Un cartipàs per la transparència, la modernització i la descentralització
administrativa de l’Ajuntament de Badalona
Les forces polítiques que vam donar suport a la investidura de l’alcalde Àlex Pastor hem arribat a un
acord per impulsar un cartipàs municipal des del consens polític que pugui donar resposta als reptes que
té la ciutat de Badalona.
La governança compartida entre tots els actors polítics i socials de Badalona és un dels eixos que aquest
acord vol reflectir, consolidant les bases de la confiança entre les forces polítiques que hem signat
aquest acord.
L’aposta ferma per la participació ciutadana com a incorporació ordenada de les persones i la societat
civil a la presa de decisions públiques per tal d’apoderar-les i implicar-les. En aquest sentit vetllarem per
la consolidació de les inversions pendents dels pressupostos participatius del mandat anterior i en
promourem de nous.
La lluita contra l’emergència social i habitacional a Badalona, i els drets socials i civils dels ciutadans és
un dels aspectes que més preocupa a la ciutadania i que han de ser una prioritat oferint-ne respostes
decidides i de consens.
La lluita contra el canvi climàtic, l’aposta per la transició energètica i la mobilitat sostenible també s’han
d’impulsar amb les bases de la modernització que proposa aquest cartipàs.
Aquest acord recull el compromís pel diàleg a la ciutat i consolida un espai permanent i periòdic de
col·laboració i de consens.
Per primera vegada a la història democràtica de Badalona la Junta de Govern Local estarà oberta a tots
els partits polítics del Consistori, amb una clara aposta per la transparència, l’aprofitament de sinergies i
el reforç d’un espai de diàleg més enllà del Ple.
L’altra gran proposta d’aquest cartipàs és la creació d’una Comissió d’Estudi per la modernització,
descentralització i desconcentració de l’administració local, que ha de servir per impulsar de forma
consensuada totes les reformes profundes que ha d’afrontar l’Ajuntament de Badalona ens aquests
propers anys, abordar el debat de la descentralització administrativa mitjançant els districtes i analitzar la
municipalització de serveis públics, entre d’altres, en base a l’informe Ramió que es va elaborar en el
mandat anterior.
La modernització l’entenem des de l’aplicació de criteris de transversalitat en la gestió de processos;
garantir les millors capacitats professionals dels treballadors públics mitjançant plans de carrera i
formació; aplicar la innovació tecnològica i criteris de ciutats intel·ligents a la gestió municipal; i des de
una administració oberta i transparent.
Entenem també que la direcció pública és l’element clau per aconseguir traslladar el mandat polític en un
mandat de gestió de caràcter operatiu que permeti avançar cap a un model de gestió que combini
l’eficàcia i la seguretat jurídica amb la millora dels resultats i l’eficiència dels serveis públics.
Aquest cartipàs garanteix la representació de tots els grups polítics del Consistori als consells de tots els
òrgans col·legiats i ens municipals.
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