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La gent de Junts per Catalunya Badalona som els que volem 
recuperar l’esperit del 1-O i del 9N, i els que defensem la 
transversalitat i la unitat que la gent tant ens 
reclama.

Som la gent d’un poble que té en el treball, l’esforç personal i la lluita 
per la dignitat les seves senyes d’identitat. Som la gent del President 
Puigdemont, els que des de l’ajuntament volem defensar els valors 
republicans.

Som el que des de Badalona treballarem per defensar els drets 
civils de tothom, però molt especialment els dels presos polítics i 
dels exiliats per la seva llibertat i el seu retorn a casa.

Som també, els que, des de la il·lusió, l’esforç i la rigorositat, 
ambicionem posicionar Badalona com una gran ciutat referent de 
l’àrea metropolitana amb la mirada posada en el 2030.
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Els nostres valors són les arrels que ens porten a treballar per a la 
ciutat on vivim. Per alguns de nosaltres no és la ciutat en la que vam 
néixer però per a tots és la ciutat en la que volem viure.

· Volem una Badalona que treballi decididament per una societat més justa  
i cohesionada, socialment avançada, econòmicament més sòlida i atractiva.
Una ciutat més competitiva, que doni oportunitats laborals i respostes a les  
necessitats actuals d’habitatge, tant a les persones amb més risc d’exclusió, com a la 
gent jove que comencen un nou projecte de vida. Una ciutat que elimini completament 
les okupacions il·legals i amb uns serveis socials reforçats que arribin millor a la gent i 
que  garanteixin el dret a l’habitatge i els subministraments energètics essencials. 

· Volem una Badalona que activi un pla de renovació urbà per tenir un centre  
de la ciutat tractor. Que millori la seva base econòmica, que posi les coses fàcils als 
emprenedors, que arribi a acords amb empresaris i treballadors i que consolidi un clima 
favorable a l’activitat econòmica. Una Badalona que  aposti pel comerç de proximitat, 
professionalitzant-lo i contribuint a fer-lo més variat i modern, adaptant-lo a les noves 
formes de comercialització  amb l’ajut de les noves tecnologies.

· Volem una Badalona més cívica i més segura que aposti per ampliar la Guàrdia 
Urbana, per aplicar l’Ordenança de Civisme, per promoure la cooperació entre els 
cossos de seguretat i per potenciar la policia de barri, la unitat de civisme i la unitat de 
convivència.

· Volem una Badalona més sostenible i més verda que aposti per recuperar  
espais urbanitzats i els transformi en espais verds, que cuidi més i millor la  
Serralada de Marina, que recuperi i millori els parcs urbans, que impulsi les  
cobertes verdes i les energies renovables en els edificis municipals. Una ciutat més 
intel·ligent i amable amb els vianants  «Smart City», que adapti la mobilitat de la ciutat 
als nous fenòmens lligats a compartir el vehicle, a la bicicleta, al patinet, a la moto... 
Una ciutat que faciliti l’entrada de companyies de «mobility as service» i que aposti per 
una mobilitat amb menys emissions (vehicles elèctrics i híbrids) implantant espais de 
recarrega per tota la ciutat.

QUÈ VOLEM
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· Volem una Badalona més neta, més verda i amb millors serveis. Una ciutat  
que incrementi i millori els contractes de neteja i de verd urbà per situar-la al nivell 
d’altres ciutats comparables amb la nostra. Una ciutat amb una platja de qualitat que 
esdevingui un pol turístic mantenint-la neta tot l’any. Una ciutat que continuï desenvolu-
pant el pla de millora del clavegueram, amb la construcció de nous dipòsits de retenció 
d’aigües pluvials que ajudin a resoldre la problemàtica dels sòlids flotants a mar.

· Volem una Badalona que faci de l’educació el seu nord i doni suport a les escoles, 
professorat, pares i mares en la seva tasca. Una ciutat que faci efectiva una planificació 
educativa amb l’elaboració d’un mapa escolar que reculli l’oferta de totes les etapes 
educatives de 0 fins a l’educació post obligatòria, que potenciï la formació d’adults i 
faciliti l’accés als ensenyaments superiors i a l’educació professional.

· Volem una Badalona que promocioni l’esport i la cultura. Una ciutat en què  
l’esport sigui un element clau, tant pel que fa a valors, com per la cohesió que genera; 
que inverteixi en el manteniment i tecnologia dels seus equipaments, que ampliï horaris 
i que en millori la gestió. Una Badalona que reconegui la cultura com un valor fonamen-
tal que potenciï el Museu i tot el seu patrimoni històric i cultural.

· Volem una Badalona més inclusiva. Una ciutat que garanteixi l’autonomia i el  
benestar de les persones amb diferent capacitat física o intel·lectual, que posi en  
marxa una Taula Municipal del sector de les entitats que treballen amb persones  
amb diferents capacitats: des dels Centres Especials de Treball fins a fundacions 
i organitzacions que dediquen molts esforços per millorar la qualitat de vida de les  
persones i les seves famílies.

· Volem una Badalona basada en un nou pacte de confiança entre el govern  
municipal i els ciutadans, que treballi per la transparència i l’eficàcia en la gestió local 
als nivells que una ciutat del segle XXI es mereix. Amb un ajuntament més efectiu al 
servei de les persones i no d’una burocràcia estèril, que aposti per renovar la direcció 
tècnica de l’Ajuntament, seleccionar els millors professionals i revolucionar-lo fins a 
convertir-lo en una eina de servei eficaç orientada al 100% dels ciutadans.
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Les persones com tu cada dia estan més compromeses amb allò que passa al seu 
voltant. En aquest context, la transparència en la gestió i el comportament ètic dels 
càrrecs electes són compromisos que exercim i exercirem. També en aquest context, 
la gent que, com tu, vol participar, necessita més instruments d’informació. Vol més 
transparència. Per això, els governs, començant pel Govern de Catalunya, han ampliat 
el seu enfocament de rendició de comptes i de transparència.

Als ajuntaments com el de Badalona, encara falta feina a fer per arribar a nivells de 
transparència que permetin parlar d’un autèntic govern obert que sigui transparent i 
fomenti la participació ciutadana ben entesa, és a dir, real i concreta. A més a més, 
creiem que la disponibilitat de dades també té una dimensió econòmica, en la mesura 
que facilita les coses a les empreses i comerços que ja treballen al municipi, o a les 
que es plantegen instal·lar-s’hi.

Per això volem ser referents metropolitans en les accions de transparència i  
informació pública, així com en la definició dels mecanismes de participació ciutadana. 
Les dades s’han de presentar de manera que siguin comprensibles pels ciutadans  
i les puguin vincular amb les polítiques públiques i els seus resultats, incloent totes les 
dades econòmiques, els plans i programes, l’oferta pública d’ocupació i contractació, 
i els convenis de l’Ajuntament amb empreses, institucions i particulars. 

Volem que sàpigues què fa el teu Ajuntament. Publicarem les dades de forma senzilla 
i ordenada. Del 2007 al 2011, nosaltres vàrem liderar la transformació tecnològica de 
l’Ajuntament de Badalona. Ara volem que vegis un segon salt endavant, que se centri 
en tu com a usuari i et faci actor del procés participatiu amb totes les dades a la teva 
disposició. 

Creiem que la participació no s’acaba el dia de les eleccions. Que tu i els teus  
veïns heu de poder treballar cada dia de manera individual o col·lectiva a través de les 
entitats, per tal que el govern de l’Ajuntament sigui el teu govern d’una manera molt 
més clara. Farem tot el possible perquè el govern interioritzi les teves aportacions i que 
aquestes influeixin en les polítiques municipals. 

COM HO FAREM 
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1. La gent de Junts per Catalunya Badalona t’escoltem

Aquesta implicació de la gent com tu en el govern de la ciutat no és un objectiu per  
si sol. No és la finalitat per la qual apostem per la transparència i la participació.  
L’objectiu principal és aconseguir que tot l’engranatge municipal estigui al servei de 
les persones: que els veïns com tu vegin que tot plegat es trasllada en una millora dels 
serveis municipals i del conjunt de l’economia local. 
No té cap sentit avançar en transparència i participació si no tenim clar que tot respon 
a aquest objectiu principal.

Per això es fa necessari definir uns estàndards de qualitat per tot el teixit de  
serveis municipals. L’ajuntament ha de garantir a tota la població la possibilitat  
de viure, desenvolupar-se, treballar i progressar a la ciutat, i també d’accedir als serveis 
bàsics principals, i d’una manera equitativa, a la sanitat, l’educació, els serveis socials, 
la cultura i l’esport.

La proximitat és un factor clau. Creiem que cal potenciar els districtes, si cal adaptant 
la seva configuració a la realitat social de cada territori. 
Per aquesta raó apostem perquè tinguis uns districtes amb poder. Que els districtes 
on tu i els teus conciutadans viviu tinguin diners per a inversions, i recursos propis, 
humans i econòmics, per a atendre les necessitats més concretes i urgents dels veïns.

Com que creiem que quan més propera és l’administració, més eficaç és amb els 
problemes quotidians de les persones, pensem que els districtes han de liderar els 
processos participatius per a decidir part de les inversions als barris. Es tracta, en 
definitiva, de dotar-los de locals municipals de serveis a la ciutadania i de pressupost, 
avalat per processos participatius per a dur a terme accions concretes.

2.1. T’escoltem i volem serveis socials per a tothom
 
Uns dels nostres objectius com a ciutat ha de ser el de tenir un ajuntament amb  
vocació clara pels serveis a les persones. La proximitat amb el ciutadà i la qualitat  
del servei són els dos pilars principals pels que Junts per Catalunya creu que s’ha 
d’apostar a Badalona.

Per això, el nostre compromís és ferm en els següents aspectes:

• Major agilitat i treball en xarxa entre serveis, administracions i entitats per combatre 
les desigualtats dels districtes.
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• En col·laboració amb entitats com la PAH i la FAVB, impulsarem la creació d’un parc 
d’habitatges d’emergència social. 

• Coordinarem l’Ajuntament de Badalona i els serveis socials d’altres administracions 
per tal d’atendre adequadament els casos de pobresa energètica, per a garantir que 
ningú es quedi sense subministraments energètics essencials. 

2.2. Escoltem als joves 

A les persones joves us calen horitzons, oportunitats i confiança. Hem d’aconseguir 
que aquestes generacions persegueixin viure, estudiar i treballar a la nostra ciutat. 
Des de l’Ajuntament se’ls han de donar les eines, orientacions i instruments perquè 
tinguin Badalona als seus plans de futur.

Per això, als qui sou joves –i de retruc a les vostres famílies- us proposem que  
considereu les següents accions: 
• Instruments que t’ajudin a trobar feina. Cal tenir una plataforma d’inserció laboral per 
als joves, seguint les experiències dels municipis del nostre voltant com Santa Coloma. 

• Més facilitats per ser emprenedors. Dissenyarem programes que facilitin la creació 
d’empreses i comerços per a joves emprenedors. 

• Oportunitats per agafar experiència laboral. Per això potenciarem les pràctiques  
curriculars mitjançant convenis tant en els ens que depenen de l’Ajuntament, com en 
empreses. 

2.3. Escoltem la gent gran

La gent gran -i en aquests temps de crisi encara més- necessiteu més eines al vostre 
abast per a viure amb una millor qualitat de vida. 

Si ets una persona gran, has de poder sentir-te part activa de la societat, i alhora  
s’ha de tenir present que és molt possible que tinguis necessitats específiques que 
l’administració pública hauria d’ajudar-te a satisfer. 
Això vol dir que cal impulsar un model d’atenció a les persones grans que combini la 
prestació de serveis sanitaris i socials amb accions que facilitin la presència de la gent 
gran en la dinàmica ciutadana, amb un important pes de les accions encaminades al 
contacte entre generacions, entre joves i gent gran. 
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Per això, per als qui ja sou més grans, proposem algunes mesures que es poden  
impulsar des de l’Ajuntament de Badalona: 

• La ciutat tindrà un veritable programa intergeneracional, que posi en contacte els  
més joves i els més grans i potenciï l’intercanvi d’experiències i el compartir  
habitatges. Ho farem amb la col·laboració de les escoles i instituts, de les AMPES, i de 
les associacions, casals i residències per a persones grans.

• Treballarem amb la formació en TIC de la gent gran des dels centres cívics d’arreu de 
la ciutat i incorporarem un telèfon de suport. 

• Potenciarem les activitats per a gent gran que fomentin l’envelliment actiu. 

• Iniciarem una línia d’ajudes a persones grans que vulguin fer petites obres  
d’accessibilitat o adaptació. 

2.4. Escoltem les persones amb diversitat funcional

Badalona ha de ser inclusiva i cal garantir l’autonomia i benestar de les persones amb 
diferent capacitat. Les persones amb diferent capacitat física o intel·lectual mereixeu 
una especial atenció per part de l’Ajuntament. 

El nostre compromís és posar en marxa una Taula Municipal del sector de les entitats 
que treballen amb persones amb diferents capacitats: des dels Centres Especials de 
Treball fins a fundacions i organitzacions que dediquen molts esforços per millorar la 
qualitat de vida de les persones i les seves famílies. 

• Impulsarem un programa de suport a les persones discapacitades. 

• El 5% del parc d’habitatges de lloguer social serà destinat al col·lectiu i a més volem 
crear pisos tutelats amb l’objectiu de dotar d’autonomia a aquestes persones. 

• Destinarem part de les places d’oferta pública d’ocupació de l’ajuntament i la borsa 
de treball a persones amb diversitat funcional tal i com marca la llei. 

• Apostarem per l’escola inclusiva garantint l’atenció curricular als alumnes amb  
necessitats especials. 
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2.5. Escoltem els nouvinguts 

Badalona, com Catalunya, és una terra d’acollida. Una terra que ha rebut persones 
d’altres territoris en diferents èpoques. 
Persones que han contribuït a fer prosperar el país i la ciutat. 
En els darrers anys, Catalunya i Badalona han vist com creixia el nombre de persones 
nouvingudes, aquesta vegada procedents de fora de l’Estat. 
Davant d’aquesta realitat, els qui sou immigrants i teniu la voluntat de fer arrel en aquest 
país i en aquesta ciutat, teniu el repte d’aprendre entre una i dues llengües i d’assumir 
com a vostres principis bàsics de la cultura i l’organització institucional i legal de la so-
cietat on viviu. Teniu drets, i teniu deures. Com en qualsevol altra societat democràtica. 

Però és cert que a les persones nouvingudes se les ha d’acompanyar en aquest  
procés d’adaptació. En alguns casos requereix més temps que en altres, però en  
menor o major mesura, les persones nouvingudes necessiteu un cert acompanyament 
en el vostre procés d’adaptació a la realitat del nostre país i de la nostra ciutat. 
Malgrat les diferències, malgrat les tensions, malgrat l’ús interessat que alguns fan dels 
problemes associats a la immigració en temps de crisi econòmica, el model català de 
gestió pública de la immigració és un model d’èxit. 
Per això la missió de l’Ajuntament de Badalona ha de ser, tot i les seves competències 
limitades, ajudar en aquest procés. Proposem fer-ho amb diverses mesures: 

• Més recursos per a programes de cohesió social, com els de desenvolupament  
comunitari, educatius d’entorn i d’acollida per elaborar un Pla integral per la cohesió 
social a Badalona, amb la participació de tots els departaments municipals i del govern 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. 

• Impulsarem els mediadors i educadors amb l’objectiu de millorar la convivència. 

3. T’escoltem i posarem l’urbanisme al servei de les persones

Portes enfora cal que Badalona passi a ser una veu escoltada a on es dissenya el  
territori i portes endins passa per humanitzar la ciutat fent-la a mida dels ciutadans i 
fent que l’urbanisme fomenti la cohesió social i la construcció d’una sola ciutat.
Badalona és avui sobre el mapa una ciutat edificada sense criteri. Els barris de la ciutat 
mantenen una manca de cohesió territorial. La C31 és el principal problema. 

Volem donar resposta a les mancances estructurals que pateix el territori de Badalona 
en infraestructures de mobilitat, en polígons industrials, en espais públics pel ciutadà, 
i en medi ambient i patrimoni natural.
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Cal que l’Ajuntament de Badalona participi activament a la redacció del Pla Director 
Urbanístic de l’Àrea Metropolitana que ha d’actualitzar el Pla General Metropolità i ha 
de posar les bases pel futur desenvolupament urbanístic. 

3.1. T’escoltem per millorar els carrers

La falta de manteniment dels carrers ha esdevingut un dels principals problemes de la 
ciutat ens els últims quatre anys. Per això proposem millorar les voreres i els carrers. 

• Com a vianant i conductor, mereixes carrers en millor estat. Per això volem  
impulsar, durant el mandat 2019-2023, la repavimentació i reurbanització dels  
carrers que més ho necessitin. Per a determinar-los, als informes tècnics hi afegirem 
les peticions que els veïns ens feu. Hi sumarem aquelles actuacions que es derivin dels 
processos participatius per a decidir part de les inversions a cada districte. 

• Farem un manteniment més intensiu de la via pública. Potenciarem que les  
brigades municipals que puguin arribar a tots els racons de la ciutat a fer manteniment 
i petites millores com ara la substitució de mobiliari urbà malmès de pilones, papereres 
o la reparació de petits sots al paviment o substitució de panots de voreres. 

• Les barreres arquitectòniques han de desaparèixer. Badalona ha de ser un referent 
en aquesta qüestió. 

• Assegurarem que es neteja bé. Tenim un contracte de neteja potent, elaborat la  
legislatura 2007 a 2011, estant nosaltres al govern. Ara cal assegurar que es  
compleix i s’executi bé, perquè hi ha zones de Badalona on cal millorar molt. També 
farem tot el possible per agilitzar els processos que obliguen els propietaris de solars 
a mantenir-los nets i tancats. 

• Recuperarem la neteja a fons. Desplegant de nou la neteja de pintades i mobiliari 
urbà. Si volem que la ciutat faci bona cara, necessitem mantenir-la neta.

3.2. T’escoltem perquè et moguis millor

Si et mous a peu, en transport públic o en cotxe per Badalona, segur que ets ben  
conscient que tenim un greu problema de mobilitat. 
La xarxa principal de la ciutat està sobresaturada i cada vegada és més evident que 
és necessari acabar les calçades laterals de la C31 i prioritzar la mobilitat en transport 
públic i mitjans no motoritzats. A més cal trencar les barreres que suposen la via del 
tren i la C31.
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Tant si et mous en cotxe com en transport públic, a peu o en bicicleta, hem pensat 
mesures concretes que pretenen millorar la mobilitat a Badalona:

• No renunciarem al Metro. Defensarem que el PDI contempli les ampliacions de la 
xarxa de Metro que manquen a la ciutat. Especialment el perllongament de l’L1 per 
connectar amb Santa Coloma i dotar de servei de Metro barris densos com Bufalà, 
Montigalà, Lloreda i Sant Crist. 

• Garantirem l’execució del darrer tram del lateral de l’autopista. Perquè creiem que 
hem de saber prioritzar les inversions i aquesta té un retorn que ho justifica tant per la 
dignificació dels barris pels quals transita com per la millora que suposa en la mobilitat 
interna de la ciutat. 

• Perquè el front marítim sigui més accessible en transport públic, a l’estació de  
Rodalies cal un nou accés des del Passeig Marítim així com la millora de la mobilitat en 
aquest àmbit. 

• Promourem l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià. Proposem el  
desenvolupament d’una xarxa bàsica de carrils bicicleta preferentment en calçada  
que connecti els diferents barris de la ciutat. A més proposem la construcció  
d’aparcaments segurs en l’entorn de les estacions de transport públic. 

• Redactarem una nova ordenança de circulació adaptada a les noves necessitats de 
mobilitat, que prioritzi els vianants, les bicicletes, els patinets i el transport públic. Que 
proposi noves formes de regulació de l’aparcament que fomentin la rotació de vehicles 
com les àrees verdes. 

• Seguirem pacificant el trànsit a la ciutat i prioritzant al vianant. Perquè primer són  
les persones. Crearem mecanismes de control de trànsit a les zones per a vianants 
existents. 

• Millorarem la mobilitat a l’entorn de Can Ruti. Millorarem la velocitat comercial de les 
línies de bus que hi arriben mitjançant la implementació de carrils dedicats. A més,  
reorganitzarem l’aparcament acostant el bus als accessos. També obrirem un nou  
aparcament en el solar existent destinat a la futura ampliació de l’hospital i fomentarem 
la rotació dels vehicles que aparquen al recinte optimitzant l’ús de les places disponibles. 

• Implementarem els camins escolars i rutes per a vianants. Per facilitar la mobilitat  
a peu i dotar als vianants de major seguretat especialment en l’entorn dels centres 
escolars. 

• Incrementarem les places destinades a l’aparcament de motos en calçada, perquè a 
la vorera primer són les persones.
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• Renovarem de manera progressiva tota la senyalització orientativa de la ciutat.  
Per tal que els conductors s’orientin en comptes de confondre’s i no suposin una 
molèstia pels vianants. 

3.3. T’escoltem per tenir cura del medi ambient 

El patrimoni natural de Badalona és un dels seus principals actius. Un element que la 
diferencia de la resta de ciutats metropolitanes i que cal potenciar des de l’Ajuntament, 
en col·laboració amb altres institucions i entitats privades.

Per a tu que t’estimes la natura, hem pensat algunes mesures concretes que poden fer 
que la muntanya i la platja -que també és “natura”- estiguin al nivell que es mereixen: 

• Volem cuidar més la Serralada de Marina. Pressionarem la Diputació de  
Barcelona perquè inverteixi més al Parc Natural de la Serralada de Marina. A banda del 
Pla director, calen actuacions per a fer que el passeig i la pràctica de l’esport siguin 
més còmodes, millorant la senyalització.

• Impulsarem les accions previstes en el Pla Director del Clavegueram,  construint més 
dipòsits pluvials per tenir menys episodis de sòlids flotants a la platja les temporades 
de bany i continuant amb una adequada priorització de la reparació del clavegueram.

• Demanarem que l’Estat acabi el passeig Marítim. Garantint finalitzar el tram de la Mora 
de manera coordinada amb Sant Adrià.

• Promourem la instal·lació d’esculls artificials a la zona del pont del petroli per promou-
re l’increment de la diversitat del medi marí i com a punt d’atracció dels submarinistes. 

• Millorarem el patrimoni de la ciutat, garantint que els edificis i espais singulars amb 
valor seran protegits adequadament revisant el catàleg de patrimoni local, incloent-hi 
el patrimoni immaterial. 

• Potenciarem Sant Jeroni. Volem recuperar els espais degradats de Sant Jeroni de la 
Murtra i donar-lo a conèixer. 

• Ampliarem l’espai destinat a horts urbans, fent-los accessibles més enllà de persones 
jubilades a persones en situació d’atur o en risc d’exclusió social. 

Junts Per Catalunya Badalona. David Torrents.                                                      PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPALS 2019



3.4. T’escoltem perquè tinguis més i millors parcs urbans 

Els parcs i places de Badalona han de fer un salt qualitatiu. El seu manteniment s’ha de 
millorar perquè siguin espais que realment facin la seva funció. 
Com que l’espai públic és el teu punt de trobada, les zones lúdiques dels més petits, 
el lloc d’esbarjo de la teva mascota, l’ajuntament de Badalona hauria de garantir el seu 
manteniment i potenciar-ne la millora.

És per això que calen mesures per posar els parcs i places al nivell que els pertoca. 
Proposem que, per a fer-ho comencem per diferents mesures: 

• Potenciar els parcs urbans, començant pels parcs G4 i G5 de Montigalà-Batllòria, 
que creiem que s’han de remodelar i també s’ha d’arranjar el seu entorn. 

• Adequar progressivament l’arbrat dels nostres carrers buscant espècies amb menys 
molèsties i de més fàcil manteniment. 

• És important incorporar campanyes de control de poblacions de coloms i plagues a 
la ciutat.

• Les àrees de gossos s’han de generalitzar. En places petites, de petit format.  
En places grans i parcs urbans, amb més espai, ja que creiem que tots els parcs de la 
ciutat han de disposar d’un espai de sorra tancat per l’esbarjo de les mascotes. 

• Cal fer una política de manteniment de les fonts d’aigua, i també és necessari  
començar a fer un manteniment dels sòls esponjosos tant en zones infantils com en 
l’arbrat dels carrers.

3.5. T’escoltem perquè tinguis accés a l’habitatge 

Cal que la política d’habitatge doni resposta a les necessitats actuals de les persones.
Per tant, ha de ser una política d’habitatge que resolgui les greus situacions que  
provoca la crisi econòmica.

És en aquest sentit que creiem que la planificació urbanística de la ciutat ha de  
contribuir a ampliar el parc d’habitatge disponible, i que s’han d’articular mesures  
que facilitin l’accés a l’habitatge a les persones amb major risc d’exclusió social, però 
també a les famílies joves que comencen un nou projecte de vida. 
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Volem fer-ho amb diverses mesures: 

• Ampliarem les subvencions per a les obres de rehabilitació d’habitatges que  
comportin l’eliminació de barreres arquitectòniques o la millora de la seva  
eficiència energètica, amb l’objectiu de tenir habitatges més accessibles i  
econòmicament i ambientalment sostenibles. 

• Treballarem per aturar els desnonaments, arribant a acords per tal que les famílies 
que no puguin fer front al pagament de l’hipoteca puguin romandre al seu habitatge en 
règim de lloguer o usdefruit. 

• Farem un estudi del parc d’habitatges buits per explorar la possibilitat de crear una 
borsa de lloguer social amb les entitats bancàries així com també evitar l’ocupació. 

4. T’escoltem per a millor l’economia 

Segurament tu mateix o algú que coneixes ha patit o està patint de forma molt directa 
la crisi econòmica que arrosseguem des de fa anys. Malgrat que en els darrers temps 
l’economia catalana està recuperant to muscular, encara falta molt per a arribar a la 
situació econòmica que seria desitjable.

La manca de recursos per part de les administracions locals, així com la dificultat de 
dur a terme grans polítiques d’ocupació, especialment les destinades als joves, posen 
de manifest les mancances del nostre sistema laboral actual. 
Per això, cal impulsar programes de formació professional perquè els nostres joves 
es puguin incorporar al mercat laboral a la vegada que també cal impulsar programes 
de subvencions per les empreses locals que contractin a persones que es troben a la 
borsa de treball municipal. 

Junts per Catalunya es compromet a donar sortida a aquesta situació des de  
l’Ajuntament de Badalona, promocionant l’emprenedoria, facilitant a les noves  
empreses instal·lar-se a la ciutat i agilitzant els tràmits administratius que això pugui 
comportar.

4.1. T’escoltem perquè l’Ajuntament impulsi l’economia

• Promourem un òrgan on hi tinguin presència partits, sindicats, empresaris i  
associacions per planificar el full de ruta de creixement econòmic de la ciutat a mitjà  
i llarg termini. 
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• Per unes polítiques de reactivació econòmica més potents, proposem fusionar  
l’IMPO i REBASA per a obtenir un ens municipal al servei de l’ocupació i l’economia 
que sigui més àgil i desenvolupi actuacions més transversals i ambicioses que fins ara. 

• Promourem el desenvolupament d’una zona industrial al voltant de la B500 i la  
Riera de Montalegre, amb naus de més de 1.500 metres quadrats que afavoreixin la 
instal·lació de noves empreses a la ciutat amb valor afegit. 

• Impulsarem programes de subvencions per a les empreses locals que contractin a 
persones que es troben a la borsa de treball municipal. 

• Promourem la instal·lació d’empreses vinculades al sector sanitari aprofitant el hub 
de Can Ruti, l’ICO i l’Institut Guttman. També volem apostar pel sector de la logística i 
distribució de mercaderies aprofitant la nostra localització, en tant que és un sector en 
creixement amb baix impacte sobre el medi natural. 

4.2. T’escoltem perquè trobis feina 

• Reformularem els Plans d’Ocupació fent-los més accessibles a tothom i posant-los 
al servei de les empreses del territori perquè generin llocs de treball. Per a fer-ho, els 
ampliarem amb fons propis de l’Ajuntament. 

• Promourem l’ocupació de majors de 45 anys. 

• Garantirem que els serveis socials es posaran al servei de les gairebé 10.000  
persones que no cobren cap prestació a la ciutat i les seves famílies garantint l’accés 
a les necessitats bàsiques i treballant per la reinserció al món laboral. 

• Potenciarem, a través de convenis de col·laboració, que les empreses que presten 
serveis a l’Ajuntament o que s’instal·lin a la ciutat contractin preferentment veïns de 
Badalona. 

4.3. Escoltem els emprenedors
 
• Farem que els processos administratius siguin més àgils. Abolirem traves  
administratives. 

• Potenciarem la creació de vivers d’empreses que donin suport a les iniciatives  
emprenedores del territori, tot adaptant espais municipals. 

Junts Per Catalunya Badalona. David Torrents.                                                      PROGRAMA ELECTORAL MUNICIPALS 2019



• Posarem en marxa microcrèdits per a projectes sòlids, estalvis fiscals per la  
inversió en actius tecnològics i industrials que generin ocupació, i suport a projectes 
d’emprenedors aturats de llarga durada. 

• Potenciarem les empreses de caire social com les cooperatives, societats anònimes 
laborals i empreses d’inserció per incentivar un canvi de model productiu. 

• Millorarem els serveis, la vigilància, la neteja i les instal·lacions als polígons industrials 
fent-los atractius per les empreses. 

• Apostarem per facilitar la implementació d’empreses d’alt valor afegit apostant pels 
sectors biosanitaris i de les TIC. 

• Treballarem conjuntament amb l’Àrea Metropolitana i Barcelona per posicionar  
Badalona com un pol d’atracció de noves empreses. 

4.4. Escoltem els comerciants

Continuarem compromesos amb el comerç de proximitat de Badalona i els seus valors: 
els de la proximitat, la tradició, el saber fer i el tracte familiar.
Més de 7.500 establiments i 15.000 treballadors converteixen aquest sector en el 
primer de Badalona.

Per a fer-ho, pensant en els que us dediqueu al comerç, volem impulsar diverses  
mesures:

• Intensificarem les accions en matèria de neteja i seguretat als eixos comercials, nous 
plans d’àrees de càrrega i descàrrega i aparcaments pels clients.

• Farem complir els horaris comercials i lluitarem contra la venda il·legal i el top manta. 

• Calendaritzarem les fires i mercats ambulants, assegurant que en cap cas actuen com 
a competència deslleial del comerç de proximitat. 

• Ajudarem a la professionalització del nostre comerç, contribuint a fer-lo més variat i 
modern, adaptant-lo a les noves formes de comercialització i també amb l’ajut de les 
noves tecnologies. Cal facilitar instruments i eines per tal que els permetin atreure  
visitants tant dins com fora de Badalona. 

• Impulsarem definitivament la millora dels mercats municipals durant el proper mandat.

• Millorarem el manteniment de les zones comercials i promourem un enjardinament de 
qualitat. 
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• Ampliarem zones de càrrega i descàrrega d’acord amb les indicacions que es  
determinin en el disseny definitiu del Pla de Mobilitat i en garantirem el correcte ús. 

• Facilitarem l’accés amb vehicle privat i amb transport públic als eixos comercials de 
la ciutat, fent- los competitius. 

• Controlarem el compliment de la normativa per part dels establiments, posant atenció 
als horaris i les condicions administratives i de treball que s’hi donin. 

• Elaborarem un pla d’aparcaments soterrats que tingui vocació comercial, amb la col·la-
boració del sector comercial i dels operadors actius en aquest tipus d’infraestructures. 

• Millorarem la qualitat urbanística dels eixos comercials, amb millors carrers i millor 
manteniment i més qualitat en el paisatge urbà. 

• Impulsarem les bonificacions i reduccions d’impostos municipals com l’IBI, l’IAE o 
l’ICIO per tal de donar impuls a l’activitat econòmica. 

• Impulsarem un Pla de Dinamització de Locals Comercials Buits per promoure que 
l’oferta (titulars de locals buits de planta baixa) i la demanda (emprenedors i empreses 
del sector del comerç) es trobin amb més facilitat, fomentant així uns carrers vius i 
dinàmics, espais de trobada i de relació social i econòmica. 

• Millorarem els espais on, setmanalment, es fan els encants, amb accés a una xarxa wifi 
gratuïta, amb més seguretat, amb lavabos portàtils i amb un desfibril·lador. 

• Rebaixarem les taxes als marxants i mirarem d’unificar criteris amb els ajuntaments de 
Sant Adrià i Santa Coloma pel que fa referència als encants.

• Promourem una plataforma pel comerç i el turisme on siguin representats els sectors 
públics i privats, que centralitzi totes les iniciatives i posi en contacte els promotors, en 
la línia del que fa Barcelona Turisme. 

• Dissenyarem un Pla d’Hotels per millorar l’oferta hotelera, amb l’objectiu de fer una 
ciutat atractiva a nivell turístic. 

• Promocionarem el Port de Badalona fent-lo més accessible i fomentant la instal·lació 
d’empreses, comerços i serveis. 
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5. T’escoltem i volem que els impostos que paguis siguin justos

Badalona és una ciutat fiscalment cara, i això ens resta oportunitats en termes de  
competitivitat econòmica. És menys atractiu venir a viure o a treballar a Badalona que 
en altres ciutats a causa de la seva fiscalitat, que se suma a moltes altres raons que 
també volem canviar. 
Volem girar la truita en matèria fiscal sense reduir la capacitat de prestar serveis  
de qualitat. La reducció dels impostos ha de permetre més activitats que generin  
ingressos. Alhora, cercarem estalvis en la despesa municipal.

Per això, promourem diverses iniciatives: 

• Racionalitzarem la despesa pública potenciant una política d’estalvi de consums, 
contractes i personal eventual. 

• Potenciarem la col·laboració entre el sector públic i el privat per a estalviar costos 
sense renunciar a la vocació pública dels serveis. 

• La teva contribució serà més baixa. Reduirem l’impost de béns immobles en un 15%. 
Actualment tenim l’IBI més car de les ciutats metropolitanes. L’Ajuntament cobra un 
1,04% del valor cadastral, quan la resta de grans ajuntaments cobren entre un 0,4 i un 
0,8%.

• Introduirem totes les bonificacions fiscals permeses per la llei en tots els impostos i 
taxes. Aplicarem tots els descomptes que permeti la legislació espanyola i catalana, en 
el percentatge més elevat possible. 

6. T’escoltem i volem que visquis en una ciutat intel·ligent 

Badalona té molt de camí per recórrer en el camp de l’smart city, per millorar la  
qualitat de vida de les persones i garantir el desenvolupament social, econòmic i urbà 
sostenible. 

L’smart city ha de tenir la capacitat de donar resposta a les necessitats dels ciutadans 
(medi ambient, mobilitat, telecomunicacions, habitatge). Una smart city també porta 
inherent una millor interacció entre els ciutadans i l’administració. 

Per ser una ciutat smart cal un Ajuntament que aposti pel desenvolupament transversal 
de les seves àrees estratègiques (mobilitat, neteja, vigilància, salut...). 
En aquest sentit durant el proper mandat proposem integrar les dades dels  
contractes municipals en la mateixa plataforma per poder desenvolupar una estratègia 
smart comuna i interoperable i poder optimitzar els serveis. 
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• Volem també una ciutat autosuficient energèticament i per això promourem  
l’aprofitament d’energia i l’ús d’energies renovables, aconseguint una optimització de la 
distribució. Contractes de gestió energètica als equipaments municipals, aconseguint 
un estalvi significatiu. 

• També apostarem per exercir un millor control del sector de les telecomunicacions 
mitjançant una ordenança municipal de Paisatge Urbà, aprofitant el desplegament 
del 5G. En aquest sentit volem regular les antenes existents a la ciutat allunyant-les 
dels punts habitats i descentralitzant-les de manera que aconseguim millor cobertura i  
menys concentració de les radicacions. 

• Potenciarem les aplicacions municipals per a mòbil i el desplegament de punts wifi a 
la ciutat.

• Seguirem potenciant l’open-goverment: informació pública en obert, expedients  
electrònics, tràmits on-line.

• Impuls d’un centre de gestió de trànsit amb la funcionalitat de gestionar de manera 
centralitzada semàfors, accés a zones peatonals, càrregues i descàrregues, millora de 
la velocitat comercial del transport públic en cruïlles i control del trànsit als carrers de 
la ciutat. L’objectiu d’aquest centre de control coordinat amb Guàrdia Urbana és que 
pels carrers de la ciutat es circuli de la manera més fluïda possible.

• Fer més eficient el contracte de neteja i recollida de residus mitjançant la  
implementació de tecnologia: control remot de la capacitat dels contenidors,  
geolocalització de la flota, control de la cobertura de l’escombrada manual...

• Creuarem informació municipal de diversos departaments per ser més eficients en la 
gestió dels recursos. Dades de les estacions meteorològiques per evitar encendre reg 
automàtic quan plou, enllumenat controlat en funció de la llum i no d’un temporitzador.

7. T’escoltem i volem que visquis en una ciutat més segura i cívica 

En el mandat 2007-2011,  vam liderar les polítiques públiques municipals en matèria 
de seguretat i civisme. Es va ampliar la Guàrdia Urbana amb 72 nous agents, una xifra 
mai vist fins llavors i que pretenia millorar la ràtio d’agents per habitant, cosa que el 
govern municipal del PP no va voler fer de 2011 a 2015. Es va aprovar l’Ordenança de 
Civisme, un text útil que cal assegurar que s’aplica. Per a tu, que vols barris més segurs 
i cívics, recuperarem, millorada, la política de seguretat pública que vàrem impulsar. 
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Tenim experiència, i per això volem portar a terme diverses mesures:

• Ampliarem la Guàrdia Urbana amb un mínim de 40 nous agents en el mandat  
2019-2023.

• Promourem la cooperació entre cossos de seguretat.

• Potenciarem la Policia de Barri ampliant els seus horaris i fent-los compatibles amb 
la realitat de cada zona. A més potenciarem la presència descentralitzada del cos a 
través de l’OMD.

• Recuperarem les unitats de Civisme (UCI) i de Convivència (UCO) de la Guàrdia 
Urbana, que el PP va eliminar, ja que entenem que la seva feina especialitzada era 
positiva.

• Hi haurà una comissaria de veritat a Sant Roc. El que ha fet el PP ha estat un mòdul 
on derivar el ciutadà cap a la central, sense possibilitat de tramitar denúncies ni altres 
gestions.

• Farem que els agents de la Guàrdia Urbana tinguin els mitjans de protecció necessaris 
per als temps actuals, tal i com reclamen els professionals del cos.

• En la lluita contra els pisos ocupats serem més ambiciosos, anant més enllà de la 
instal·lació de planxes metàl·liques i fent acció policial preventiva. Farem un seguiment 
dels casos que impedeixi les ocupacions il·legals abans que aquestes es produeixin, 
per no haver de recórrer a la solució final de les planxes.

• Recuperarem el dispositiu de vigilància nocturna els caps de setmana al voltant de 
la zona d’oci, que el PP va desmantellar, amb l’objectiu d’evitar conflictes i eliminar els 
grups persones que consumeixen alcohol als carrers i a la platja.

• Crearem un cos de protecció civil com tenen la majoria de municipis, capaç d’actuar 
de manera adequada en situacions d’emergència i risc.

• Despolititzarem la Guàrdia Urbana, en la línia del que vàrem fer entre 2007 i 2011. La 
policia de Badalona no tornarà a ser la policia al servei del departament de premsa de 
l’Ajuntament com ho va ser amb el PP. Tornarem als professionals de la Guàrdia Urbana 
l’autonomia de decisió que havien perdut en els darrers anys. 
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8. Escoltem el món de l’esport 

L’esport és un dels elements que més identifiquen i cohesionen la ciutat de Badalona.
Els èxits esportius de ciutadans i equips de Badalona són coneguts arreu en modalitats 
esportives molt diferents, i la seva promoció ha d’ésser un element clau a la ciutat, tant 
pel que fa als seus valors, per la cohesió que genera entre els seus practicants i per la 
imatge de ciutat viva que exportem.
Aquesta presència i qualitat de l’esport a la nostra ciutat és deguda sobretot a la  
tasca dels clubs i de les entitats esportives. Per tant, defensem l’acció coordinada de 
l’ajuntament amb el teixit associatiu, veritable eix vertebrador i de cohesió social del 
món de l’esport.

També volem donar un gran pes a la combinació d’esport i espais urbans. Els parcs, la 
serralada de Marina, les platges i les places s’han de dissenyar i viure pensant també 
en l’esport.

Tot i així l’activitat esportiva a Badalona té avui, des del nostre punt de vista, dos grans 
problemes que són la falta de recursos de les entitats i clubs i el dèficit de manteniment 
de les instal·lacions esportives municipals.

Per això, volem impulsar diverses mesures:

• Solucionarem els principals dèficits en les instal·lacions esportives de la ciutat durant 
el pròxim mandat, traient a concurs el manteniment de les instal·lacions esportives.

• Potenciarem la cooperació públic-privada per impulsar l’estalvi energètic a les  
instal·lacions mitjançant els contractes de gestió energètica que suposaran un estalvi 
per l’Ajuntament a més de tenir equipaments més sostenibles.

• Impulsarem Complexos Esportius Municipals a diferents zones de la ciutat.

• Volem trobar un patrocinador per a tot l’esport base. Això alleugeria els comptes  
de les entitats esportives i les noves quotes permetrien incorporar més infants a la 
pràctica esportiva.

• Durant els períodes de vacances, dinamitzarem activitats esportives específiques per 
als escolars.

• Impulsarem la pràctica esportiva als instituts d’ensenyament secundari.

• Eliminarem qualsevol tipus de barrera per tal d’aconseguir que les persones amb 
discapacitat puguin accedir a l’esport.
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• Incentivarem que els joves amb risc d’exclusió escolar i social participin en activitats 
esportives i culturals perquè puguin millorar les seves capacitats i els seus hàbits de 
comportament. Un altre repte de futur és la comunitat de joves nouvinguts. En aquest 
sentit, promourem programes adreçats a les persones immigrades perquè facin esport 
com a element d’integració.

• Elaborarem programes de sensibilització per lluitar contra la violència en l’esport 
adreçats a les famílies i al món educatiu.

• Instal·larem desfibril·ladors a les instal·lacions esportives de Badalona que encara no 
en tinguin.

9. Escoltem el món de la cultura

Badalona és una ciutat culturalment activa, però que en aquest àmbit no ha sabut  
reeixir amb prou potència. 
Som una ciutat amb unes entitats potents, amb un patrimoni històric i cultural sòlid, i 
amb uns equipaments que cal aprofitar millor.

Com que pensem que sou molts els qui gaudiu participant de la cultura local, de les 
festes populars, o de les expressions culturals d’arreu del món, volem impulsar diverses 
mesures per a aconseguir un salt qualitatiu en aquest àmbit: 

• Crearem el Centre de Cultura Popular i Tradicional de Badalona (CCPTB), un  
equipament que serveixi d’espai de referència per a totes les entitats culturals de la 
ciutat. 

• Repensarem el model de Centres Cívics tenint com a principi que han de ser centres 
de dinamització i participació del barri. 

• Impulsarem bucs d’assaig pels músics de Badalona per fomentar la creació musical 
de la ciutat. 

• Garantirem que cap local municipal estigui buit i que cap entitat es trobi sense local. 

• Connectarem la cultura amb l’entorn educatiu. Treballarem per una cultura  
vertebradora, que ens uneixi, que ens cohesioni, que sigui capaç d’assumir la  
realitat global i totes les realitats particulars de la ciutat. Caldrà treballar per un  
projecte educatiu i cultural de la ciutat, trobant les complicitats adequades. 

• Crearem un Consell de Cultura que serveixi d’eix central, catalitzador i coordinador de 
totes les propostes i actors que treballen la cultura a Badalona. 
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• Revisarem les programacions dels diferents teatres municipals amb l’objectiu de  
generar les condicions perquè Badalona sigui una consumidora i productora  
d’espectacles d’alt nivell, contem- plant també la possibilitat d’obrir més aquests  
espais a les entitats culturals de la ciutat. 

• Projectarem els nostres creadors culturals. Elaborarem un “catàleg de cultura  
amb segell autòcton”, a partir de la indexació dels creadors culturals (músics, pintors, 
escriptors, il·lustradors, productors culturals, etc.) que hi ha a la ciutat. 

• Redefinirem la celebració de Sant Jordi i prioritzarem les entitats culturals i elements 
tradicionals de la festa. 

• Farem noves biblioteques a Bufalà i la Salut, com la que vam aconseguit a Canyadó - 
Casagemes, i millorarem les actuals d’acord amb el Pla Director de Biblioteques. 

• Definirem un nou model de centres cívics que apropin la cultura a tothom.

• Farem participar les entitats de les polítiques culturals i les ajudarem per fer-les  
protagonistes. 

• Aconseguirem que el nostre patrimoni cultural llueixi restaurant-lo i posant-lo en valor.

• Donarem suport als músics locals i impulsarem nous festivals musicals que tinguin 
els creadors badalonins com a principals protagonistes a més de promoure espais 
d’assaig. 

10. Escoltem el món de l’educació 

Malgrat les escasses competències que l’Ajuntament té en matèria d’educació, el  
nostre compromís és invertir més recursos econòmics i generar més projectes que 
millorin el sistema educatiu de Badalona.  Creiem que és necessària la creació d’una 
comunitat educativa on s’hi adhereixin tots els centres, tan públics, com concertats, per 
a fer efectiva una planificació amb l’elaboració d’un mapa escolar que reculli l’oferta  
de totes les etapes i així donar resposta al problema de places i, alhora, oferir una  
continuïtat en les diferents etapes educatives.

Treballarem per una educació inclusiva on s’atengui la diversitat i es fomenti el  
pensament lliure i crític.  L’educació és el motor del futur i un dels drets fonamentals 
dels infants i per això, millorarem i reforçarem els mecanismes de treball conjunt de la 
comunitat educativa i la col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat en la definició 
de les necessitats de la ciutat i la resposta que calgui donar-hi. 
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Alhora, impulsarem diverses mesures:

• Potenciarem encara més allà on encara no s’estigui fent, la socialització de llibres de 
text, donant suport municipal a totes les escoles que vulguin impulsar programes en 
aquesta línia que suposa un important estalvi a les famílies. A més, garantirem que cap 
infant sense recursos es quedi sense llibres de text.   

• Beques menjador. Garantirem que cap infant que ho necessiti tingui una beca  
menjador i promourem l’extensió de les ajudes fora del calendari escolar. 

• Potenciarem l’accés a activitats de lleure per part dels infants de les famílies en risc 
d’exclusió per garantir la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. 

• Potenciarem la Badalona trilingüe, perquè la ciutat no quedi despenjada en  
aquest objectiu de país mitjançant l’increment de l’oferta de cursos en equipaments 
municipals. 

• Consolidarem les zones educatives que necessita la ciutat millorant-ne els entorns.

• Lluitarem de forma decidida contra l’absentisme escolar en estreta col·laboració amb 
tots els agents implicats, especialment les escoles i incloent les famílies. L’objectiu: 
que cap nen o nena estigui al carrer en horari escolar.

• Establirem un preu just a les llars d’infants municipals i incorporarem un programa de 
beques per a les famílies que més ho necessiten.

• Incrementarem els horaris de les biblioteques municipals, adaptant-les a les  
necessitats dels estudiants.

• Promourem l’obertura d’escoles bressol municipals allà on no hi hagi oferta pública 
d’aquests equipaments, com el centre de la ciutat.

• Garantirem el reforç escolar en les zones amb més risc de fracàs escolar ja sigui 
amb activitats complementàries fora de l’horari lectiu com amb l’augment de personal 
docent.

• Potenciarem els patis dels centres escolars com a patis oberts que esdevinguin  
spais de trobada fora de l’horari lectiu.

• Potenciarem la participació dels centres educatius en les festes tradicionals que se 
celebren a la ciutat; com per exemple el pessebre de la Plaça de la Vila, exposant-lo al 
seu abast, la decoració dels mercats per carnestoltes, etc.

• Impulsarem tallers, xerrades i activitats els caps de setmana dins els espais escolars 
o en parcs i places.
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• Potenciarem el treball a través de la innovació metodològica per tal que els  
centres ofereixin als infants competències perquè es puguin desenvolupar dins d’un 
món globalitzat.

• Demanarem al Departament d’Ensenyament que millori l’oferta de formació  
professional per donar cobertura a nous àmbits demandats pel món laboral com  
l’esport i la tecnologia.
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BADALONA

Moltes gràcies.


