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Un govern de tothom i per a tothom
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Aquest mes de juny del 2015, Badalona comença a escriure un nou capítol
de la seva història mil·lenària. Una ciutat que ha viscut èpoques brillants i
temps més foscos; que ha gaudit d’anys de prosperitat i de dures guerres;
que s’ha fet gran gràcies a tots els que, venint de lluny, l’han escollida com a
casa i que ha plorat quan la ciutadania no ha tingut garantits els drets més
bàsics. Una ciutat que en els últims anys ha patit la crueltat d’un sistema
econòmic que abusa dels més febles i d’unes polítiques locals que, en
comptes de revertir la situació, han pretès sembrar la divisió entre la
ciutadania.
Badalona és una ciutat de gent humil però orgullosa i treballadora. Unes
persones que des d’avui compten amb un govern per a totes elles. Un govern
de les persones i per a les persones que vol retornar el poder de decisió, la
sobirania, als únics que n’han de ser dipositaris: els ciutadans. Va ser el gest
senzill però ple de força que van fer aquests ciutadans i ciutadanes en anar a
votar el 24 de maig el que ha permès que la ciutat disposi d’un govern format
per una nova majoria.
L’alcaldessa i els regidors i regidores del nou govern dedicarem els pròxims
quatre anys a treballar activament per una Badalona més justa, democràtica,
pròspera, sostenible, humana i habitable. Una ciutat que participi en la
construcció de la República que els catalans i catalanes decideixin
democràticament.
Però no ho podem fer sols. Necessitem treballar colze a colze amb tots els
agents econòmics i socials. Amb la mà estesa a la resta de forces polítiques
que assumeixin aquests valors per a la ciutat. Però sobretot ens cal la
complicitat i coresponsabilitat dels 220.000 badalonins i badalonines per
capgirar la forma de fer i d’entendre la gestió del bé comú. L’època dels
governs que decidien d’esquena a la ciutadana s’ha acabat. Ara és el torn de
construir un Ajuntament obert, participatiu i transparent de tothom i per a
tothom.
Amb molta humilitat però a la vegada amb la fermesa que dóna l’esperança
compartida de construir la ciutat que tants han anhelat, aquest govern posa
des d’ara mateix totes les seves capacitats i recursos al servei d’un sol
objectiu: millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes de
Badalona. No oferim receptes màgiques ni preteses solucions instantànies
que, com ha quedat demostrat, només generen més desigualtat i divisió.
Però sí que ens comprometem a treballar per canviar totes les polítiques que
no tinguin com a principal horitzó la construcció d’una Badalona justa i per a
tothom.
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Per tot això, les forces polítiques Guanyem Badalona en Comú, ERCMES-Avancem i ICV-EUiA ens hem posat d'acord perquè Badalona
esdevingui una:
Ciutat democràtica. On el contracte entre la ciutadania i els seus governants
estigui basat en l’ètica i la honestedat. Que faci de la participació l’eina bàsica
per a la construcció de la ciutat en tots els seus àmbits: descentralitzant
serveis i equipaments per aproximar-los a la població; territorialitzant i
generant taules de control social sobre els pressupostos; generant espais de
col·laboració entre els veïns i veïnes i l’Ajuntament; i dotant de contingut els
districtes com a administració de proximitat bàsica. Una bona participació no
es pot donar sense una societat informada. Per això, ens comprometem a
obrir les dades de l’Ajuntament al ciutadà per convertir l’actual opacitat en
transparència. Volem que els badalonins i les badalonines recuperin el
control democràtic de la gestió pública, que la ciutadania conegui tot el que
fan els seus governants. Un govern proper al ciutadà amb un compromís ètic
de servei públic que eviti l’acumulació de càrrecs i equilibri els sous dels seus
representants públics.
Ciutat pròspera i sostenible. Ens comprometem a desenvolupar polítiques
destinades a estimular l'economia per tal que en els propers anys puguem
reduir considerablement les actuals taxes d'atur a la ciutat, creant ocupació
sostenible i de qualitat. La reindustrialització, el comerç de proximitat, les
noves vetes de l'economia verda, social i cooperativa, l’eficiència energètica i
la recerca de finançament públic i privat al servei del teixit econòmic i social
de la nostra ciutat seran eixos fonamentals del nostre govern. La contractació
pública de l’Ajuntament tindrà criteris de màxima transparència, justícia social
i respecte als drets laborals.
Ciutat humana. Construirem entre tots una Badalona acollidora que recuperi
espais de relació col·lectiva. Apostem per un espai públic democràtic en una
ciutat on no hi càpiguen discursos i pràctiques que ens divideixin per raons
de procedència, gènere, religió, edat, cultura o orientació sexual. Les
polítiques d'igualtat, de gestió de les diversitats i la lluita contra qualsevol
forma d'exclusió social seran eixos transversals i troncals del nostre govern.
Com també ho seran la defensa del model d’escola pública i en català com a
eix fonamental de promoció social al llarg de tota la vida, i una nova política
d’escoles bressol. Creiem que cal posar el potencial del nostre municipi al
servei d’uns centres educatius que volem inclusius, equilibrats i amb models
d’excel·lència pedagògica. També apostarem per polítiques per a la gent
gran que contribueixin a un envelliment actiu i saludable; per a polítiques
d’emancipació juvenil de joves i per a joves; i per la cultura com a motor d'un
desenvolupament integral i transversal de la vida de les persones.
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Ciutat justa. La situació d’emergència social de la ciutat, producte d'una crisi
que s'ha acarnissat especialment en les classes populars, ens obliga a un
compromís immediat i ferm en el disseny d’un pla de xoc integral als barris on
l’exclusió i la precarització de la vida de les persones hagi tingut efectes més
devastadors. Per això potenciarem uns serveis socials més eficients, flexibles
i descentralitzats que responguin a les necessitats reals i contribueixin a
donar autonomia a les famílies per reconduir la pròpia vida amb polítiques
transformadores i d'apoderament personal i col·lectiu.
Ciutat habitable. En una ciutat amb barris d'alta densitat poblacional, l'espai
públic és primordial. Ens comprometem a posar-lo al servei de la vida
comuna de les persones de Badalona perquè faciliti les relacions personals i
col·lectives. La mobilitat, els serveis de neteja, el manteniment de la
infraestructura bàsica i les grans obres pendents com el lateral de l'autopista
formaran part de habitatge accessible per tothom, aturar els desnonaments,
desplegar un model de proximitat de la Guàrdia Urbana i potenciar Badalona
com a referent de gestió d'un litoral i una serralada sostenible i al servei de
les necessitats ciutadanes.

Badalona, 29 de juny del 2015
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PRIMERES 25 MESURES DEL GOVERN

Impuls de la transparència i la democràcia







Reducció del cost econòmic de l’estructura política de l’Ajuntament.
Convocatòria de tots els consells de participació territorials i sectorials
i establir les bases per l’elaboració del pressupost de l’ajuntament el
més participatiu possible.
Elaboració d’un pla d’actuació municipal mitjançant un procés
participatiu amb la ciutadania.
Restabliment del comandament policial jeràrquic al cos de la Guàrdia
Urbana i dissolució immediata de la Unitat Omega.
Inici d’un procés d’auditoria transparent dels comptes municipals,
organismes i empreses vinculades a l’Ajuntament.

Foment de la justícia social i la igualtat d’oportunitats







Dotació de 600.000 euros destinats a pal·liar les diferents tipologies de
pobresa, preferentment l’alimentària, l’energètica i d’habitatge.
Posada en funcionament del servei d’aigua potable a totes les fonts
públiques municipals a partir d’una diagnosi de l’estat de les mateixes.
Servei de menjador garantit als casals d’estiu per als infants de
famílies en situació de vulnerabilitat.
Actuació d’ofici municipal prèvia a les ordres de desnonament i
lideratge en el procés de negociació amb les entitats bancàries que
ordenen desnonaments
Elaboració d’un mapa de la pobresa a la ciutat i dels objectius del Pla
de rescat social i ciutadà.

Promoció de la cultura, l’educació i la convivència





Cessió de la programació i la gestió de la Festa Major d’Agost a la
Comissió de Festes.
Creació del Consell Assessor de Badalona Comunicació que vetlli per
un funcionament democràtic, independent i amb criteris periodístics
dels mitjans de comunicació públics locals.
Impuls d’un nou Pacte ciutadà per la tolerància, la diversitat i el
civisme.
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Inici del procés per estendre i aplicar els programes de socialització de
llibres de text per garantir-ne la gratuïtat.
Obertura de les escoles a la ciutat: aprofitament de les infraestructures
(patis oberts, cursos i activitats per als pares, etc.) i diagnosi de les
necessitats dels equipaments educatius de la ciutat.

Increment de l’ocupació de qualitat i la reactivació econòmica




Creació d’una taula tècnica i política per estudiar tots els serveis
externalitzats de l'Ajuntament i els contractes vigents.
Introducció de clàusules socials en totes les contractacions públiques.
Creació del Consell Econòmic i Social de Badalona.



Establiment d’una taxa zero per a l’obertura de noves activitats
econòmiques de pimes i projectes d’autoocupació.



Aplicació d’un programa de microcrèdit a interès zero per fomentar
projectes d’autoocupació i emprenedoria prioritzant projectes que
apostin per la innovació i l’economia social i ecològica.

Potenciació d’una ciutat cohesionada territorialment i habitable



Revisió de tot el planejament urbanístic en tràmit actualment i dels
grans projectes en marxa.



Activació dels mecanismes que permetin iniciar la construcció dels
laterals de l’autopista.



Potenciació de l’Oficina Local de l’Habitatge per treballar de forma
transversal entre els departaments de l’Ajuntament amb vista a
optimitzar els recursos i ser més eficients de cara a la ciutadania.



Destinació d’un percentatge mínim fix dels pressupostos de
manteniment i millora dels espais públics per a l’eliminació de barreres
arquitectòniques.



Adopció de les mesures municipals a l’abast per garantir la qualitat de
les aigües del litoral.
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