ACORD DE GOVERN
Badalona està passant per un període d’inestabilitat política que volem superar, provocat
especialment per la crisi econòmica i social que hem patit durant l’última dècada. Aquest
context ha dificultat i perjudicat la gestió pública municipal, afectant també els serveis públics
dirigits a la ciutadania. Però la realitat és tossuda, i Badalona és un municipi amb
desigualtats socials, territorials, tant complexa com plena de reptes i oportunitats.
L’emergència social i climàtica, la necessitat de cohesió social, de fer de Badalona una ciutat
accessible i acollidora, neta i segura, amable amb el veïnat, des dels infants fins a les
persones grans, passant per a les persones amb diversitat funcional i atenent especialment
als col·lectius més vulnerables, han de regir les prioritats polítiques d’aquest govern local.
A més, l’Ajuntament de Badalona necessita una reestructuració que passi pel reforç del
personal municipal i dels serveis públics, així com la seva modernització, amb el principal
objectiu de millorar l’atenció a la ciutadania des de l’eficiència i, per tant, orientant
l’administració a la vocació de servei públic.
Aquest nou mandat ha d’assentar les bases d’un nou període de prosperitat i creixement tant
de l’administració com del conjunt de la ciutat, per la qual cosa hem d’apostar fermament per
aprofitar el talent i les oportunitats, impulsant l’economia local, tant des del comerç de
proximitat com els nous jaciments d’ocupació vinculats als nous sectors econòmics,
mediambientals i d’innovació.
Per tot això, les forces polítiques Partit dels Socialistes Catalunya de Badalona i Badalona En
Comú Podem ens comprometem a treballar conjuntament en el govern local per impulsar els
objectius de les següents línies estratègiques:
Administració moderna, democràtica i eficient
Objectius:
•
•
•
•
•
•

Agilitzar les respostes de l’administració a la ciutadania (instàncies, Consensus, etc.)
Actualitzar adequadament la informació pública, utilitzant les noves tecnologies
Garantir la convocatòria periòdica i planificada dels consells de participació
Augmentar els recursos per incrementar els processos de participació ciutadana
Afavorir la transversalitat municipal invertint els recursos necessaris i dinàmiques de
treball no compartimentades
Actuar proactivament contra el frau i la corrupció, treballant des de la transparència,
així com investigant possibles casos i prenent les mesures necessàries quan es doni
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

el cas.
Treballar des de l’ètica i la honestedat política, així com fomentant la cultura
organitzativa basada en aquests valors al conjunt de l’administració.
Fomentar els mecanismes de participació ciutadana, i el control ciutadà a la gestió
pública.
Crear un nou model organitzatiu de l’Ajuntament de Badalona, seguint l’informe inicial
elaborat per l’equip EAP de la UPF, basant-nos en el model gerencial.
Crear la figura de la gerència municipal, comptant amb un equip tècnic, així com amb
un equip directiu que lideri l’estructura tècnica de les diferents àrees municipals.
Analitzar el model de gestió dels Districtes territorials, professionalitzant i
desconcentrant l’atenció a la ciutadania.
Canviar la gestió del manteniment d’instal·lacions municipals, tant des de la
perspectiva de la salut laboral com de la qualitat dels serveis que prestem a la
ciutadania.
Fomentar la contractació pública responsable, prioritzant les CETs, les clàusules
socials, d’igualtat de gènere i mediambientals.
Generar dinàmiques de treball col·laboratives i transversals, fomentant els objectius
comuns del govern i la corresponsabilitat en les decisions polítiques.
Orientar la política de recursos humans per objectius, eficiència i vocació de servei a la
ciutadania.
Fomentar la recollida de dades socials, econòmiques i mediambientals i d’altres tipus,
de manera sistemàtica, per fer polítiques públiques ben diagnosticades i planificades.

Una ciutat segura
Objectius:
•

•
•
•
•

Coordinar un protocol d’actuació, liderat per l’Alcalde, en temes d’emergència i
seguretat de la ciutat en base a la seva competència com a president de la Junta
Local de Seguretat de Badalona.
Ampliar la plantilla i incrementar la inversió per tal de complir amb el ràtio europeu per
habitant de presència policial a la nostra ciutat.
Potenciar la introducció de les noves Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
a la Guàrdia Urbana, pel servei de les persones.
Instal·lar càmeres de vídeovigilància a places, parcs i espais públics conflictius de la
ciutat.
Reforçar la seguretat de les persones i els establiments a les zones comercials
implementant un aplicatiu específic que incorpori les noves tecnologies a les zones
comercials de la ciutat.
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•

•

•
•

•
•

Apostar per la figura dels Agents Cívics, contractats per a fomentar el civisme, la
tranquil·litat i el bon funcionament especialment al parcs i jardins de la ciutat i les
zones d’esbarjo.
Crear les “Taules de treball per a la seguretat” dins dels consells de participació
ciutadana, on es debatin els problemes que en opinió dels ciutadans/es hi ha a cada
territori, amb assistència dels representants de la Guàrdia Urbana.
Ampliar la unitat motoritzada, amb més agents de patrulla per garantir intervencions
immediates.
Exigir l’augment dels recursos necessaris per arribar a tot el territori, per tant
proposarem estudiar l’actual estat del desplegament del Cos del Mossos d’Esquadra,
revisant a l’alça el nombre total d’efectius previstos inicialment i adaptant-los a les
circumstàncies actuals.
Treballar en models proactius d’anticipació de conflictes amb els serveis de mediació i
convivència.
Reforçar les polítiques globals respecte a la seguretat vial que responguin a nous
reptes derivats de la major complexitat existent en la mobilitat, produïda per
l’increment d’activitats i del parc automobilístic.

Justícia social i de gènere
Objectius:
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Establir un compromís de treball transversal en perspectiva de gènere a tot
l’ajuntament, establint un pressupost específic i amb prou personal en dedicació.
Reforçar els recursos humans del Servei d’Informació i Atenció a les Dones en la lluita
contra la violència masclista, i fomentar la descentralització del servei.
Ampliar els recursos econòmics destinats a la prevenció, atenció i recuperació de les
dones que pateixen violència masclista i menors a càrrec.
Dotar de recursos econòmics el Pla Local LGTBI, i dels recursos necessaris tant al
nou Pla d’Igualtat de Gènere Municipal, que s’ha d’actualitzar, com al Pla d’Igualtat
intern.
Establir un consens de govern per a la millora de recursos i gestió dels Serveis Socials
a Badalona.
Dotar d’estructura i recursos a les polítiques d’infància i adolescència a Badalona.
Atendre les necessitats de la ciutadania amb manca de recursos econòmics, altres
dificultats socials i d’accés a l’habitatge, establint nous ajuts directes i reforçant els
ajuts existents.
Liderar la lluita pel dret a l’habitatge amb recursos propis i exigint a les administracions
competents invertir a la ciutat per combatre la pobresa i l’exclusió social i residencial.
Impulsar les mesures aprovades pel nou programa del TIAB, liderant des de
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•
•
•
•

l’ajuntament les polítiques d’infància i joventut.
Reforçar els programes socials vinculats a la tercera edat i també a la diversitat
funcional.
Consolidar i ampliar els programes contra la solitud no volguda.
Impulsar polítiques socials per a persones sense llar, per garantir la igualtat de drets.
Reforçar les polítiques d’acollida per a persones nouvingudes a la ciutat.

Territori, sostenibilitat i prosperitat
Objectius:
•

•

•

•

•

•

•

Impulsar polítiques valentes per combatre l’emergència climàtica: dotant-nos de
recursos econòmics i humans perquè Badalona sigui Zona de Baixes Emissions,
fomentant la pacificació de la ciutat, començant pels entorns escolars; fomentant el
transport públic i no contaminant, i desincentivant l’ús del vehicle privat contaminant;
ampliant el verd urbà a la ciutat, la plantació de nou arbrat, tot adaptat al nostre clima;
impulsar les energies renovables a l’ajuntament i també per empreses i particulars; i
altres mesures per a una mobilitat sostenible; també impulsant mesures per les illes de
calor i altres problemes derivats de l’augment de temperatures a la ciutat i del canvi
climàtic en general.
Invertir en la millora de parcs públics, especialment amb nous projectes com al Gran
Sol i al Turó del Caritg, així com invertir en la millora i l’ampliació de les àrees de
gossos a tota la ciutat.
Seguir descontaminant el litoral i fomentant la qualitat de la platja i el passeig al llarg
de tota la ciutat; així com cuidar de la serralada Marina contra l’incivisme, fomentant
l’ús d’agricultura i ramaderia ecològiques, la preservació del patrimoni, i intensificant
mesures preventives contra els incendis.
Crear un parc públic d’habitatges amb tots els mecanismes i eines al nostre abast.
Aquest ha de ser un dels principals objectius del mandat, començant per dotar-nos de
recursos per a les emergències habitacionals.
Liderar la reivindicació pel dret a l’habitatge des de l’ajuntament de Badalona davant
grans tenidors, bancs i fons voltor, sol·licitant col·laboració i actuacions per part de la
Generalitat, l’Estat i altres administracions supralocals.
Impulsar amb suficients recursos econòmics el Pla d’Accessibilitat de la ciutat,
treballant des de tots els districtes per eliminar barreres arquitectòniques i adaptar
edificis municipals.
Adaptar l’espai públic a les necessitats de la infància, ampliant els parcs infantils i
millorant-ne el manteniment, així com altres mesures necessàries per fer de Badalona
una ciutat amiga dels infants.
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•
•

Seguir el pla de transformació dels polígons industrials a Badalona, així com el
Projecte de Ciutat vinculat a un nou model de transformació social i econòmic.
Donar suport a l’economia social i solidària, així com els productes ecològics i de km
0, treballant amb les entitats que impulsen aquest sector.

Neteja i espais públics
Objectius:
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

Impulsarem un pla de xoc pel manteniment dels nostres carrers
Treballarem per fer una definició nova dels espais públics del segle XXI atenent als
canvis demogràfics i socials, i a les noves cultures urbanes.
Potenciarem la diversitat d'usos per a revitalitzar l'espai públic, promovent la reforma
dels espais amb una definició clara dels llocs per evitar zones de conflicte.
Dotarem els espais públics dels recursos necessaris, tant en materials com en normes
d’ús, que facilitin un model de gestió amb implicació ciutadana i amb la inclusió dels
diversos col·lectius d’usuaris i usuàries.
Promourem l’ús diferencial de l’espai públic durant el dia i la nit, facilitant la interacció
entre diversos usuaris i usuàries, intentant no permetre l’ociositat de l’espai i la
potencial generació d'espais marginals
Propiciarem models a l’espai públic de vigilància natural i control social informal.
Promourem una atenció especial als espais públics tancats com els equipaments, per
permetre l’apropiació col·lectiva i no d’un sector o col·lectiu concret i que la pròpia
ciutadania treballi per evitar els deterioraments dels mateixos.
Conformarem un nou equip de treball per combatre les deposicions dels gossos a la
via pública aplicant polítiques de conscienciació a la ciutadania sobre l’ús de les
bosses de recollida d’excrements.
Impulsarem una brigada dedicada a atendre els desbordaments dels contenidors
d’escombraries; atenent tota aquella brossa que estigui fora dels contenidors.
Treballarem per disposar de contenidors accessibles, promovent així la vida
independent de les persones amb discapacitat.

Promoció i cohesió de la ciutat
Objectius:
•
•
•

Impulsar polítiques culturals inclusives, que suposin una democratització de l’accés a
la cultura i la cohesió social.
Fomentar espais per a la creació cultural de diferents tipus, especialment per a joves.
Crear un pla de construcció de noves escoles bressol a la ciutat, amb els recursos
necessaris per executar-les.
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•
•

•
•
•

•
•

Treballar per una correcta planificació de l’educació pública, garantint la igualtat
d’accés i d’oportunitats.
Liderar la construcció de noves escoles públiques a la ciutat, i garantir-ne un bon
manteniment, reclamant també a la Generalitat el compliment de les seves obligacions
i treball conjunt en la planificació educativa de la ciutat.
Fomentar especialment l’esport femení i els esports minoritaris, pensant també amb
activitats esportives per a totes les edats i diferents necessitats de la població.
Engegar un pla de creació i manteniment de centres (de dia, residencials i lúdics) per
a persones de la tercera edat, a partir d’un pla estratègic d’envelliment.
Reformar els mercats municipals pendents, com és instal·lar la nova carpa provisional
del mercat Torner, tirar endavant la reforma del mercat de Pomar amb un nou
projecte, així com al mercat Maignon i de Llefià. A més, cal executar les inversions de
millora i manteniment dels mercats de Sant Roc i la Salut.
Aprofitar l’estudi sobre el comerç local de la ciutat per elaborar un pla de dinamització
comercial adaptat a cada eix comercial del territori.
Seguir ampliant els recursos i programes de l’IMPO, centrats en la millora de la
ocupabilitat de la població badalonina, i responent a les necessitats de la ciutat.

Els dos partits ens comprometem a treballar conjuntament com a govern cohesionat, amb
l’objectiu de millorar la gestió pública i el servei a la ciutadania, posant a disposició els
recursos necessaris perquè les diferents competències de govern es puguin desenvolupar
satisfactòriament, defensant conjuntament les prioritats de mandat.
Qualsevol modificació d’aquest acord haurà de ser acordat prèviament per ambdues forces
polítiques: PSC i BECP.

Badalona, 17 de juliol de 2019

Alcalde de Badalona
Alex Pastor

Grup Municipal de Badalona En Comú
Aïda Llauradó
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