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Propostes del PSC per la 1
Reactivació económica i social de Badalona

PROPOSTES DIRIGIDES A LA CIUTADANIA
1. Reformulació de totes les Ordenances Fiscals per adaptar taxes i preus
públics a la Nova Normalitat amb una millor fiscalitat.
2. Continuar amb bonificacions del lloguer del parc públic d’habitatges per
aquelles famílies que hagin patit una disminució dels ingressos per la
situació del coronavirus
3. Impulsar un servei d’atenció i suport al dol per a les famílies afectades pel
COVID-19
4. Elaborar i dotar un Pla municipal contra la bretxa digital i les necessitats
educatives dels nostres infants. Cap infant pot quedar enrere en aquesta
crisi.
5. Crear un programa per obtenir beneficis i especials avantatges en serveis
municipals com activitats esportives i culturals
6. Augmentar les partides de les prestacions previstes al Reglament de
Serveis Socials en 1.500.000€ per atendre les noves necessitats socials.
7. Destinar 1.000.000 € al lloguer d’habitatges (lloguer directe, covenis amb
el tercer sector, programa 60/40) per destinar-los a la Mesa d’Emergències
Socials i Habitacionals.
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PROPOSTES PER LES EMPRESES
9. Donar facilitats per al pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o
fraccionaments sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020. I estudiar la
possibilitat del pagament fraccionat durant el 2021.
10. Assumpció per part de l'Ajuntament de les despeses de personal, lloguer
de locals i costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips
malgrat la suspensió dels contractes de serveis i subministraments que
s’hagin hagut d’interrompre.
11. Realitzar una campanya de Comerç i Restauració per al consum a
Badalona.
12. Reducció del termini mig de pagament de factures a proveïdors (PMP)
13. Elaborar des de l’IMPO una guia amb totes les mesures (De totes les
administracions) econòmiques i sociolaborals de suport a PIMES i
autònoms.
14. Crear mitjançant l’IMPO un espai digital d’atenció a empreses sobre les
mesures per pal·liar els efectes del Covid-19
15. Crear mitjançant l’IMPO un servei d’assessorament a empreses i
autònoms sobre les mesures de les administracions per pal·liar els efectes
del Covid
16. Realitzar formació online mitjançant l’IMPO sobre nous models de negoci,
digitalització, etc. davant dels reptes de l’escenari post Covid
17. Potenciar el Servei de creació d’empreses de l’IMPO dirigit a emprenedors
(des de validació de l’idea fins als tràmits de constitució de l’empresa)
18. Bonificació del 50% de les quotes de lloguer dels espais empresarials de
tot l’any 2020 per a les empreses allotjades al viver d’empreses del BCIN.
19. Realitzar un mapa de necessitats de les empreses de Badalona. Els
resultats de l’enquesta permetran segmentar les necessitats de les
empreses i dur a terme accions més personalitzades i detallades per a cada
segment i, d’aquesta manera, donar resposta a les necessitats de les
empreses de Badalona.
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20. Facilitar banc de proveïdors per a la compra de materials necessaris per la
"nova realitat". Elaboració d’un llistat de proveïdors d’EPIS o materials
essencials post-covid adreçat a les empreses locals per tal de facilitar el
reinici de la seva activitat.
21. Assessorament per a l’optimització de la potència elèctrica.
Assessorament per l'optimització de la potència elèctrica en els comerços
i restauració.
22. Elaborar i distribuir una guia de bones pràctiques amb la descripció
exhaustiva de mesures per tal de que els empresaris les considerin a l’hora
de reobrir els seus establiments al públic. La intenció és dotar als
empresaris de pautes clares a seguir per reobrir els seus negocis i donar
seguretat als compradors.
23. Establir protocols per garantir establiments segurs (Covid Free) per tal
d'auto-acreditar que es compleix amb estàndards de desinfecció i
traslladar al client confiança amb les mesures que s’apliquen a
l’establiment
24. Obrir una línia de 1.500.000€ de microcrèdits per autònoms o pimes, i
extensivament per entitats de l’àmbit econòmic o social, destinats al
pagament de proveïdors, fer front a les despeses de lloguer,
subministraments, quotes de RETA i inversions associades al compliment
normatiu per a la reobertura d’establiments
25. Balancejar personal de l’Ajuntament d’àrees que experimentaran durant
els pròxims dies baixades de càrrega de personal a d’altres on augmentarà
cap a un dispositiu específic d’agents facilitadors, cívics i d’inspecció per
donar suport a la reactivació.
26. Condonar taxes durant el 2020 per tal de falicitar la reactivació económica
(Marxants, terrasses, mercats etc…)
27. Establir una línea d’avals per les empreses de Badalona per valor de
10.000.000 d’euros.
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