Àmbit de Badalona Democràtica
Comunicació i Imatge

Nota de premsa

El Govern presenta un pressupost “més social,
participatiu i transparent” que s’incrementa en un
2,96%
La partida destinada a acció social augmenta un 40%, es
redueix un 35% la despesa financera i es disminueix un 12%
el cost dels sous dels càrrecs electes i directius
Els majors de 16 anys a Badalona podran votar a través de la
web www.badalona.cat/pressupostos2016 a quins programes
transversals es destina una partida de 500.000 euros
Per primer cop s’organitzen 6 audiències públiques, una per
districte, per presentar a la ciutadania els pressupostos
municipals
El govern municipal ha presentat avui la proposta del Pressupost municipal
2016 com un primer pas “cap a una nova Badalona més justa i social”. Els
responsables municipals han destacat que el pressupost ordinari d’enguany
de l’Ajuntament de Badalona és “més social, participatiu i transparent”.
La proposta per al pressupost d’aquest exercici se situa en 156.518.072,26
euros, la qual cosa suposa un increment del 2,96%, el més elevat dels últims
cinc anys. Les actuacions en polítiques socials augmenten un 40% i superen
els 7,2 milions d’euros. La despesa financera del deute es redueix un 35% i
passa de 27 milions d’euros a 17,5 milions d’euros. D’altra banda, disminueix
la despesa dels sous de càrrecs electes, eventuals i personal directiu en un
12%.
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La socialització de llibres, l’emergència social, la creació de llocs de feina i la
participació són les principals partides que incorpora el pressupost 2016. La
partida en socialització de llibres i material escolar es multiplica per vuit i
passa del 28.500 euros actuals a 230.000 euros. Es contempla un augment
d’un 206% per a plans d’ocupació que permetran la creació de 581 llocs de
feina. També s’ha previst destinar 250.000 euros per impulsar processos de
participació ciutadana en qüestions com el Pla d’Acció Municipal, la mobilitat
dels barris alts de la ciutat, el Canal Port, el Govern Obert, els pressupostos
participatius, el Fòrum Medi Ambient-Agenda 21, etc.
L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha afirmat que “es tracta d’un
pressupost transversal treballat des de zero amb totes les àrees de
l’Ajuntament”. “S’ha treballat amb eficàcia i transparència. Després de dos
anys de pressupost prorrogat, la proposta del govern respon a les necessitats
reals de Badalona i per primera vegada la ciutadania participarà en la
confecció d’un pressupost ordinari amb una prova pilot pionera en aquesta
ciutat”, ha afegit.

Votació Ciutadana
El govern impulsa per primer cop una votació popular amb l’objectiu que la
ciutadania participi en la confecció d’aquest presspost ordinari. En aquest
sentit, a partir de demà dimarts els majors de 16 anys a Badalona podran
votar a través de la web www.badalona.cat/pressupostos2016 a quins
programes transversals es destina una partida de 500.000 euros.
Les propostes que es podran votar són aquestes:
1. Crear una Oficina Local de l’Energia
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2. Activitats culturals descentralitzades: biblioteques i centres cívics de
tots els barris
3. Campanyes de comunicació i conscienciació per cuidar l’espai públic
4. Envelliment actiu amb programes de dinamització als Casals de Gent
Gran
5. Contractació de llums de Nadal a les zones comercials
6. Microcrèdits
7. Edició de material per a la promoció de la ciutat

Audiències públiques a cadascun dels districtes
Per primera vegada s’organitzen 6 audiències públiques, una per districte,
per presentar a la ciutadania els pressupostos municipals.
Aquestes sessions començaran demà dimarts i tindran el següent calendari
•

12 de gener, a les 19 hores, Districte 4, al Centre Cívic La Salut (av.
Marquès de Sant Mori, s/n)

•

14 de gener, a les 19 hores, Districte 5, a la seu del districte (av.
Alfons XIII, 114 – Palau Municipal d’Esports)

•

18 de gener, a les 19 hores, Districte 1, a l’edifici El Viver (pl.
Assemblea de Catalunya, 9-12)

•

19 de gener, a les 19 hores, Districte 6, al Centre Cívic de Sant Roc
(Sant Joan Evangelista, s/n)

•

20 de gener, a les 19 hores, Districte 2, al Centre Cívic de Can
Cabanyes (Rambla de Sant Joan, 59-77)

•

21 de gener, a les 19 hores, Districte 3, al Centre Cívic de la Morera
(av. Bac de Roda, 42-48)
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La roda de premsa de presentació del pressupost ha comptat amb la
participació de l’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater; del tercer tinent
d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica, Jose Téllez; de la
regidora de Participació, Fátima Taleb, i de l’assessor de l’Àmbit de Badalona
Democràtica, Ricard Amaya.

Badalona, 11 de gener de 2016
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