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El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels ciutadans
per decidir en tots els afers municipals. Volem protegir l’interès general dels abusos de poder
de qualsevol tipus. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda
dels serveis públics i posar els recursos de tots al servei de la igualtat d’oportunitats.
El disseny i execució de qualsevol política municipal avui, només pot ser realitzada des de la
transversalitat i la responsabilitat social. O sigui, reivindiquem la coconstrucció de polítiques
públiques amb tot el conjunt de persones involucrades, amb les associacions i grups d’interès
que s’hi relacionen.
La independència és l’instrument per a aconseguirho. Necessitem totes les eines possibles
al servei del bon govern republicà.
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PÒRTIC
Badalona, ciutat republicana per a un nou país
A les properes eleccions els ciutadans de Badalona estem cridats a decidir com volem que
sigui el nostre municipi en l'inici del procés constituent del nou país, de la República catalana.
● La independència és l'eina per revisar les estructures actuals i generarne de
noves en clau de política municipal.
● Tenim l'oportunitat de superar totes les barreres que avui condicionen els governs
de les nostres ciutats, començant pel finançament, les competències per dur a
terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, sobrepassar les actuals
restriccions per apoderar els ciutadans, propiciar la participació política, la
transparència, lluitar contra la corrupció, etc.
La nostra feina s’ha de centrar en aconseguir que el nostre municipi empenyi el procés cap a
la 
independència i sigui protagonista de la imparable revolució democràtica en la qual ens
trobem. Tots som testimonis i protagonistes directes de la il∙lusió compartida que vivim en els
nostres barris, places i mercats. Es tracta d'una energia civil que també l'hem de posar al
servei de Badalona. Ens hi juguem el nostre benestar i tot allò que afecta el nostre dia a dia.
El nostre compromís, avui, és assegurar, mitjançant un programa orientat a la ciutadania, un
govern municipal que garanteixi l’alternança
, que assumeixi inequívocament el procés
nacional en curs i que deixi clar el seu compromís amb la justícia i l’equitat social.
ERC 
sumarà per dur a terme aquest projecte nacional i social i impedirà amb el seu vot
qualsevol opció que l’actual govern del PP, clarament contrari als interessos de la ciutadania i
al bon nom de la ciutat, torni a governar Badalona.
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MUNICIPIS REPUBLICANS
Un govern obert per a una democràcia oberta
Des d'Esquerra Republicana a Badalona sentim la urgència d'obrir la democràcia al conjunt
dels ciutadans i de la societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. Els
efectes negatius de la crisi econòmica que veiem cada dia a casa nostra, juntament amb els
episodis sistemàtics de corrupció, nepotisme, prepotència i la inoperància que hem patit els
darrers quatre anys han accelerat la crisi de la política tradicional dels grans partits,
incapaços d'erigirse amb l'autoritat i la legitimitat necessàries per posar remei als problemes
més importants.
Els pilars del govern obert i de la democràcia oberta són:
● La transparència i retiment de comptes
: Obrir les dades públiques, obrir els
plens, garantir l’accés a la informació, elaborar informes, infografies i donar a
conèixer els processos de presa de decisions. L'objectiu 
es proporcionar eines per
a què la gent pugui exercir el control i el seguiment de les polítiques públiques. La
transparència és fonamental per al bon govern i 
ha de ser garantida mitjançant
compromisos vinculants i acompanyada de la mirada crítica de la ciutadania.
● La participació
: Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la
concertació de debats, la iniciativa ciutadana per determinar l'agenda i els
programes de govern. Promoure processos participatius per elaborar pressupostos
compartits o adoptar projectes estratègics. L'objectiu és el de coconstruir les
polítiques i el model de ciutat amb els ciutadans.
● La cooperació
: Superar les barreres dins els ajuntaments i els serveis municipals,
i de cara enfora amb els administrats. Cal superar estructures piramidals dins
l'organització municipal, establir la millora contínua com a guia d'acció, establir
polítiques de concertació o partenariats i vertebrar la confiança amb la societat civil
i els agents socials que representen.
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Millora democràtica


Promourem un 
pacte local per a la millora democràtica
, que reuneixi el ple
municipal i els actors socioeconòmics presents a la ciutat, que revisi els òrgans i
instruments de participació ciutadana en vista a la seva adaptació a la nova realitat i
que permeti impulsar dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la
ciutadania.



Revisarem el Reglament Orgànic Municipal (ROM)
, amb vista a adaptarlo a les
noves necessitats i que pugui oferir la flexibilitat suficient per incorporar elements de
democràcia deliberativa i directa, així com una major implicació de la societat civil
organitzada i la ciutadania en general en la política municipal. En aquesta línia,
fomentarem les consultes ciutadanes.



Impulsarem polítiques de 
democràcia i d’administració 2.0
: vot per internet,
enquestes, aplicacions i consultes, etc.



Ampliarem l’actual política de dades obertes a aquells aspectes vinculats amb el
control de l’acció política, facilitant eines i instruments a la ciutadania per a formarse i
adaptarse als aplicatius.



Promocionarem la 
iniciativa ciutadana per demanar consultes, proposta de
reglaments, audiències públiques o punts a tractar en l’ordre del dia dels plens.

Respecte institucional i atenció a la diversitat
[Aquest apartat assumeix les línies bàsiques del manifest Badalona som tots i totes de 2010]


Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionarem 
espais de diàleg entre
les diverses creences i conviccions i de foment de la pau, per tal de combatre
falsos estereotips i evitar desconfiances.



Vetllarem per garantir el lliure exercici de totes les sensibilitats religioses i les seves
expressions comunitàries, sempre des de la
laïcitat institucional.





Vetllarem perquè la figura de l'alcalde tingui caràcter institucional.
Actuarem enfront d’afirmacions, declaracions o actituds sexistes, racistes, xenòfobes i
homòfobes, provinents tant de col∙lectius com d’entitats o ciutadans del municipi.

Transparència i lluita contra la corrupció
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Crearem el pacte d'Integritat en l'àmbit de la contractació pública. 
El Pacte
d'Integritat és una eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a lluitar
contra la corrupció en l'àmbit de la contractació pública. Els licitadors estaran obligats
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a revelar totes les partides pagades que guardin relació amb el contracte. El no
compliment del Pacte d'Integritat genera un risc d'exclusió permanent del licitador.


Formarem un òrgan únic de contractació i centralització de les compres, les
seves revisions, modificacions i renegociacions.



Farem públics tots els convenis de collaboració econòmica amb empreses i
institucions. Les externalitzacions de serveis amb col∙laboració públicoprivada també
seran públiques, i per tant, també es publicarà l’avaluació que justifiqui que aquest
model és superior a la gestió directa o sota empresa pública o mixta.



Impulsarem un codi ètic i d’austeritat 
que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i
mitjans públics, incloent vehicles oficials, regals institucionals, convits institucionals,
etc.



Publicarem el detall pressupostari de la despesa municipal (de l’ajuntament i de les
entitats dependents) d’acords amb la seva classificació funcional per programes i ho
farem amb nivells de desagregació superiors als exigits per l’ordre EHA/3565/2008.
Major control i restricció de les targetes de crèdit que gaudeixen càrrecs institucionals
o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels viatges oficials.
Establirem els 
mecanismes de garantia i avaluació de la gestió del govern
, així
com de rendició de comptes.





Totes les empreses amb capital públic que depenen de l’Ajuntament hauran de passar
comptes un cop a l’any al Ple de l’Ajuntament i també en una audiència pública oberta
a totes les entitats i particulars de la ciutat.



Incorporarem als grups de l’oposició, com a observadors, a les Juntes de Govern.



Promocionarem les auditories especialitzades i ciutadanes.



Publicitarem les convocatòries de subvencions per a totes les entitats, publicant en un
mateix espai, les quantitats concedides i els criteris utilitzats.

Corresponsabilitat i participació
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Reforçarem la capacitat decisòria dels districtes, que han d’esdevenir el referent
territorial de les principals gestions administratives i del govern dels barris en aquells
temes més propers: priorització d’obra pública o participació en el disseny d’espais i
polítiques públiques. Els consells de districte han de tenir un pes major i un caràcter
políticament vinculant.



Els regidors de districte no podran combinar les seves atribucions amb l’assumpció
d’altres àrees de govern.



Proposarem que el 20% de les partides del pressupost d’inversions siguin decidides
participament a través dels consells de districte i o consultes.
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Impulsarem consultes ciutadanes i processos de participació en aquelles qüestions
que afectin a tota la ciutat o a un Districte, quan així ho sol.liciti el Consell de Ciutat o
els consells de districte o sectorials per majoria qualificada.



Donarem al teixit associatiu del municipi un autèntic estatus institucional i protocolari.



Recolzarem fórmules de cogestió d’equipaments amb entitats, en el marc de convenis
de col∙laboració.



Volem superar el model de subvencions a les entitats locals on els contractes
programa o els convenis de col∙laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui
possible.

Comunicació institucional i política
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Potenciarem les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i
l’ajuntament.



Respondrem sempre i amb celeritat aquelles comunicacions que ens facin arribar els
ciutadans, mitjançant qualsevol dels canals existents actualment o els que puguin ser
creats en el futur.



Garantirem l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a l’activitat
municipal, mitjançant l’oficina d’atenció a la ciutadania.



Treballarem per reduir la fractura digital i assegurarem que la informació i les
propostes de deliberació arriben a tota la ciutadania.



Enfortirem la xarxa associativa i garantirem la interlocució, la comunicació i la
participació en els temes rellevants que afectin el municipi, sent especialment
sensibles a les reivindicacions que es plantegin si són d’interès general i beneficien el
conjunt de la població.



Volem uns mitjans públics de comunicació al servei de la ciutadania i que reflecteixin
la pluralitat política i social del municipi. Cal garantirne la professionalitat i
independència. Es potenciarà l’expressió de les diferents sensibilitats ideològiques en
tots els mitjans públics de comunicació local, de conformitat amb el que estableix el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya.



Reactivarem el Consell de Comunicació de Badalona. Un organisme de control i
participació, on podran tenir veu els representants de la ciutadania i els òrgans
professionals.
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Remunicipalització




Avaluarem els models de provisió de serveis públics que es facin per empreses
privades i valorar si l’externalització aporta el valor afegit que s’espera en comparació
amb l’alternativa de la gestió directa. Fins i tot avaluar la possibilitat de cooperació
intermunicipal en la prestació de serveis que permetin explorar economies d’escala.
Mentre es valora aquesta opció potenciarem i garantirem un control públic, efectiu i
directe de la seva gestió.

Seguretat
● Incrementar la col∙laboració entre la policia local i els mossos d’esquadra, en el marc de la
junta local de seguretat. Reforçar els sistemes de coordinació.
● Augment progressiu de la plantilla i dels recursos de la policia municipal, major control
sobre l’absentisme.
● Potenciar la policia local de proximitat.
● Definirem el tractament d’emergències i la prevenció en el marc de la junta local de
seguretat, d’acord amb un concepte integral de servei a la ciutadania.
Cooperació
(Basat en el document del Fons Català de Cooperació, Les Raons de la Cooperació)
● La cooperació també és una magnífica oportunitat de col∙locarnos en el món i
generar oportunitats de tot tipus per a la nostra ciutadania i el nostre municipi:
laborals, culturals, polítiques, econòmiques, relacions institucionals, imatge de ciutat,
etc.
● La cooperació ens ajuda a cohesionarnos a tots els àmbits, és un vector d'inclusió i
de difusió de la diversitat ciutadana actual.
● Compromís per a arribar al llarg del mandat, i mantenirho després, la dedicació del
0,7% a cooperació.
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MUNICIPIS COHESIONATS
La necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia de l'exercici efectiu
dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. La cultura com a eina motor de
ciutadania lliure i compromesa amb la societat. La salut, l'acció social o l'esport com a
garantia de qualitat de vida i benestar de les persones. La qualitat i el prestigi de l'escola
pública com a eina per a la igualtat d'oportunitats efectiva i el bon funcionament de l'ascensor
social. Avançar decididament sobre la construcció i el consens en relació amb l’espai comú en
el qual s’organitza la convivència, donant espai de participació a tots els catalans, sigui quin
sigui el seu origen.

Serveis Socials
Tot reconeixent que alguns dels factors (econòmics, legislatius, estructurals) sobrepassen el
marc d’actuació de la política local, no podem perdre l’oportunitat d’utilitzar tots els actius que
té la nostra ciutat per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Badalona és una ciutat amb unes llarga trajectòria de treball comunitari, amb un ric entramat
social i amb un bagatge participatiu i cívic que han de servir de fonament per a construir una
societat més justa, solidària i responsable.
L’ajuntament i els serveis socials municipals han de treballar conjuntament amb tots els
agents socials de Badalona en un pla de ciutat que focalitzi els seus esforços en la inversió
social i la millora de la cohesió.
Per això pensem que hem de prioritzar en l’agenda de les polítiques socials de la ciutat
quatre eixos que posin de relleu totes les potencialitats del sistema i que permetin vertebrar
sinèrgies entre els diferents actors de la societat badalonina.

Serveis socials. Aspectes a considerar en clau organitzativa
Enfortirem els serveis bàsics d’atenció social com a nucli dels serveis socials i porta
d’entrada del sistema.
Per a ferho, caldrà articular eines i estratègies de prestació dels serveis incidint en la
perspectiva professional i assegurant l’equitat en l’atenció als usuaris.
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Implementarem millores en els processos i en els perfils necessaris per a la prestació
de serveis, definint estàndards de qualitat.



Impulsarem i definirem un sistema d’avaluació de la satisfacció dels usuaris,
donantlos un paper més actiu.
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Sistematitzarem la recollida d’informació, establint mecanismes per compartirla entre
els actors locals.

Potenciarem l’enfocament integral i preventiu de les intervencions socials tot reforçant
el treball en grup i comunitari amb les persones.
Per a aconseguirho, assegurarem una atenció personalitzada mitjançant la valoració de la
situació personal, familiar i comunitària i des d’una concepció integral de les situacions de les
persones.


Dissenyarem sistemes de detecció i anàlisi de necessitats socials per tal d’adaptarhi
els serveis i els recursos.



Implementarem un model d’atenció integral i personalitzada, centrada en l’usuari, de
proximitat, orientat a la ciutadania i a la comunitat.



Potenciarem el treball comunitari amb la resta d’actors locals, per tal de dinamitzar i
enfortir els vincles socials entre els ciutadans dels diferents barris de Badalona

Prioritzarem el treball transversal i en xarxa dels diferents sistemes d’atenció a les
persones a nivell local i amb les altres administracions del nostre país.
Aprofitarem el fet que la ciutat de Badalona no solament gestiona els serveis socials bàsics,
sinó que també ho fa, per delegació de la Generalitat, d’un ventall de serveis especialitzats.


Participarem activament en el pla específic de relació i suport mutu entre les àrees
bàsiques de serveis socials i les de salut, desenvolupant un model integrat d’atenció
social i sanitària.



Crearem nous protocols, criteris d’actuació i altres mecanismes de coordinació per a
garantir la qualitat de l’atenció a les persones usuàries i el sistema continuat
d’assistència.



Establirem pactes locals dels diversos sistemes de benestar social que incloguin
serveis socials, educació, salut, desenvolupament econòmic, habitatge, societat civil i
altres administracions catalanes.



Articularem un espai estable de coordinació entre els diferents plans sectorials de
benestar de la ciutat (Pla Local d’Inclusió Social, Pla de Desenvolupament Comunitari,
Pla d’Immigració i Ciutadania i el Pla Educatiu d’Entorn).

Cercarem noves sinèrgies de col∙laboració publicoprivada (tercer sector, comunitària,
mercantil i voluntària) que permetin desenvolupar respostes creatives,
corresponsables i interorganitzatives als problemes socials de la ciutat.
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Ho farem tot facilitant un espai de treball conjunt entre l’ajuntament i les entitats del tercer
sector que actuen a Badalona, per assegurar que l’atenció que rebi el ciutadà sigui la més
adient a les seves necessitats





Crearem una xarxa d’experts reconeguts en l’àmbit del benestar social que
contribueixi al debat col∙lectiu sobre les qüestions que afecten a la qualitat de vida
dels ciutadans de Badalona.
Estudiarem la creació de partenariats públicoprivats com a fórmules de col∙laboració
en les quals es desenvolupin conjuntament serveis, compartint els riscos i les
oportunitats.
Fomentarem l’avaluació conjunta de les accions endegades col.laborativament.
Aproparem la informació a la ciutadania de manera entenedora, per tal de facilitar que
els ciutadans tinguin coneixement dels serveis existents i puguin participar en la seva
millora.

Serveis socials. Propostes

12



Augmentarem un 50% les actuals partides socials al pròxim pressupost municipal.



Optimitzarem els equipaments públics (patis d’escola, biblioteques, centres cívics,
magatzems): cogestió, adaptació a horaris laborals, augment de serveis. Replantejar i
actualitzar el reglament d’equipaments públics, etc.



Impulsarem un pla urgent contra la pobresa familiar, amb especial incidència en els
infants: ampliar prestacions econòmiques i detecció de necessitats, garantir
sumistraments bàsics, accés a l’alimentació, etc.



Farem que l’Ajuntament s’impliqui de forma decidida contra els desnonaments, entre
altres mesures, incrementant el suport jurídic de la intermediació 
i oferint
assessorament jurídic a les persones que puguin liquidar els seus deutes a través de
la llei de segona oportunitat.



Aconseguirem els recursos necessaris per a lluitar contra la pobresa energètica i de
subministraments bàsics, com ara el subministrament d’aigua. Impuls d’acords amb
empreses proveïdores per evitar talls d’energia a les famílies més vulnerables.



Reclamarem la recuperació i enfortiment de la Llei de Barris, adreçada als territoris
menys afavorits i on la crisi ha tingut un impacte més negatiu.



Aprofitarem la gestió dels informes d’estrangeria, de competència municipal, per
detectar i resoldre situacions familiars o personals derivades del procés migratori.
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Sanitat:


Garantirem que siguin ateses les reivindicacions dels professionals de Badalona
Serveis Assistencials, peça clau en l’atenció sociosanitària a la ciutat.



Mantindrem el caràcter públic de la gestió sanitària a la ciutat en els àmbits que
depenen de l’Ajuntament i farem pressió política decidida en els que no.



Vetllarem per uns òptims serveis d’atenció domiciliària i de la cobertura de
teleassistència, ampliant la seguretat al domicili de la persona dependent amb
dispositius avançats de detecció.



Desenvolupament d’un programa d’atenció integrada sociosanitària per a les
persones amb malalties cròniques.



Recuperar la gestió del SAID per part de l’Ajuntament i el territorialitzarem.

Exclusió social i dependència:


Potenciarem els itineraris d’inserció social per a col∙lectius en risc d’exclusió
mitjançant recursos propis i convenis amb entitats relacionades.



Fomentarem els instruments de mediació comunitària i de resolució de conflictes
(agents cívics). Reforçarem les mesures d'arbitratge a través de convenis amb el
Col.legi d'advocats.



Potenciarem els treballs i funcions de l’OMIC en l’exercici d’assessorament, mediació i
tramitació de les denúncies i reclamacions.



Potenciarem les diferents modalitats de respir per donar suport a les famílies de les
persones dependents.



Tornarem a posar en marxa el Casal de Mares i Pares.

Atenció a la vellesa:
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Impulsarem el Consell de Persones Grans.



Continuarem treballant per tenir voluntaris d’acompanyament de les persones grans
amb el suport de l’entitat Amics de la Gent Gran i dels Voluntaris Badalona i en la
creació de la figura del voluntari sènior.



Potenciarem els serveis d’orientació individualitzada a les persones que envelleixen
per assessorarlos en la presa de decisions, per tal d’assolir un envelliment satisfactori
(preparació per a la jubilació, informació d’activitats, serveis d’habitatge, etc).
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Ampliarem el nombre de places a les residències de gent gran i centres de dia
(Morera, Coll i Pujol i Montigalà) en la mesura que els recursos municipals ho
permetin, tot ampliant els centres existents o impulsantne la construcció de nous.



Potenciarem el servei de telèfon gratuït ja existent.



Treballarem per evitar la solitud i l’aïllament de la gent gran. Des de l’Ajuntament, es
desenvoluparan eines per poder detectar la gent gran en risc de patir aquests
fenòmens.



Posarem en marxa un servei d’assessorament per a la detecció, el tractament i el
seguiment de maltractaments a les persones grans, així com als diferents col∙lectius
(nens, joves, dones, etc).



Desenvoluparem un programa d’intermediació per a la permuta d’habitatges
inaccessibles de persones grans, per altres en condicions d’accessibilitat, tant en
règim de compravenda com de lloguer.



Impulsarem la creació d’un parc públic d’habitatge dotacional per a la gent gran,
procedent no només de les noves promocions, sinò també d’actuacions sobre el parc
existent.



Crearem un equip de control i seguiment de les persones grans que viuen soles.



Promourem activitats socioculturals i recreatives com a mitjà de prevenció del
deteriorament físic i cognitiu propi de l’envelliment.



Formentarem els apartaments tutelats per a la gent gran.

Educació, pública i de qualitat
[D’acord amb les línies bàsiques de les propostes de les FAMPAS per a l’educacio pública]

14



Farem de Badalona una ciutat per a l’educació pública i no acatadora de la LOMCE.



Potenciarem el Consell Escolar per tal de millorarne el paper decisori i deliberatiu i
per propiciar que es comparteixin experiències que poden arribar a tenir abast ciutadà
i que, alhora, actuïn com a “banc de bones pràctiques educatives”.



Reprendrem el treball i la col∙laboració entre l’Ajuntament i la Direcció Territorial del
Departament d’Ensenyament, especialment en les tasques de planificació educativa.



Potenciarem els centres amb major dificultat de matrícula mitjançant la promoció de
projectes educatius innovadors.



Recuperarem els plans educatius d’entorn i els lligarem amb als plans de
desenvolupament comunitari (Pladeco).
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Impulsarem una política de socialització de llibres de text, que tendeixi al cost zero per
a les famílies.



Treballarem per fer de l’escola pública una opció prioritària. Aprofitarem la caiguda
demogràfica en algunes parts de la ciutat per promoure classes amb menys alumnes
com a eina per a contribuir a lluitar contra les desigualtats socials.



Cap escola amb barracons: pressionarem políticament per acabar amb la situació
actual on hi ha tres escoles públiques en part o totalment en barracons.



Garantirem, mitjançant les eines disponibles des del municipi, que l’Institut Ventura
Gasol es construeix segons l’establert en el pressupost 2015 i que la rehabilitació de
l’antiga escola Lola Anglada permeti la construcció d’un nou institut a la ciutat i que
finalment es desbloquegin satisfactòriament les necessitats de l’escola degana de
Badalona, el Ventós Mir i de l’Escola del Port..



Millorar i ampliar el sistema de beques de les escoles bressol.



Revisarem l’externalització de la gestió de les escoles bressol per afavorir empreses
socials i amb arrelament al territori.



Beques menjador del 100% per a tots els nens que ho necessitin després de la
definició de criteris objectius apropiats.



Assegurarem que es fa el manteniment preventiu dels equipaments escolars, actuació
que a assegura seguretat, comoditat i també estalvi econòmic a la llarga.



Facilitarem la disposició àgil i econòmicament suportada dels equipaments municipals
per part dels centres educatius públics.



Impulsarem les polítiques més efectives i transversals contra l’absentisme.



Fomentarem les activitats complementàries de formació i de reforç.



Recolzarem les Aules d’extensió universitària per a la gent gran (a part del Teatre
Zorrilla, el Círcol Catòlic), per tal que siguin espais per promoure l’aprenentatge i
l'intercanvi de coneixements i d'experiències.



Potenciarem i ampliarem els plans educatius d’entorn per contribuir a donar una
resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una
atenció especial al més fràgil.



Implementarem propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme
escolar, la desafecció i l’abandonament.



Cooperarem amb diverses administracions i entitats per atendre de manera correcta i
acurada l'alumnat d'educació especial (tant pel que fa als ensenyaments obligatoris
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com als postobligatoris) i a la seva transició al món laboral i al dret a l’autonomia
personal.


Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural,
lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot,
en els períodes de vacances, impulsant i coordinant la disponibilitat de voluntariat en
el territori per col∙laborar educativament en activitats educatives complementàries en
aquells entorns amb més necessitats.



Continuarem treballant amb la comunitat educativa per ampliar i implementar els
camins escolars que fomenten l’autonomia dels infants i fan avançar cap a una ciutat
més amable.



Fomentar, a les escoles, les campanyes de sensibilització sobre el consum saludable i
responsable.



Facilitarem l'obertura de les escoles a la ciutat: aprofitament de les infraestructures
(patis oberts, cursos i activitats per als pares, etc.), i implicació activa de les entitats
de Badalona a dins de les escoles i de les escoles a les activitats i vida ciutadana.



Promourem les escoles verdes.



Posarem especial èmfasi en aplicar programes per reintroduir al sistema educatiu els
joves que hagin abandonat els estudis prematurament, i promourem un intercanvi
efectiu entre empreses i institucions educatives per la formació i introducció al mercat
laboral (especialment dels joves, però també dels adults).



Revisarem l’externalització de la gestió de les escoles bressol per afavorir empreses
socials i amb arrelament al territori en igualtat de condicions.

Polítiques de gènere, igualtat d’oportunitats
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Promourem la participació de les dones mitjançant el Consell Municipal de les Dones
o altres grups de treball.



Impulsarem un Pla Comarcal d’Atenció a les víctimes de violència de gènere.



Reactivarem el programa Tolerància Zero als maltractaments contra la violència de
gènere i el Servei d’Atenció a les dones maltractades.



Potenciarem la Unitat d’Atenció a les Víctimes.



Fomentarem el llenguatge no sexista en tots els àmbits administratius.
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Implementarem, a nivell municipal, els preceptes de la llei per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bixesuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia o llei contra l’homofòbia.



Acostar a les escoles els tallers de prevenció de la violència de gènere.



Recuperarem el suport als col∙lectius LGBT fent visible a l’Ajuntament, de forma
simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí el dia 28 de juny de cada any.

Llengua, garantia de convivència i cohesió


Reforçar el sentit de pertinença a través del coneixement i l’ús de la llengua catalana,
des d'una actitud d'acollida, subratllant la comunicació enfront de la diferència.
Potenciar el català com a llengua de trobada i eina imprescindible per garantir la
igualtat de drets i d’oportunitats de tots els ciutadans.



El Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià ha de continuar tenint
el suport municipal, tant pel que fa a la dotació econòmica com pels programes i
accions que impulsi i, augmentant la participació quan sigui viable.



Promocionarem el català en tots els àmbits educatius (AMPA i activitats extraescolars)
i àmbits laborals. Més recursos per a les noves necessitats.

Esports, element vertebrador
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Crearem el Consell Municipal de l’Esport.



Crearem circuits de pràctica lliure de l’esport en l’àmbit urbà i exterior amb
senyalització i indicacions d’itinerari, consells i serveis.



Donarem difusió i rellevància institucional als esdeveniments esportius de renom que
es facin a la ciutat així com als de les seleccions catalanes.



Promourem que les entitats esportives incorporin activitats de cooperació al
desenvolupament i de lluita per la pau a través de l’esport.



Potenciarem els clubs i les entitats esportives de base, com a element vertebrador de
l’estructura esportiva de la ciutat.



Millorarem el manteniment dels equipaments esportius, evitant la seva degradació.



Renovarem i ampliarem les instal.lacions del Parc de patinatge i de bicicletes de
montanya ( Skating i Bicing ) de Les Guixeres.
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Cultura, oportunitat de riquesa
[Aquest apartat assumeix les línies bàsiques plantejades a la Taula de Cultura de Badalona
en els seus documents 2011 i 2012]

18



Elaborarem el mapa de serveis i equipaments culturals de la ciutat. Posant al dia el
pla estratègic de cultura.



Impulsarem el Consell Municipal de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les
entitats i els agents culturals locals. El Consell ha d’abordar la política cultural des
d'una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees principals d'activitat
cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes i
esdeveniments.



Revisarem el catàleg de patrimoni, actualitzant allò que calgui i convertintlo en una
eina pràctica per a la millora del paisatge urbà i, per tant, de les oportunitats de
reactivació econòmica i turística de la ciutat, i posant èmfasi en la seva gestió i difusió.



La cultura com a oportunitat de creixement: sí al Museu del Còmic i la Il∙lustració.
Aquest museu ha de ser un pilar de la projecció nacional i internacional de la ciutat de
Badalona. Amb aquest Museu, Badalona es convertirà en un pol turístic i cultural
mitjançant la celebració de congressos i simpòsiums.



Revisarem els usos actuals del Centre Cultural el Carme per tal de garantir que la
seva utilització sigui el màxim de profitosa per a la ciutadania. La prioritat és ampliar la
sala d’exposicions Josep Uclés i consolidar i millorar el conveni amb la Universitat de
Barcelona.



Redefinirem la política de subvencions a les entitats i les persones amb uns barems
clars i consensuats que prioritzin les entitats més compromeses amb els reptes de
ciutat. Passar dels ajuts generalistes als convenis i als ajuts a projectes.



Reconeixerem els actors privats (bars, sales de concerts, associacions) que realitzin
activitats culturals. Cal afavorir aquesta tasca adaptant les ordenanances i practicant
les exempcions necessàries en el cas que aquests establiments demostrin tenir un
contrastat interès públic.



Repensarem els centres cívics, tot especialitzantlos i aprofitant al màxim les seves
potencialitats amb l’aplicació, on sigui possible, de criteris de cogestió amb les
entitats.



Promourem l’aprofitament de les masies i edificis del patrimoni existents a la ciutat per
a dedicarlos a equipaments culturals.



Desenvoluparem el Pla de Biblioteques Municipal a partir del consens i les
oportunitats d'inversions. Millora d’horaris, extensió d’activitats i ampliació i adeqüació
en les biblioteques que ho requereixin, Lloreda i Pomar.
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Millorarem la política de comunicació de l’àrea de cultura amb la posada en marxa
d'una agenda unitària de ciutat en versió paper i digital.



Proposarem un pla d’acció cultural amb els municipis de Sant Adrià de Besòs i Santa
Coloma de Gramenet per coordinar programacions i activitats culturals.



Crear un programa estable de suport als creadors locals per mitjà del qual els
artistes de la ciutat (escriptors, pintors, escultors, fotògrafs, músics, etc.) puguin
donar a conèixer la seva obra.



Oferir estades artístiques de residència en masies i altres equipament de la
ciutat, vinculades a resultats concrets que ajudin a potenciar la marca
BDNcultura.



Establir tarifes especials per les entitats o els badalonins a títol personal que vulguin
utilitzar els equipaments de la ciutat per a durhi a terme activitats culturals sense
ànim de lucre.



Continuarem apostant pels grans esdeveniments culturals de la ciutat de major
impacte fora del nostre terme, com ara el Blues i Ritmes, el Festival LiChang i el
Filmets.



Assegurarem que l’Espai Betúlia, equipament cultural especialitzat, tingui els recursos
i suport necessaris.



Promocionarem l’obra d’artistes i autors/es locals mitjançant el web municipal,
facilitantlos un punt de trobada i contacte virtual amb programadors/es, artistes i
autors/es de la resta del país. Implicarem els artistes consagrats de la ciutat amb els
nous artistes que comencen.



Vetllarem per la correcta gestió dels equipaments i serveis culturals, tan propis com
dels que depenen d’altres administracions perquè s’ajustin a les necessitats de la
població, tenint en compte les nostres especificitats i garantint també criteris de
proximitat física i facilitat d’accés al seu ús.



Impulsar un programa que potenciï la interrelació entre els barris a través de la
cultura culturals i que promogui la mobilitat cultural dins la ciutat.



Estimularem i mediarem en el patrocini i l’esponsorització d’esdeveniments culturals,
d’acord amb la llei de mecenatge.



Afavorirem la posada en marxa de bucs d’assaig del túnel d’atac de l’Escorxador,
potenciant les seves possibilitats com a complex cultural de primer ordre per donar
resposta a les necessitats dels badalonins i badalonines
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Aprofitarem els nostres recursos singulars per oferir formació específica que pot
resultar atractiva per a badalonins i foranis: còmic, màgia, món romà, bàsquet, salut,
esports marítims, etc.



Afavorirem que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions
col∙lectives festives i culturals que configuren la personalitat del municipi, així com la
interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i culturals
badalonines. Normalitzarem en el calendari municipal d’esdeveniments festius les
celebracions d’aquells grups de persones d’altres orígens culturals prou significatius a
la ciutat.



Elaborarem polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la
recuperació de la memòria històrica vinculada a Badalona i la potenciació del
coneixement del nostre patrimoni, material i immaterial a través de la recerca, l’estudi i
la difusió del patrimoni tangible i intangible. Beca o premi d’història local de Badalona i
creació de convenis amb centres de recerca universitaris propers. Identificar i
destacar el més destacat del patrimoni badaloní.



Acordarem un pacte entre la Comissió de Festes i l’Ajuntament per coordinar tots els
actes de les Festes de la ciutat, i fusionarles.



Habilitar un espai municipal per a les entitats de cultura tradicional donades les
mancances i el mal estat de la seu de Can Canyadó.



Assegurar que les entitats i la cultura té el paper que es mereix a la Fira de Sant
Jordi.



Potenciarem i promocionarem els monuments de la ciutat. Posarem especial incís en
el monument d’en Joan Brossa per dignificarlo com mereix i impulsarem un
reconeixement mitjançant escultura pública a l’alcalde Xifré. Il∙luminarem els edificis i
monuments més emblemàtics en moments puntuals.



Promourem un conveni amb l’ Escola d’Art Pau Gargallo i Taller BDN i altres
col.lectius locals, per anar incorporant a la ciutat noves escultures que enriqueixen els
espais públics.



Utilitzar la Viquipèdia com a eina per donar a conèixer el patrimoni cultural de la ciutat
i promoure la complicitat amb la comunitat viquipedista i el Viquiprojecte Badalona.



Posarem en marxa un programa de teatre al carrer el Dia Internacional del Teatre.
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MUNICIPIS EMPRENEDORS
La lluita contra l'atur com a política social més urgent a prioritzar. L'actitud emprenedora de
l'administració a l'hora de propiciar noves oportunitats d'activitat econòmica, promovent
l'economia cooperativa i l'emprenedoria. Invertir en els eixos comercials com a nodes de vida
civil i d'interrelació social. Promoure les TIC i l'administració electrònica com a factor
d'informació, participació, transparència i simplificació de l'administració.

Clúster d’excel∙lència en salut i investigació al voltant de Can Ruti


Volem donar un impuls a la Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut
Germans Tries i Pujol per generar un clúster d’excel∙lència en un entorn idoni dedicat
a la generació, transferència i captació de valor en l’àmbit de les Ciències de la Salut i
aconseguir relacionar el nom de Badalona amb la recerca, desenvolupament i
innovació en aquest àmbit.



Promourem una incubadora o viver d’empreses, centralitzat al BCIN, per acollir nous
projectes empresarials dedicats a aquest àmbit, oferint una infraestructura moderna
plug&play i serveis de valor afegit per ajudar a convertir els projectes en empreses
consolidades i competitives. Això ens ajudaria a redefinir el polígon industrial de
Pomar Alt en aquesta direcció.



En paral∙lel a aquestes accions també promourem el desenvolupament d’un parc urbà
innovador del Barcelonès Nord.



Impulsarem la creació d’un districte econòmic i científic propi al voltat de l’hospital de
Can Ruti.



Atendrem les noves necessitats d’allotjament, estacionament i mobilitat que es derivin
del creixement d’aquest clúster posant assegurant totes les polítiques i gestions
necessàries.



Potenciarem la plaça Pompeu Fabra com a nou pol d’atracció de serveis de Badalona.
Estudiant la viabilitat d’un possible equipament de referència nacional, amb
preferència per a un ús vinculat amb l’emprenedoria i l’economia del coneixement al
voltant de la ciència i la recerca biomèdica.

Creació del Consell Econòmic i Social de Badalona
Creació del Consell Econòmic i Social de Badalona que funcionaria com a taula de treball
compartida entre partits polítics, sindicats, empresaris, associacions de veïns (a través de la
FAVB), culturals, esportives i comerciants per marcar un horitzó per Badalona lluny de les
propostes a curt i mitjà termini.
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Funcionaria amb mandats superiors als cicles electorals i sense presidència política.
Una de les funcions hauria de ser la creació d’un baròmetre demoscòpic anual que
estudiï les necessitats, hàbits i demandes de la ciutadania

Compra pública i adjudicacions


Potenciarem els contractes
cooperativa.

municipals

amb

empreses d’economia social i



Impulsarem un programa de compres públiques que prioritzi empreses d’economia
social responsable.



Augmentarem la sostenibilitat als equipaments públics i la promocionarem en
equipaments i empreses que no depenen de l'ajuntament. Introduirem gradualment
els productes ecològics i de quilòmetre zero als serveis de menjador.



S'establiran controls més estrictes sobre el compliment d'objectius en aquelles entitats
i empreses que hagin rebut ajudes públiques.



Promourem activament les empreses transformadores, amb compromís social i
sostenibles.



Evitarem les subhastes en les adjudicacions de serveis socials de competència
municipal, com residències o escoles bressol, prioritzant la puntuació tècnica en
detriment dels preus barats.



Prioritzarem les empreses d’inserció i els centres especials de treball en adjudicacions
de serveis com la neteja i la jardineria.

Potenciar la compartició o mancomunament de serveis amb municipis veïns


Com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació de serveis
públics municipals.

Redefinició de les actuals taxes i impostos municipals
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Estudi del document 45 propostes de la Plataforma per a una Fiscalitat Justa amb
vista a la seva progressiva adopció o adaptació.
Volem accentuar la progressivitat en tots els impostos municipals així com crear
exempcions fiscals i ajuts per a empreses d’alt valor social a la ciutat.
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Garantirem la introducció de criteris progressius (tarificació social) en les taxes i
impostos municipals.



Proposarem un protocol d’ajuts econòmics que clarifiqui les condicions per accedir a
les rebaixes.

Promoció de l’ocupació
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Creació de l’oficina d’atenció a l’empresa i l’autònom. Mitjançant aquesta oficina
donarem suport al teixit empresarial del territori i cobrirem les necessitats de persones
emprenedores, pimes o empreses que tinguin una major dimensió. Oferirem
assessorament en aspectes laborals, fiscals, jurídics, comptables, accés a
subvencions, expansió del seu negoci, introducció a la innovació en la gestió per
desenvolupar la seva activitat, etc.



Facilitarem l’accés a les eines necessàries per a la internacionalització. I involucrarem
administracions públiques, patronals, sindicats, bancs, caixes i cambres de comerç
per aconseguir sumar sinèrgies per millorar l’ocupació a la ciutat.



Acondicionament d’espais públics i concertació amb espais privats per potenciar els
vivers d’empreses i per facilitar la creació i creixement de noves empreses a la ciutat.



Promourem un servei de microcrèdits per a la nova ocupació i establiment d’ajudes i
bonificacions en ordenances per a empreses que apliquin clàusules socials en la
contractació.



Facilitarem que en tots els plans de creació d’ocupació impulsats des del municipi es
vetlli per la igualtat d’oportunitats.



Reforçarem la formació professional, establint sinèrgies amb les empreses de la zona.



Incentivarem fiscalment a les empreses de Badalona que contractin joves en situació
d’atur i a aturats de llarga durada i majors de 55 anys amb incentius variables segons
edats o temps en atur.



Finestreta única. Amb l’objectiu d’agilitzar al màxims els tràmits ens proposem la
creació d’una finestreta única entre empresa i administració. Amb aquesta iniciativa
volem agilitzar els tràmits per llicències i permisos per al desenvolupament de
l’activitat, mitjançant la connexió amb altres entitats o administracions.



Refundarem l’IMPO donant la gestió a professionals. Amb la intenció d’actuar davant
els col∙lectius més afectats proposem la refundació de l’IMPO, depenent directament
del BCIN, clarament orientat a donar solucions als ciutadans aturats que no tenen cap
mena de cobertura pública.
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Revalorització dels polígons industrials


Volem revalorar les zones industrials de la ciutat apostant per la conversió al sector
sanitari, mediambiental i altres sectors de major valor afegit d’acord amb les línies
estratègiques dels tres campus universitaris del Barcelonès Nord (salut, tecnologia i
energies renovables).



Ajudar al sector logístic, ja molt present al municipi, adopti sistemes smart.



Millorar les seves comunicacions i els serveis per adaptarlos a les necessitats actuals
de les empreses del segle XXI.

Elaboració d’un Pla Municipal de Mercats
Per encarar els propers anys, proposem l’elaboració d’un Pla Municipal de Mercats
consensuat conjuntament amb els actors principals d’aquest àmbit, tenint clar que no existeix
una mateixa solució per tots els mercats badalonins. Amb la intenció de projectar un model d
basat en la modernització i la seva remodelació per aconseguir uns mercats municipals més
competitius, amb instal∙lacions modernes.
En tot aquest procés es vol mantenir l’especificitat de cada mercat, perquè cadascun té la
seva pròpia dinàmica, però aconseguint adaptar l’oferta comercial i les infraestructures i
serveis a la demanda mitjançant les següents intervencions:







Millorarem la logística del mercat.
Crearem un mix comercial, adaptantlo al que és sostenible i introduint nous
operadors per completar la seva oferta.
Farem una recollida de la brossa selectiva mitjançant un compromís ambiental
Promocionarem el mercats mitjançant campanyes de comunicació i de promoció
comercial
Recuperarem el valor arquitectònic de l’edifici i els seus elements artístics
Revisarem els contractes amb entitats privades que puguin ser perjudicials per al
nostre teixit de mercats i els seus treballadors.

Prestigiar, encara més, el comerç de proximitat
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Crearem el distintiu local de comerç de proximitat i d’empresa compromesa
socialment amb el territori.



Farem un pla de protecció del comerç local urbà, tot prioritzant la reactivació de
carrers i zones afectades per la crisi. En aquest sentit, rebutjarem la instal∙lació de
grans superfícies comercials fora de la trama urbana consolidada.
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Realitzarem campanyes de potenciació per fidelitzar i vincular a la ciutadania amb el
comerç de proximitat, en coordinació amb cadascuna de les associacions de
comerciants, sense solucions generals i potenciant l’especificitat de cadascuna
d’aquests associacions.



Creació d’un model de fires i mercats ambulants que en cap cas entrin en
competència amb el nostre comerç de proximitat.



Donarem sortida a espais de la ciutat infrautilitzats i treballarem en identificar quins
mercats temàtics aporten valor afegit a la ciutat i no entren en competència amb el
nostre comerç.

Potenciar el turisme



Ela
boració d’un Pla estratègic de Turisme, incidint en el potencial de turisme

cultural de la ciutat.


Turisme familiar. És un eix que té en la façana litoral (les platges) un dels seus
atractius més destacats, però que va molt més enllà: la important oferta
restauradora de la ciutat, el festival Filmets, l'intens calendari festiu (amb dos
noms propis: les Festes de Maig i la Festa Major d'Estiu), l'Anís del Mono, el
pont del Petroli i el futur Museu del Còmic, fins i tot el senderisme a la serralada
de Marina (i Sant Jeroni de la Murtra), etc,



Turisme esportiu: mitjançant la promoció de les seves platges i de tots els esports
nàutics relacionats amb la mar, ajudant a totes les entitats relacionades amb aquest
àmbit de l’esport. Crearem un pla de treball per extreure tot el potencial del nostre Port
orientat cap a l’aprofitament turístic. I aprofitar la capitalitat de Badalona en el Basket.

Impuls a les cooperatives
[A partir del document elaborat per la Federació de Cooperatives de Treball per al maig de
2015]
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Promourem les cooperatives com una via per afavorir un canvi productiu. Les
cooperatives són empreses amb valors i amb capacitat d’aportar riquesa col∙lectiva,
ocupació estable i cohesió social. Representen un model generador d’ocupació,
arrelat al territori i no discriminador.



Augmentarem o dotarem de pressupost els programes municipals destinats a la
creació d’empreses cooperatives i afavorir la sensibilització de persones prescriptores.



Participarem en programes com Municipi Cooperatiu o Barri Cooperatiu de la FCTC.



Reconeixerem el cooperativisme com un agent social i econòmic amb presència en el
diàleg institucional i en els espais de decisió econòmica i laboral.
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Afavorirem incentius econòmics que afavoreixin la creació de noves empreses
cooperatives com ara ajuts per a la transformació d’empreses i associacions en
cooperatives de treball, tot eliminant els obstacles que sovint afecten els processos de
reconversió empresarial i relleu generacional.



Garantirem, en els concursos públics, l’aplicació eficient de clàusules socials per a
l’accés basades en el compromís efectiu de creació d’ocupació.



Crearem instruments que millorin l’accés al finançament i la capitalització de les
cooperatives per a la realització de nous projectes.
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MUNICIPIS SOSTENIBLES
Des d'un urbanisme humanista que potencia l'àgora ciutadana i la interrelació social, a la
sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col∙lectiva. Potenciar la
virtut cívica per a l'adopció d'energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l'habitatge o
poder viure en una ciutat més intel∙ligent on les TIC poden potenciar les actituds
responsables dels ciutadans vers l'entorn, la reposició del mobiliari o el funcionament dels
serveis públics.

Urbanisme més participatiu
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La generalització dels programes de participació ciutadana en la planificació
urbanística, més enllà dels supòsits legals exigibles, és una bona praxi a adoptar en
els ajuntaments d’Esquerra Republicana.



Fiscalitzarem els indicadors que, obligatòriament, han de contenir el planejament per
valorar la seva conveniència d’acord amb el principi d’utilització racional del territori, el
qual ha de maximitzar els a) indicadors de creixement econòmic i poblacional que
justifiquen el pla. b) els recursos hídrics i energètics a què s’ha d’ajustar el
planejament. c) l’avaluació de la mobilitat generada. d) els riscos geològics i capacitat
de càrrega contaminant del territori, e) les necessitats quantitatives i localització de
l’habitatge social.



Promourem la realització d’informes de seguiment de l’execució del planejament
previstos a la legislació per avaluar la sostenibilitat ambiental i econòmica de les
actuacions com a instrument per gestionar el ritme de l’urbanisme i corregir decisions
quan calgui.



Actualitzarem i farem públic un catàleg de patrimoni local per preservar els béns
culturals d’interès local en tots els vessants (històric, natural, arqueològic, etc.). Farem
una especial atenció al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i com a
paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni documental,
etnogràfic i històric.



Vetllarem per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de
façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinament, etc.
Especialment en aquells punts d’interés local, com ara Dalt de la Vila (ampliat a Coll i
Pujol). Aquest embelliment, serà aplicat, també, a les façanes d’autopista i als passos
sota la via ràpida.
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Farem públics tots els convenis urbanístics i avanços de planejament, no només
mitjançant el web municipal, sinó que n’informarem directament als veïns afectats.



Prioritzarem la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants i a les
parades d’autobús, i l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllarem per
evitar les accions que perjudiquen el vianant o el transport públic.



Elaborarem un Pla de Dinamització Comercial especial per a Dalt de la Vila, amb la
finalitat de definir un model comercial específic per al barri.



Revisarem el cens de cases buides i tractarem la problemàtica concreta amb els seus
propietaris, per mirar de resoldre amb equitat i rapidesa aquells casos concrets i més
factibles.



Elaborarem, d’acord amb els propietaris i el Consell de Districte, un pla d’actuacions
per a la resta de casos, que contempli solucions en quant a l’agilització de tràmits per
llicències d’obres i rehabilitació.



Crearem un pla de dinamització econòmica del barri, per tal de generar una major
vitalitat que ajudi a millorar el seu atractiu, incentivi la demanda d’habitatge i, per tant,
augmenti l’interès dels propietaris en la rehabilitació de les cases que tinguin
deshabitades per tal de col∙locarles de nou en el mercat d’habitatge, sigui en
compravenda o en lloguer.



Impulsarem un pla d’inversions des d’Engestur, que permeti l’adquisició d’alguns
d’aquests habitatges, la seva rehabilitació i posta de nou al mercat en règim de venda
a preus ajustats al retorn de la inversió. D’aquesta manera es podran oferir a
persones joves, sota la condició d’establir als baixos una activitat econòmica que
s’ajusti a allò que s’hagi determinat en el pla de dinamització econòmica. Amb la
recuperació de la inversió, iniciarem una roda per fer el mateix amb més habitatges,
de manera que s’aconsegueixi un corrent positiu que animi als propietaris i inversors
privats a seguir l’exemple.



Promourem des de l’Ajuntament un acord amb altres forces, per tal d’impulsar des
dels grups parlamentaris la reforma de la Llei de Patrimoni, en el sentit que faci més
viable i racional el procès i tràmit per a la rehabilitació d’habitatges situats damunt del
BCIN de la Bétulo romana.



Elaborarem i/o revisarem els plans urbanístics necessaris per rescatar els sectors
oblidats com Sant Crist o Coll i Pujol, entre altres.



Optimitzarem els temps dels semàfors per a vianants. Semàfors intel∙ligents.
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Mobilitat i infraestructures


Posarem a debat la integració de la C31 i els laterals en l’estructura urbana, fentla
més permeable i menys agressiva vers la ciutat millorant els vials d’accés.
Planificarem el futur d’aquesta via de manera que cicatritzi la ferida que causa a
Badalona.



Apostarem pel transport públic amb l'extensió del metro (L1 
FondoMontigalàLloreda: execució de la primera fase prevista a PDI 20012010 L1
Fondo  Montigalà  Lloreda. Zona densament poblada i amb mancança transport
públic ferroviari.



Revisió del traçat de busos per optimitzar recorreguts més directes i eficients i atendre
la part de població menys atesa amb metro i altres modes de transport.



Promourem l’enllaç entre la B20 i la C31 per Can Ribó.



Promourem l’allargament de la línia T6 del tramvia fins a l’estació de RENFE, amb un
abaixador a l’altura del Museu del Còmic.



Transport públic accessible, integrador i intermodal: parada bus a boca Pompeu
Fabra/Martí Pujol, totes les parades accessibles.



Extensió del Bicing d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona i altres territoris
metropolitans per assegurar que es poden aprofitar els mateixos condicionants
logístics.



Pla urbà de zones 30, en especial Sant Crist i Coll i Pujol.



Millora de l’accés en transport públic a la platja la temporada d’estiu.



Punts de càrrega elèctric.



Estudiarem la possibilitat d’implantar el títol de transport T0 de viatge gratuït per a
trajectes d’autobús dins de la ciutat.

Una ciutat accessible
(Basat en algunes de les propostes de Deixem de ser invisibles)
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Recuperació, revisió 
i impuls del pla d’accessibilitat.

Creació d’una oficina de vida independent.
Ampliar hores d’assistència personal a la cartera de serveis des de la Generalitat
i l’Estat.
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Potenciació de les polítiques d’habitatge
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Elaboració d’un Pla d’Habitatge per detectar les necessitats específiques de
Badalona per fomentar la promoció i noves formes d’accés i tinença d’habitatge
assequible i la constitució d’un parc públic d’habitatge de lloguer.



Creació de l’Oficina Local de l’Habitatge per treballar de forma transversal entre
els departaments de l’Ajuntament per optimitzar els recursos i ser més eficients
als badalonins i badalonines.



Fomentar la rehabilitació energètica per a reduir el consum dels habitatges i
ferlos més accessibles.



Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana (15 % del total del parc
d’habitatge destinat a polítiques socials en 20 anys), mitjançant les reserves
adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit, d’acord amb la
realitat del municipi.



Consolidarem una política de sòl basada en la novenda i en l’actuació proactiva de
l’ajuntament respecte a actuacions urbanístiques paralitzades que siguin
estratègiques.



Ampliarem el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova
construcció com per mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB de cessió
d’habitatges desocupats per al lloguer social. Protocols per sancionar els habitatges
buits de manera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social).



Potenciarem els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de
resposta en cas que es produeixin. (Posada en funcionament de la taula
d’emergències socials i oficina de mediació Ofideute a més dels ajuts al pagament de
l’habitatge previstos).



Ampliarem el serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments (Xarxa
d’Habitatges d’Inserció).



Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús
de l’habitatge, tant pel que es refereix a edificis en mal estat com per afrontar el
problema d’habitatges buits allà on sigui necessari. Per raons d’eficiència energètica,
posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.

PROGRAMA PER A UNA BADALONA REPUBLICANA
ERC + AVANCEM MES + JERC | MAIG DE 2015



Centralitzarem tots els serveis d’habitatge en oficines locals d’habitatge conveniades
amb la Generalitat.

Qualitat de vida i patrimoni natural


Vetllarem pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural de Badalona
com a element que configura la identitat local i la potenciarem com a generadora
d’atractiu turístic i d’activitat econòmica. Posant l’accent en el patrimoni natural i
cultural de les valls de Canyet i de Pomar.



Promourem els itineraris i centres d’interpretació de natura, històrics i d’interès
etnològic. Potenciarem el centre d’interpretació de la Natura d’Angeleta Ferrer i
establirem un centre d’interpretació a la vall de Canyet.



Promourem els acords de custòdia, per implicar tots els agents (fins i tot externs) en la
gestió i millora del medi local.



Potenciarem les illes de vianants, així com els eixos cívics i integradors, i,
simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments en el mateix perímetre perquè
afavoreixin el comerç urbà, tant al centre com a totes les àrees urbanes, amb una
presència destacada de l’activitat comercial.



Ordenarem les hortes marginals per dignificarles i que esdevinguin un element
enriquidor del paisatge periurbà.



Impulsarem els horts urbans com a eina de vertebració social i d’intercanvi
generacional.
Generalitzarem l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la
instal∙lació de pantalles acústiques —naturals o artificials— en punts problemàtics de
la ciutat.





Continuarem treballant, en la línia mantinguda sempre per Esquerra, per la
dignificació i el respecte de la vida dels animals amb qui compartim tant els espais
urbans com naturals. Badalona lliure d’espectacles que perjudiquen els animals.



Garantirem la protecció dels espais naturals de la nostra ciutat, especialment la de la
Serralada Marina, procedint s' s'escau a la seva incorporació al patrimoni municipal

Aigua al servei de tots
32
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Elaborarem un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització
d’aigües depurades o de menor qualitat per als usos que ho permeten —reg, neteja
de vials, etc.



Ens adherirem al Pacte Social de l’Aigua, que aposta per una gestió pública,
sostenible, transparent i participativa d’aquest recurs.



Fomentarem la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges,
així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions urbanístiques.



Revisarem el pla de sanejament de Badalona per avançar cap a la doble xarxa de
pluvials a tota la ciutat, aspecte imprescindible per a la qualitat d’un dels nostres
principals recursos naturals i econòmics, la platja i la seva aigua.



Iniciarem els tràmits amb vista a aconseguir el finançament extraordinari dels fons
europeus per a abordar la doble xarxa de pluvials al municipi.

Cap al residu 0


Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i
el comerç local per avançar cap a aquests objectius.



Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per col∙laborar en
l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitant la tasca al
comerç amb assessorament i suport tècnic directe.

Municipi autosuficient
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Comissió de seguiment del Pla d’Acció d’Energia Sostenible de Badalona per
avaluar quines accions s’estan duent a terme, quin és el grau de compliment
dels acords amb l’objectiu de reduir el consum de l’Ajuntament dirigit a reduir les
emissions de C=2 i reduir la factura elèctrica.



Pla Director per canviar totes les lluminàries envellides i poc eficients per
aconseguir un estalvi del 80% en la factura elèctrica. Analitzant la situació actual,
avaluant quines són les necessitats dels carrers de Badalona i proposant
modificacions a l’actual enllumenat.



Auditoria energètica dels equipaments municipals mitjançant la monitorització
del seu consum hora a hora per detectar consums vampírics, substituir
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enllumenats per lluminàries més eficients i renovant calderes antigues per noves
més eficients.
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Implantar energies renovables mitjançant la instal∙lació de plaques fotovoltaiques
en equipaments municipals per l’autoconsum.
Fomentarem l’ús de les energies renovables en l’àmbit privat mitjançant la
implantació de bonificacions en impostos i assessoria.



Promourem, a nivell local, la iniciativa privada per a la producció d’energia distribuïda
a escala micro, mini i comercial i l’aplicació de criteris i tecnologies de la gestió
intel∙ligent de xarxes. Establint acords de col∙laboració amb els actors badalonins
d’aquest sector.



Renovar el parc de vehicles municipals a elèctrics o híbrids.



Fomentarem la introducció del cotxe elèctric mitjançant la implantació de punts
de recàrrega i bonificacions en impostos (Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
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ANNEX 1. Síntesi programa JERC

Municipis lliures
Formació i educació

1.
2.

3.

4.
5.

Redefinir i ajustar la tasca dels PIDCES per tal de ferlos més útils com a punt de
trobada entre el jovent i la xarxa d'actors formals i no formals del seu entorn
Fomentar l’associacionisme juvenil als centres educatius en defensa dels drets
de l’alumnat i incentivarne la participació en els consells escolars. Revaloritzar i
funcionalitzar òrgans com els delegats de cursos, els consells de delegats o els
consells escolars, entre d'altres.
Fomentar programes a les escoles i instituts que incentivin la participació juvenil i
ciutadana i que donin a conèixer els ens i mecanismes de l'administració i
institucions locals.
Creació d’una xarxa d'aules d'estudi permanents als diversos barris de la ciutat
amb un horari i calendari adequats a les necessitats del jovent de la ciutat.
Coordinar l'oferta de cursos dels centres cívics amb les necessitats de les
persones joves per tal que esdevingui una eina útil de formació i de dinamització
de l'entorn

Habitatge
Fomentar l’habitatge protegit en espais urbans i dedicats fonamentalment al
lloguer, prioritzant l’actuació conjunta del sector públic i les cooperatives
d’habitatge. Així mateix, impulsar altres models alternatius d'accés i tinença de
l'habitatge (com contractes de masoveria urbana, finançament col∙lectiu,
autoconstrucció, cohabitatge, dret de superfície, propietat compartida i/o
temporal, cessió d'ús,...)
2. Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible i amb
capacitat d’adaptació a les necessitats juvenils, a través d’afavorir l’activació
d’habitatges desocupats per augmentar el parc de lloguer social.
3. Cal que l'Ajuntament adquireixi una posició d'intermediari en les relacions del
mercat privat amb joves, actuant en l'ajuda als joves que volen emanciparse,
possibilitar condicions especials pel jovent, etc. El badiu jove ha de ser
l'estructura de l'Ajuntament que s'encarregui d'aquesta funció.
4. Consolidar el model d’una ciutat compacta, sostenible i socialment integrada
amb la comarca, tot tenint en compte la rehabilitació d’habitatges que
contribueixin a la eficiència energètica i minimitzin la necessitat de nou sòl, així
1.
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com recuperant els del centre històric degradat, millorantne les condicions
d’habitabilitat, etc.
5. Desenvolupar mesures per recuperar habitatges buits i posarlos al servei de la
ciutadania, en especial als segments de població amb dificultats, a través de la
rehabilitació o de procurar que promocions privades sense vendre passin a
règim de lloguer —amb o sense opció de compra— i, preferentment, a lloguer
protegit, i amb tasques de mediació amb els propietaris, entre d’altres.
Treball

6.

7.

8.

9.

10.
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Dinamitzar i dotar de més recursos l'oficina jove de treball, dins el marc del Badiu
Jove. Cal que aquest servei d'assessoria i acompanyament també faciliti la
informació i les eines necessàries per tenir accés al programa de Garantia
Juvenil.
Cal que l'Ajuntament estudi dugui a terme un Pla per l'Ocupació Juvenil . Per
ferho cal dur a terme un estudi de les activitats econòmiques emergents al
municipi i la comarca per tal de relacionarhi la formació ocupacional i
professional impartida a Badalona.De la mateixa manera, establir sinèrgies en
aquest sentit amb les empreses de la ciutat i cal vetllar perquè tots els centres
formatius tinguin ofertes de pràctiques laborals a la ciutat i cal potenciar
l'assessorament per aquells joves que busquen feina
Fomentar la creació de plans de treball i de places de pràctiques remunerades,
tant a l'Ajuntament com a les empreses del municipi, així com en les empreses
concursants.
Posar especial èmfasi en aplicar programes per reintroduir al sistema educatiu
els joves que han abandonat els estudis prematurament. En aquest sentit, cal un
intercanvi efectiu entre empreses i institucions educatives per la formació i
introducció al mercat laboral (especialment dels joves, però també dels adults).
Creació d'un espai de coworking municipal que ajudi als emprenedors a reduir
les despeses de local i manteniment. Proporcionar un servei d'assessorament,
en aquest mateix espai, per a aquelles persones que volen iniciar un projecte
empresarial, per a què coneguin totes les oportunitats, ajuts, subvencions, però
també els possibles riscos que comporta iniciar un negoci.
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Municipis Republicans
Participació política

1.

2.

3.

4.
5.

Iniciar de nou el procés d'elaboració, amb tot el teixit associatiu i el jovent no
associat, el Pla Director de Joventut 20152019, donant especial importància al
Consell de Joventut de Badalona (CJBdn) com a interlocutor del jovent de la
ciutat.
Reconèixer definitivament el CJBdn com a principal interlocutor entre
l'associacionisme juvenil i l'administració local, a través d'un conveni que vinculi
les polítques de joventut amb el mateix Consell.
Redefinir els usos del Badiu Jove amb el teixit associatiu juvenil de la ciutat, per
tal de reajustarlos a les necessitats del jovent de la ciutat, tant associat com no
associat.
Fomentar la participació ciutadana vinculant, de manera activa i directa, fent
consultes de les temàtiques principals que comprometin el futur de la ciutat.
Donar ús a la xarxa de centres cívics de la ciutat com a Hotel d'Entitats Juvenils.

Associacionisme
Dotar al CJBdn d'un conveni econòmic amb l'Ajuntament per poder
desenvolupar les seves activitats i a la vegada poder contractar una persona
tècnica per alliberarla de tasques administratives.
2. Permetre i fomentar l’entrada del moviment associatiu juvenil als centres
educatius per a poder desenvolupar la seva activitat i informant a l’alumnat.
3. Creació d'una secció jove a la revista Bétulo per a informar de les activitats del
teixit associatiu i una agenda juvenil.
4. Reconeixement i potenciació de la Comissió de festes de Badalona com a un
dels principals interlocutors en l'organització de les festes populars de la ciutat.
1.

Transparència i governança

1.
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Garantir que tota la informació sigui oberta a tothom: fer accessible i intel∙ligible
la informació de l’administració a la ciutadania, especialment al jovent, publicant
en espais de fàcil accés les activitats i processos realitzats per l’Administració.
També cal que els documents generats estiguin en formats editables per a poder
treballarhi fàcilment.
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Potenciar la governança electrònica i administració electrònica mitjançant la
xarxa, creant i/o reforçant portals que permetin una millor prestació de serveis
públics, un millor accés a la informació i simplificant els tràmits administratius.
3. Potenciar els recursos que posen a l'abast les noves tecnologies per tal de
fomentar i facilitar la participació ciutadana. L’ús de les Tecnologies de la
Informació i Comunicació (TIC) en l’àmbit municipal pot permetre la col∙laboració
i intervenció ciutadana; una comunicació més propera, i l’oportunitat d’arribar a
sectors de la població que normalment es mantenen allunyats dels ens públics.
4. Promoure la implementació de programari lliure en tots els àmbits de
l'administració local.
5. Utilitzar el llenguatge no sexista en totes comunicacions internes i externes de
l’Ajuntament i promoure el seu ús entre el personal del consistori, entitats, partits
polítics, empreses i persones del municipi a través de campanyes o oferint
formacions.
2.

Municipis inclusius

Dona
Actualitzar el protocol d’actuació davant la violència masclista conjuntament amb
la participació de totes les institucions així com les associacions i moviments
socials feministes. Cal que aquest protocol estableixi mesures integrals de
prevenció, detecció i sensibilització de la violència masclista. Cal garantir també
els drets de les víctimes a l’atenció, assistència, protecció, recuperació i
reparació. Aquest protocol haurà d’estendre’s a nivell comarcal, per ampliar
l’oferta de places, en pisos d’acollida i allotjaments d’emergència.
2. Vetllar perquè els centres d’ensenyament tractin les desigualtats de gènere i
fomentin les pràctiques que respectin la igualtat. En aquesta línia, caldrà
introduir xerrades o activitats sobre la desigualtat de gènere, viure la sexualitat,
les relacions de parella i d’altres temes relacionats.
3. Dinamitzar el teixit associatiu femení i promocionar el Consell de Dones, vetllant
pel reconeixement en la tasca de vetlla per la presencia de les dones i les
polítiques d’igualtat en l’activitat i òrgans municipals.
1.
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LGTB
Realitzar campanyes de sensibilització i prevenció contra l'homofòbia i la
transfòbia o qualsevol altra discriminació per raó d'identitat de gènere, orientació
sexual o expressió de gènere. Especialment en aquells espais que més es
manifesten com són els centres escolars, instituts i els espais d’oci nocturn.
2. Promoure l’educació específica a instituts en temàtiques LGTBI+. Fent xerrades i
tallers sobre salut sexual incloent la diversitat sexual, bullying homòfob, etc. així
com promoure xerrades a les AMPAs sobre estereotips de gènere i la diversitat
sexual.
3. Potenciar la transversalitat de la perspectiva de gènere a partir d’instaurar a tot
el personal dels ajuntament una cultura de compromís amb l’eradicació de la
discriminació per raó d’identitat sexual (orientació sexual, expressió de gènere i
identitat de gènere) fent formacions específiques. Consolidar un personal tècnic
d’igualtat (agents d’igualtat).
1.

Immigració i multiculturalitat
Fomentar un teixit associatiu que sigui un espai de convivència, participació i
relació de tota la població afavorint l’intercanvi social i multicultural, per tal de
facilitar i millorar la cohesió. Així, cal potenciar el teixit associatiu com a eina per
trencar els estereotips discriminatoris i xenòfobs a totes les franges d’edat,
incidint especialment en la jove pel fet d’estar caracteritzada pel seu estat de
construcció.
2. Inserir la perspectiva intercultural a les polítiques de joventut. És important i
prioritari que tot el conjunt de població jove se senti identificada i beneficiada per
aquestes polítiques i tots els serveis, programes i ofertes que se’n deriven.
3. Cal que l’Ajuntament continuï fent accions per tal de trencar els estereotips
racistes, rumors i falses afirmacions, aportant informació clara i transparent
sobre els serveis públics al conjunt de la ciutadania. Així com potenciar el paper
de la mediació cultural a conjunt de la ciutat per tal de tractar els problemes de
convivència de forma personalitzada i constructiva.
4. Promoure campanyes municipals de convivència, tolerància i respecte, en
especial als centres educatius. També vetllar perquè els serveis d’atenció
ciutadana tinguin incorporada la perspectiva intercultural. Les persones que
gestionen les polítiques relacionades amb immigració, cal que estiguin formades
i sensibilitzades en la diversitat necessitats de la ciutadania des del punt de vista
multicultural així com en bases de cohesió social entre diversos col∙lectius
culturals.
1.
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Oci
Fomentar la creació d'espais pel jovent i activitats d'oci relacionades amb la
cultura i l'associacionisme, com bucs d'assaig pels grups de música locals.
2. Crear campanyes de conscienciació en positiu sobre la neteja i manteniment de
la via pública, en aquest sentit és necessari augmentar el nombre de lavabos
públics en zones d'ús o pas freqüent.
3. Adaptació de diversos espais deslocalitzats arreu de la ciutat en que la
celebració d'esdeveniments és freqüent, amb un punt de llum accessible i
permanent a baix cost o gratuït per a entitats.
4. Fomentar campanyes contra l’assetjament i les agressions sexuals en espais
d’oci nocturn especialment durant les festes populars.
1.

Esport
Inscripció i quotes reduïdes pel jovent als equipaments públics.
Ampliació d’horaris d’obertura d’alguns equipaments municipals en horari
nocturn per tal d’ajudar a conciliar la pràctica esportiva amb la vida laboral i
acadèmica
3. Creació de circuits de pràctica lliure de l’esport en l’àmbit urbà i exterior amb
senyalització i indicacions d’itinerari, consells i serveis.
4. Creació d'un Consell Municipal de l'Esport
1.
2.

Cultura

1.

2.

3.
4.

5.
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Creació d'un programa d'utilització de sales polivalents, dins la xarxa de Centres
Cívics de la ciutat, per a la creació artística i l'intercanvi d'experiències d'artistes
emergents, que culmini amb l'exposició periòdica dels treballs realitzats.
Potenciació i difusió entre els joves no associats de la ciutat, de la Guia Jove de
programació cultural amb la participació de totes les entitats i associacions del
municipi.
Creació d’una Programació Jove i un Carnet Cultural Jove amb l'objectiu de fer
més accessible la cultura al jovent de la ciutat
Cal que l’Ajuntament obri i acosti la seva oferta cultural a les entitats i els
diversos actors del teixit associatiu de la ciutat, ja sigui a través de la
presentació directa de projectes per part de les entitats, com per la convocatòria
d’un concurs públic, obert al teixit associatiu, per la realització de programes
concrets.
Impuls d'un Consell Municipal de cultura amb respresentació de l'Ajuntament, les
entitats i els agents culturals locals. Creació d’una Comissió Cultural Jove
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integrada dins d'aquest Consell que hi tingui un pes significatiu i, a la vegada,
detemini un percentatge sensible de la seva activitat.

Municipis Sostenibles
Mobilitat
Millorar la connectivitat del transport públic amb el Maresme i, especialment,
amb la seva capital. No es pot obviar que l’únic centre universitari del Maresme
ha d’estar adequadament connectat amb Badalona per a oferir una igualtat
d’oportunitats respecte a les universitats de Barcelona. A la vegada cal millorar
també, les connexions amb el Vallès i el Baix Llobregat.
2. Cal connectar Badalona amb el Maresme en horari nocturn, ja sigui amb la
creació d'una línia de bus nocturna que connecti la ciutat amb Mataró o
aconseguint que les línies que connecten la comarca amb Barcelona passin
també per Badalona.
3. Optimitzar la xarxa de carrilsbici de la ciutat, dotantlos de funcionalitat i no
deixantlos com un element únicament de lleure. Això passa per un augment
progressiu dels carrils de la ciutat
4. Potenciar i fomentar l’ús del vehicle elèctric, millorant la xarxa de punts de
càrrega a la ciutat. En els propers anys cal passar dels 24 punts de càrrega
actuals a un mínim de 55, repartits en diferents barris del municipi i especialment
a l’aire lliure.
1.

Medi Ambient
Cal que Badalona encapçali les reivindicacions per a la millora del col∙lector de
la ciutat, principal causant de la mala salubritat de les aigües del Barcelonès
Nord i rodalies quan les pluges són abundants.
2. Promoció de campanyes i activitats als CEIPs i IES de la ciutat per a
conscienciar de l’impacte que el nostre dia a dia té sobre el medi ambient, i
especialment sobre les platges i boscos.
3. Minimitzar la despesa energètica dels equipaments públics mitjançant
instal∙lacions termosolars i fotovoltaiques. En la mateixa línia, ferho extensiu als
habitatges de protecció oficial.
1.
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ANNEX 2. Codi ètic
1. Els regidors electes d’ERC a Badalona exerciran el càrrec un màxim de 2 mandats
consecutius.
2. Ampliarem l’obligació de presentar la declaració de bens i interessos personals, a tots
els càrrecs de confiança i d’alta direcció, i la farem pública a l’inici i al final del mandat.
3. Estendrem el compromís de transparència a 2 anys després de la sortida de la funció
pública.
4. Farem públiques les agendes i els ordres del dia i actes de les reunions dels consells,
organismes i reunions formals amb entitats i col∙lectius de la ciutat.
5. Exercirem tolerància zero amb la corrupció. Qualsevol càrrec, en el moment que sigui
imputat formalment per causes de corrupció, se l'apartarà immediatament de la seva
responsabilitat fins a resoldre's l’expedient.
6. Renunciarem a dietes i sobresous. Els regidors, amb dedicació plena, renunciaran a
qualsevol dieta o sobresou que els correspongui per la seva tasca en qualsevol
empresa i/o organisme on siguin presents per raó del seu càrrec de Regidor.
7. Reduirem la partida destinada a càrrecs de confiança, ja limitats per l’actual legislació.
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ANNEX 3. Acord programàtic signat amb ICVEUiA i
Avancem+MES l’octubre de 2014
ACORD PER A LA CONFLUÈNCIA A BADALONA EN UN NOU GOVERN QUE PRIORITZI
LES POLÍTIQUES SOCIALS I PARTICIPATIVES
El mal ús que, des de les elits econòmiques, socials i polítiques de la nostra societat, han fet
de l'exercici de la política, ens ha dut a un divorci greu entre la majoria de les bases socials i
les anomenades classes dirigents. La perversió de la política per part d'aquestes classes, ha
desprestigiat les pròpies organitzacions i institucions fins al punt que la demanda principal de
la societat és, en aquests moments, la regeneració a fons de tot el sistema.
El nostre compromís duu en la seva rel la necessitat i la voluntat d'aprofundir en aquesta
imprescindible regeneració democràtica i recuperar els valors essencials de la política,
entesa, no ja tan sols com un servei a la ciutadania, sinó com l'expressió genuïna de la seva
voluntat, transformada en eines d'acció ciutadana i control de la gestió de les institucions.
Només es pot fer política si és en harmonia amb les necessitats i prioritats de la societat i des
de la seva participació activa i compromesa i, sobretot, sotmesa al seu control permanent
mitjançant uns processos de transparència i participació realment efectius.
Els partits signataris fem un pas unitari per reivindicar la necessitat de la política, basada en
l'honestedat i el seu digne exercici com a servei a la comunitat. Així mateix, condemnem
sense pal∙liatius la corrupció econòmica i política i proclamem que, en cap cas, establirem
aliances amb polítics implicats en casos d'aquesta naturalesa.
En pocs anys de crisi, s'ha experimentat un augment considerable en els nivells de
desigualtat i de pobresa tant a l'Estat Espanyol com a Catalunya. Com en un rellotge de
sorra, la rendes altes i les baixes cada vegada estan més separades i, en el centre, una
“classe mitja” empobrida, resulta incapaç de cobrir la bretxa.
En el cas de la nostra ciutat, la crisis social, econòmica, i de valors s'hi ha aferrissat de forma
especial: barris on l'exclusió social es majoritària, nivell d'atur per sobre de la mitja del país,
en definitiva: duríssimes condicions de supervivència de moltes famílies i ciutadania, amb
elements d'inseguretat i precarietat, que colpegen especialment a les dones i la gent gran.
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És, en aquest escenari, que les forces polítiques signants ens plantegem que ha arribat el
moment de formular una proposta de govern de la ciutat que respongui als reptes de la
nostra societat avui i que permeti avançar en el model d'una ciutat més pròspera, justa i
participativa.
En qualsevol, cas avancem les línies bàsiques d'actuació en els que coincidim i que, en
conseqüència, ens comprometem a compartir en un nou govern a Badalona:
Prioritzar les polítiques socials, de dinamització econòmiques i serveis a les persones.
Dignificar les condicions de vida de la ciutadania, augmentant més del doble el


1.

pressupost actual en la lluita contra la pobresa, i garantint l'atenció integral a la infància.
2.

Combatre l'alta taxa d'atur, en especial de dones i majors de 45 anys, i amb un pla


d'emancipació juvenil.
3.

Que pagui més qui més té. Establir tarifació social i progressivitat a les taxes i impostos


municipals.

Acordar amb la comunitat educativa la progressiva gratuïtat dels llibres de text


4.

mitjançant els programes de socialització dels llibres.
Recuperar l'Ajuntament per a la ciutadania.
1.
2.

Aprofundiment de la implantació de la Llei de Transparència a Badalona.


Modificació del Reglament de Participació ciutadana impulsant les fórmules de


democràcia participativa amb consultes a tota la ciutadania i el treball regular dels consells de
districte.
3. 
Facilitar el tràmits burocràtics des de l'eficiència, fàcil accés, i criteris públics i objectius.
4.

Auditoria de tots els serveis externalitzats, on la seva municipalització permeti un


estalvi públic considerable.

Assolir la cohesió i la sostenibilitat territorial.
1.

Pla d'inversió “Badalona barri a barri” amb la previsió d'actuar en els 34 barris de la


ciutat, tant des de la vessant urbanística com social.
2.

Pla d'inversió per a la reactivació econòmica impulsant les iniciatives d'economia social


i solidària, que es un marc adient on l'economia es troba amb les persones.
3.
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Atenció especial al comerç de proximitat per assegurar la seva continuïtat.
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4.

Apostar per la reindustrialització, des d'un model de ciutat sostenible


mediambientalment, tant pel què fa a les persones com al territori.

Les forces signants del manifest ens comprometem a fer possible un canvi a Badalona
proposant un govern més plural i proper a la ciutadania, just i eficient per a la ciutat, a partir
del maig de 2015, i a treballar d'ara fins aquella data coordinant accions des de la participació
ciutadana, compartint idees i propostes per la ciutat i en general explorant les millors
solucions i acords per fer possible una majoria d'esquerres i plural al proper govern
municipal.
Volem, també, teixir aliances i sumar amb tothom qui comparteixi els principis i les línies
d'acció per governar la ciutat.
 See more at:
http://locals.esquerra.cat/badalona/article/23351/icveuiaercavanceminecattreballenjunts
perdefinirgoverndelaciutatel2015#sthash.P4VRpPUV.dpuf
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ANNEX 4. Adhesió a la iniciativa sobre la Reforma Horària
A ERC volem que la nostra administració local i el sector públic, com a punta de llança de
qualsevol possible canvi que es faci en la societat civil catalana, aconsegueixi que els seus
treballadors públics puguin conciliar el seu horari laboral amb la seva vida familiar i, per
aquest motiu, posem sobre la taula les següents propostes:
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Incorporar mesures de teletreball i etreball, compactar jornades, implementar plans
d’usos horaris d’equipaments i serveis per avançar en la flexibilitat horària.



Assegurar que no es produeix un allargament de la jornada de treball a l’Ajuntament
més enllà de les 18:00, tant per contribuir a la compaginació de la vida familiar, com
per evitar evitar una addicció al treball. Establir una norma que no permeti enviar
missatges de correu electrònic i missatgeria instantània més enllà de les 18:00.



Impulsar l’organització de la Setmana de la Reforma Horària a Badalona amb
l’objectiu de posar en relleu les campanyes realitzades, la difusió de bones pràctiques
i les proves pilot en els diferents acceleradors (empresa i ocupació, educació,
administració, comerç i consum, cultura i oci).

