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Badalona inicia un procés participatiu per definir
com ha de ser la ciutat dels propers anys
El 7 de juny s’inicia un Procés Participatiu perquè la ciutadania de Badalona decideixi com ha de ser la ciutat els
propers anys mitjançant el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i el Pressupost d’Inversions. El PAM és un dels documents
més importants de cada mandat perquè marca els projectes estratègics, programes i actuacions per a Badalona en
els propers 3 o 4 anys.
Davant la importància del PAM, s’obre per primera vegada a la participació perquè entre tota la ciutadania es
decideixi com ha de ser la Badalona del futur.
Per aquest motiu, es posa en marxa un Procés Participatiu per prioritzar i recollir propostes de la ciutadania durant
el mes de juny i sotmetre-les a votació el mes d’octubre.
Els drets socials, el lideratge i les oportunitats de ciutat i la governança compartida són els eixos que guien el PAM.

Un procés que permetrà que els badalonins puguin decidir sobre tot allò
que els afecta
Com decidirà la ciutadania? En una primera fase, es recolliran propostes de millora pels barris i pel conjunt de la
ciutat. Posteriorment, i un cop s’hagi fet la validació tècnica i econòmica per part dels professionals de l’Ajuntament,
es procedirà a la votació.
En temps de governances compartides, aquest procés s’ha d’entendre com un treball conjunt entre veïns i veïnes,
societat civil i ajuntament que ha de suposar un canvi important per a la ciutat. El futur de la ciutat no s’entén sense
l’opinió de la ciutadania i aquest procés aprofundeix en l’experiència dels processos participatius més recents. La
millor manera perquè la gent pugui sentir-se interpel·lada a prendre decisions és, precisament, exercint aquest dret
a opinar i a decidir.
No és la primera vegada que es fa un procés participatiu a la ciutat. Fa tan sols uns mesos, Badalona es convertia
en la ciutat més gran de Catalunya a posar a debat públic una part significativa del pressupost ordinari de 2016. El
procés participatiu sobre el PAM i el pressupost d’inversió s’afronta amb aquesta experiència positiva acumulada i
amb la voluntad de seguir apoderant la ciutadania en la presa de decisions.

La ciutadania decidirà on aniran a parar 14 milions d’euros del Pressuport
d’Inversions
Dels 500.000 € que la ciutadania va poder decidir sobre el pressupost ordinari, ara s’augmenta fins a 14 milions
d’euros. Es tracta de la xifra més elevada posada a participació ciutadana en un ajuntament del país.

Participa i decidim Badalona!
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Pla d’Actuació Municipal (PAM)

El procés participatiu del PAM permetrà que els veïns i
veïnes decideixin, per primera vegada, quines accions són
prioritàries a Badalona
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) defineix quin model de ciutat s’ha de construir els propers 3-4 anys. El document
amb què treballa l’Ajuntament fixa 3 eixos i 15 objectius a assolir.
Els eixos són:
1. Drets Socials
2. Lideratge i Oportunitats de Ciutat
3. Governança Compartida

DRETS SOCIALS
Una Badalona de les persones, capdavantera en la reducció de les desigualtats, que garanteix els drets fonamentals de la
ciutadania per al seu desenvolupament integral, que reconeix les diversitats i promou la cohesió social de totes les Badalones
existents a la ciutat. Una ciutat on l’educació i la cultura són els pals fonamentals de la qualitat de vida de les persones.

LIDERATGE I OPORTUNITATS DE CIUTAT
La ciutat que converteix les fronteres en frontisses sent un clar motor de l’Àrea metropolitana al servei de la reactivació
econòmica i la cohesió territorial que generi oportunitats per a tothom. La Badalona que desenvolupa els potencials
turístics i culturals des dels valors de la inclusió, la sostenibilitat i la cohesió social.

GOVERNANÇA COMPARTIDA
Un Ajuntament que funciona, innovador i obert en gestió pública, que coopera i construeix polítiques públiques de forma
compartida contribuint d’aquesta manera a l’apoderament ciutadà i la coresponsabilitat de la ciutadania en el bé comú. Una
nova participació de la ciutadania en allò públic que recuperi la il·lusió per la ciutat i el prestigi que la institució ha perdut.

Respecte els objectius se n’estableixen 15 vinculats als 3 eixos. Es caminarà cap a l’objectiu mitjançant l’execució
dels diferents programes, projectes i actuacions.
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Els 8 objectius de l’eix Drets Socials
1. Una Badalona capdavantera en la inclusió i la reducció de les desigualtats socials
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Pla Local de Joventut

II. Programa d’acció social territorial
III. Programa d’envelliment actiu i saludable
IV. Atenció a infància i adolescència en risc i suport a famílies
V. Programa entorn saludable i protecció de la salut
VI. Acció contra la pobresa i suport en situacions de vulnerabilitat social
VII. Badalona cap a una ciutat saludable
VIII. Pla Local de prevenció de drogodependències i abús del consum de drogues
IX. Taula local de Salut Mental
X. Promoció de l’autonomia de persones grans i persones amb diversitat funcional

2. Una ciutat educadora on la cultura sigui motor de desenvolupament integral de les persones
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Programa de promoció i regulació dels usos dels teatres

II. Programa de promoció de l’èxit educatiu
III. Programa Cultura i Territori: fent ciutat

3. Una Badalona que reconegui les diversitats sexuals, culturals, religioses i funcionals
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Pla de Convivència i Civisme

4. Una Badalona que garanteix la igualtat entre homes i dones
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Pla d’Igualtat

5. L’espai públic de la ciutat com a espai democràtic, de relacions compartides, amable i accessible
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Programa de manteniment de les infraestructures i els espais públics

II. Pla de mobilitat sostenible
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III. Pla d’usos de l’espai públic
IV. Pla de resiliència i adaptació als riscos infrastructurals

6. Una ciutat que garanteix el dret a l’habitatge digne per a les persones
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Pla d’habitatge

7. Una ciutat segura
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Nou model de seguretat ciutadana

8. Una ciutat que promou l’esport com a eina de cohesió social
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Pla de millora i optimització de la gestió i l’ús dels equipaments esportius municipals
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Pla d’Actuació Municipal (PAM)

Els 4 objectius de l’eix Lideratge i oportunitats de ciutat
1. Una ciutat que aprofita els propis recursos i oportunitats per a la reactivació econòmica, la
reindustrialització i la creació d’ocupació
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Ciutat Comercial i Turística

II. Indústria i espais d’activitat econòmica
III. Ocupació i capacitació per la inserció laboral

2. Una ciutat present al mapa polític, social i institucional de l’àrea metropolitana i del país, que
estima el que és i el que representa
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Projecte estratègic de ciutat: eix besòs

3. Una ciutat sostenible mediambientalment
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Millora de la qualitat de l’aire

II. Agència Local de l’Energia
III. Manteniment, Conservació i Millora del Medi Ambient

4. Una ciutat cohesionada territorialment
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Pla d’equipaments municipals

II. Model organitzatiu i de prestació de serveis
III. Pla de desenvolupament territorial
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Pla d’Actuació Municipal (PAM)

Els 3 objectius de l’eix Governança compartida
1. Una Badalona referent en participació i apoderament ciutadà
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Govern Obert i Participació Ciutadana

2. Un Ajuntament transparent, dialogant i proper a la ciutadania
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Comunicació i Atenció Ciutadana

II. Pla de qualitat i e-administració

3. Un Ajuntament eficient, dinàmic i obert a les realitats ciutadanes
Programes / Projectes / Actuacions
I.

Observatori de Badalona

II. Pla de recursos humans
III. Pla de sistemes d’informació i TIC
VI. Sistemes base d’informació
V. Oficina pressupostària
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Pressupost d’Inversions

La ciutadania decidirà sobre el 45% de la segona fase del
Pressupost d’Inversions
Les badalonines i els badalonins votaran el destí de 14 milions d’euros
El Pressupost d’Inversions és el que té major incidència sobre l’urbanisme de Badalona ja que defineix, com molt
bé diu el seu nom, les properes inversions que s’han de fer a la ciutat. Per exemple: construir un centre cívic, un
equipament, una plaça o arreglar carrers, entre altres accions.

El Pressupost d’Inversions fins el 2019 es desenvolupa en dues fases:

Fase 1: Aquesta fase del Pressupost d’Inversions municipal es destinarà a la rehabilitació i reparació de
l’espai públic de la ciutat. El Pla Recupera està dotat amb un pressupost de 18 milions d’euros.

Fase 2: El Procés Participatiu que s’inicia el 7 de juny permetrà, per primera vegada, que els ciutadans
puguin decidir quines inversions són importants per a Badalona. Els veïns i veïnes votaran a
través del web participa.badalona.cat durant el mes d’octubre en quins projectes s’inverteixen 14
milions d’euros, és a dir, el 45% del total de la FASE 2 del pressupost d’inversions.
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Procés participatiu

Badalona inicia un nou Procés Participatiu per decidir el
PAM i 14 milions d’euros del Pressupost d’Inversions
El 7 de juny es posa en marxa un nou Procés Participatiu a Badalona. En aquesta ocasió la ciutadania formarà part
de la creació del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i d’on es destinen 14 milions d’euros del Pressupost d’Inversions.
A partir del dia 7 i fins el dimecres 29 de juny serà el moment més actiu dels ciutadans i les ciutadanes de
Badalona ja que podran fer les seves propostes sobre el PAM i el Pressupost d’Inversions al nou portal de
participació de la ciutat: participa.badalona.cat

FES LA TEVA PROPOSTA!
Del 7 al 29 de juny
Proposa al web participa.badalona.cat les millores
que vols pel teu barri i per a Badalona. Podràs
comentar i donar suport a les propostes que més
t’agradin d’entre les que hagin fet la resta de veïns
i veïnes i el govern. A més a més, s'organitzaran
Audiències Públiques als sis districtes de la ciutat
per informar del Pla d'Actuació Municipal (PAM) i del
Pressupost d'Inversions.

PARTICIPA!
Del 30 de juny al 13 de juliol
Es faran sis Sessions Participatives als districtes on
podràs millorar les propostes que s’hagin fet a través
del web participa.badalona.cat. L’objectiu d’aquestes
sessions és que entre totes les persones que en
prenguin part puguin modificar, ampliar o descartar
els projectes a partir del que cadascú consideri com
a prioritari pel seu barri i per a la ciutat

VALIDACIÓ TÈCNICA
Durant l’agost i el setembre
L’equip tècnic de l’Ajuntament estudiarà les
propostes per saber si són viables des d’un punt de
vista tècnic, econòmic i legal.

VOTACIÓ CIUTADANA
Durant el mes d’octubre
Tots els veïns i veïnes de Badalona, majors de 16
anys, podran votar els projectes pel seu districte i per
a la ciutat.
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Vull participar, com ho faig?
Visita el web participa.badalona.cat registra’t per participar fent propostes del PAM i el Pressupost d’Inversions.

Qui podrà participar a la Votació Ciutadana d’octubre?
Les persones majors de 16 anys empadronades a Badalona.

Com em registro per participar al PAM i al Pressupost d’Inversions?
Tothom qui vulgui participar trobarà una pestanya del “PAM” al nou web. Per accedir a aquesta àrea es podrà fer per
3 vies:
Usar el registre del Consensus, aquelles persones que el tinguin
Registrar-se a través del perfil personal de Twitter
Registrar-se a través del perfil personal de Facebook

Ja estic dins l’apartat del PAM i el Pressupost d’Inversions, i ara què faig?
Ara és el moment que t’informis de les propostes que fa el govern sobre el PAM i les que donarà la ciutadania sobre
el PAM i el Pressupost d’Inversions. Has de donar suport a aquelles que t’agraden i consideres que són positives pel
teu barri o per Badalona.
També pots deixar comentaris i fer les teves pròpies propostes per millorar la ciutat. L’equip tècnic de l’Ajuntament
rebrà les propostes i comentaris i en farà un primer informe a nivell tècnic, legal i econòmic per saber si la proposta
és viable o si ja està contemplada en alguna de les actuacions proposades pel govern. Les respostes a la ciutadania
arribaran després que es tanqui el Procés Participatiu el dimecres 29 de juny.

Podré donar suport a totes les propostes que vulgui?
Cada proposta només podrà rebre un únic suport per visitant, però aquest pot donar suport a tantes propostes
com li vingui de gust.

Tinc altres vies per informar-me del PAM i el Pressupost d’Inversions?
Sí, amb les Audiències Públiques que es fan a cada un dels districtes de la ciutat. Allà, membres del govern expliquen
el PAM, el Pressupost d’Inversions i el Procés Participatiu. El calendari de les Audiències Públiques s’inicia el 7 de juny
i acaben el 15 del mateix mes. A més, el govern organitzarà presentacions del PAM i el Pressupost d’Inversions a
altres punts de la ciutat.
També et pots informar del calendari d’Audiències Públiques, Sessions Participaves i altres convocatòries a través del
web participa.badalona.cat.
A més també tens a la teva disposició els perfils de Participació a Twitter i a Facebook.
Twitter: @ParticipaBDN (twitter.com/ParticipaBDN)
Facebook: participabdn (www.facebook.com/participabdn)

I quan s’acabi el Procés Participatiu el 29 de juny?
L’equip tècnic de l’Ajuntament emetrà un primer informe per validar o descartar la proposta a nivell legal,
tècnic i econòmic. D’aquesta manera el govern i la ciutadania podran perfilar les propostes finals a les Sessions
Participatives.
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Què són les Sessions Participatives?
Són jornades de debat entre el govern i la ciutadania per ampliar, retallar, detallar, descartar o aprovar les diferents
propostes que hi hagi damunt la taula. Amb aquestes propostes més treballades conjuntament amb la ciutadania,
l’equip tècnic de l’Ajuntament començarà una feina de dos mesos per estudiar-les i veure quines són viables a
nivell econòmic, tècnic i legal perquè vagin a la votació ciutadana del mes d’octubre. El calendari de les Sessions
Participatives comença el 30 de juny i acaba el 13 de juliol.

El mes d’octubre es farà una Votació Ciutadana?
Serà una votació molt semblant a la que ja es va fer a finals de l’any passat amb el Pressupost Ordinari. Serà per
internet a través del web participa.badalona.cat. En aquesta Votació Ciutadana es decidirà quines són les
prioritats de les veïnes i veïns de Badalona.

AUDIÈNCIES PÚBLIQUES

SESSIONS PARTICIPATIVES

Audiència pública del Districte 1
7 de juny - 19 h
MUSEU DE BADALONA
Plaça Assemblea de Catalunya, 1

Sessió participativa del Districte 2
30 de juny - 19 h
CENTRE CÍVIC CAN CABANYES
Rambla de Sant Joan, 59-77

Audiència pública del Districte 4
8 de juny | 19 h
CENTRE CÍVIC LA SALUT.
Avinguda Marquès de Sant Mori, s/n

Sessió participativa del Districte 5
30 de juny - 19 h
OFICINA MUNICIPAL DE DISTRICTE
Avinguda Alfons XIII, 114 (Palau Municipal d’Esports)

Audiència pública del Districte 5
9 de juny - 19 h
OFICINA MUNICIPAL DE DISTRICTE
Avinguda Alfons XIII, 114 (Palau Municipal d’Esports)

Sessió participativa del Districte 3
6 de juliol - 19 h
CENTRE CÍVIC MORERA
Avinguda Bac de Roda, 44

Audiència pública del Districte 2
13 de juny - 19 h
CENTRE CÍVIC CAN CABANYES
Rambla de Sant Joan, 59-77

Sessió participativa del Districte 6
7 de juliol - 19 h
CENTRE CÍVIC SANT ROC
Carrer Sant Joan Evangelista, s/n

Audiència pública del Districte 6
14 de juny - 19 h
CENTRE CÍVIC SANT ROC
Carrer Sant Joan Evangelista, s/n

Sessió participativa del Districte 1
11 de juliol
19 h | CENTRE CÍVIC DALT LA VILACarrer Germà
Bernabé, 1-7

Audiència pública del Districte 3
15 de juny - 19 h | CENTRE CÍVIC MORERA
Avinguda Bac de Roda, 44

Sessió participativa del Districte 4
13 de juliol | 19 h
CENTRE CÍVIC LA SALUT
Avinguda Marquès de Sant Mori, s/n
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