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Treball conjunt 
 
1. Crear una taula entre govern, grups municipals i els principals actors i entitats socials de                
la ciutat. 
 
 
Partir d’una bona diagnòsis 
 
1. Conèixer l’estat de les finances per prioritzar els ajuts: romanent disponible i impacte de               
la crisi sobre la ciutat de l’Ajuntament des d’un punt de vista social prioritzant la cobertura de                 
les necessitats més bàsiques  i l’habitatge. 
 
 
Mesures en el curt termini 
 
1. Garantir la cobertura de les necessitats bàsiques com és l’alimentació per la ciutadania              
afectada per la crisi i amb una especial atenció a les persones i famílies més vulnerables. 
 
2. Obertura d’un servei d’atenció a la ciutadania de forma telefònica i/o presencial per donar               
informació i assessorament sobre totes les prestacions, bonificacions i ajudes (com, per            
exemple, l’ingrés mínim vital) que hi ha.  
 
3. Ampliar el servei de teleassistència, àpats i atenció domiciliària, així com reduir la llista               
d’espera per a la valoració de la dependència, per les  persones grans i amb discapacitat. 
 
4. Implementar una línia d’ajuts aprofitant la partida d’habitatge que faciliti el pagament del              
lloguer o l’hipoteca a aquelles persones i famílies que han vist reduïts considerablement els              
seus ingressos durant el període de confinament.  
 
5. Oferir una proposta d’activitats amb visió lúdico educativa per la temporada d’estiu,             
adreçada als infants i adolescents, garantint les bonificacions necessàries per tal que hi             
puguin accedir  les famílies de la ciutat que ho necessitin. 
 
6. Continuïtat del servei de l’allotjament de les persones sense llar fins a vincular-les a un                
projecte d’inserció social. 
 
7. Reforç del servei d’atenció a les dones que pateixen de violència de gènere per fer                
seguiment dels professionals, assessorament jurídic i suport psicològic. 
 
8. Impulsar un espai de suport psicològic i de mediació per acompanyar i ajudar als               
badalonins i badalonines a fer front a les conseqüències emocionals per aquest període de              
crisi sanitària. 
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Mesures en el mig i llarg termini 
 
 
1. Reforçar els recursos humans de l’Àrea de Serveis Socials, d’Atenció a la Ciutadania,              
Oficina local d’habitatge i del Departament de Salut, enfortint-los per les respostes eficaces             
que han de donar a la ciutadania. 
 
2. Continuar treballant en la implementació de nous sistemes de tarificació social en els              
preus i taxes públiques que depenen de l’Ajuntament, per garantir una major equitat i              
justícia social. 
 
3. Impulsar una partida de 5 milions d’euros per a la reactivació social amb l’objectiu de                
donar cobertura a les necessitats més bàsiques com alimentació i allotjament. 
 
4. Buscar nous recursos econòmics en partides no utilitzades, en el superàvit municipal i en               
despeses no prioritàries.  
  
5. dotació pressupostària per ampliar les beques de menjador escolar el proper curs             
2020-2021, amb l’objectiu de garantir la cobertura alimentària dels menors i adolescents. 
 
6. Impulsar un pla de reutilització dels llibres de text pel curs 2020-2021 acompanyat d’una               
línia de beques municipals pel material escolar de 40-50€ per alumnes de famílies afectades              
per la crisi. 
 
7. Implementar bonificacions i exempcions a les taxes i als impostos municipals a totes              
aquelles persones que hagin vist reduïts els seus ingressos pel període de confinament i de               
les conseqüències econòmiques que se’n derivaran. 
 


