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Treball conjunt
1. Crear una taula entre govern, grups municipals, comerç, restauració, hotelers, cultura i
esport per coordinar la reprogramació de totes les activitats (fires, festes, activitats
esportives, etc) de la ciutat que no s’han pogut realitzar. Evitar contraprogramacions i tenir
una estratègia consensuada.
2. Convocatòria Consell Econòmic i Social i creació d’una comissió especial de seguiment,
amb secretaria tècnica municipal (per assegurat continuïtat i dinamització).

Partir d’una bona diagnòsis
1. Encarregar a la Diputació de Barcelona un pla de reactivació de l’activitat econòmica que
inclogui un mapa de diagnosi sobre l’estat de les empreses, comerços, restauració.
2. Priorització i detecció d’àmbits sensibles (economia social, tercer sector que presta
serveis, cultura…)
3. Conèixer l’estat de les finances per prioritzar els ajuts: romanent disponible i impacte de
la crisi sobre els ingressos de l’Ajuntament.

Mesures en el curt termini
1. Suspendre tots els terminis de pagament de tributs (impostos, taxes i preus públics) així
com la resta de terminis administratius amb efectes tributaris.
2. Devolució d’ofici de totes aquelles autoliquidacions efectuades per ocupacions de la via
pública i per la prestació de serveis municipals que no es puguin dur a terme o hagin estat
suspeses.
3. Agilitzar en la mesura del possible el pagament als proveïdors de l’Ajuntament per no
debilitar la seva economia.
4. Reduir proporcionalment als dies de tancament forçós les taxes i/o cànons concessionals
que afectin a totes aquelles activitats privades o serveis municipals que en aplicació del
Decret del govern espanyol hagin de romandre tancades. Extendre-ho a les fases de
desconfinament en funció de l’aforament disponible.
5. Crear l’Oficina d’Assessorament amb l’objectiu de resoldre tots aquells dubtes dels
autònoms, PIMES (petit comerç, restauració) i treballadors i treballadores que s’hagin vist
afectats per la situació.

Reactivació Econòmica Badalona

Grup Municipal ERC Avancem-MES

6. Compensar la part de l’IBI corresponent als dies de tancament obligatori als comerços i
empreses afectades.
7. Indemnitzar les empreses amb contractes amb l’Ajuntament suspesos prioritzant PIMES i
autònoms.

Mesures en el mig i llarg termini
1. Oficina Reactivació: potenciar l’empresa municipal Reactivació Badalona per centralitzar i
reforçar la informació sobre nous serveis i ofertes altres administracions. Aquesta ‘oficina’
hauria de tenir una ‘hotline’ i a través de l’IMPO que requeriria una mínima dotació de
personal. Una de les feines d’aquesta oficina seria l’establiment d’un banc de recursos
(propis i externs) i la creació d’un observatori de dades.
2. Campanya de sensibilització conjuntament amb els agents econòmics locals per
promoure el consum de productes de proximitat i l’economia local.
3. Demanar dades a la Conselleria per fer un seguiment dels ERTOs que s’han fet a la
ciutat per assegurar que es reincoporen tots els treballadors
4. Suport a les empreses per demanar crèdits avalats per l’ICO, ICF i Avalis de Catalunya.
L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la
finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les PIMES catalanes a conseqüència de la
situació derivada del COVID-19.
5. Posar en marxa licitacions de l’Ajuntament prioritzant PIMES i autònoms de la ciutat.
6. Pla d’ajuts via subvencions i bonificacions per fer front a pagaments.
7. Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense
recàrrecs. Implementar facilitats i flexibilitat en les obligacions tributàries.
8. Campanya nacional i estatal per afavorir el turisme intern cap a Badalona.
9. Impuls d’un programa d’economia social al municipi amb la convocatòria de la primera
línia de subvencions específica.
10. Impuls programa ‘Cultura al rescat’ amb línia d’ajuts a creadors i empreses culturals, i
exempcions i bonificacions a empreses culturals.
11. Pla de comerç de districte: reforç del mercat i dels comerços i altres establiments de
proximitat. Creació de mapes de situació i app de reforç.
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12. Compromís municipal a prioritzar productors i empreses locals en la contractació pública
i prestació de serveis.
13. Establir una línia de microcrèdits per ajudar a tornar a posar en marxa els negocis que
han de restablir el gènere per recuperar l’activitat (ex. restaurants).

