitat i a la dificultat d’emancipació juvenil.  
3) Emergència social: Es manté una important dotació de recursos per tal de fer front a la 
creixent necessitat fruit de la conjuntura dels darrers anys. 
4) Important augment per a inversions en espai públic, serveis i equipaments. Alhora, també 
mantenim la dotació de recursos per a pressupostos participatius, que aquest equip de govern 
va introduir per primer cop en la història de Vilassar ara fa 3 anys. 
5) Protecció del medi ambient i eficiència energètica, amb un notable increment dels recursos 
dedicats. 
 
El pressupost 2022 continua la línia engegada per aquest equip de govern els darrers anys, en 
què inversions en l’espai públic i atenció social han estat la principal prioritat, però amb la 
inclusió de nous reptes que adquireixen una gran importància.  
La gestió econòmica i la planificació financera dels darrers anys ens han portat a una situació 
de solvència i equilibri que ens permeten seguir treballant pel Vilassar viu, per viure’l i per 
viure-hi que volem. 
 
 


