
Un compromís per l’habitatge públic 

Assemblea de la CUP Vilassar 

 

El pressupost municipal per al 2022 es va aprovar en el proppassat ple de novembre amb els nostres vots favorables. Ha 

estat un procés llarg de converses i negociació en què, per primer cop, hem arribat a un acord polític signat entre CUP i 

ARA Vilassar. 

 

El fet que al pressupost hi hagi previstes les partides necessàries dins el procés de remunicipalització de l’aigua per a 

nosaltres és molt important i bàsic, i ha estat el que ens ha empès a intentar l’acord. 

 

El document té tres punts. En el primer punt el govern municipal es compromet a invertir part del romanent a 

l’adquisició de dos habitatges públics addicionals als que es puguin comprar amb la partida original de 180.000€. 

D’aquesta manera es dona resposta a la nostra petició de dedicar recursos suficients (nosaltres dèiem 500.000€) per a 

augmentar el petitíssim parc de vivenda pública actual, molt necessària per a atendre a demandes socials. A banda 

d’això, demanàvem 300.000€ per a ajudes a la reforma d’habitatges a canvi de cessió temporal per al lloguer assequible, 

cosa que no s’ha acceptat. Creiem que hem de trobar la manera de posar a disposició cases buides que no estan 

habitables i esperem que si amb el sistema d’Habitat3 no es pot fer, s’intenti el proper any amb més mitjans. També en 

aquest sentit hem demanat l’efectivitat de les sancions a pisos buits que ja es podrà aplicar a partir de l’any que ve. 

 

El segon punt és el relatiu a la llar d’infants. La Generalitat previsiblement garantirà la gratuïtat del grup de 2-3 anys i, 

gràcies al nostre acord, els diners que l’ajuntament estalviarà es reinvertiran per a rebaixar les tarifes que paguen les 

famílies dels altres dos grups d’edat, en l’horitzó de la gratuïtat completa del servei que les administracions haurien 

d’implementar el més aviat possible. 

 

El tercer punt de l’acord augmenta (de 18000€ previst) fins a 25000€ (nosaltres proposàvem 40000€) la partida per a 

subvencions a entitats culturals en concurrència competitiva. Això vol dir que les entitats tindran més recursos 

disponibles per als seus projectes i que avancem a poc a poc en transparència i en equilibri entre totes les entitats amb 

activitat al poble. 

 

A més a més de l’acord signat, s’han acceptat els nostres suggeriments de potenciar l’àrea d’igualtat amb més recursos i 

d’augmentar de 1000€ a 6000€ la partida de desenvolupament del pla jove. 

 

En suma, pensem que hem millorat alguns aspectes del pressupost i que l’orientació d’invertir en habitatge i serveis 

públics sense descuidar les obres a la via pública i els serveis socials és positiva per a la majoria de la gent de Vilassar. 


