Àmbit de Badalona Transformadora
Comunicació i Imatge

Nota de premsa

El Govern municipal presentarà a partir de la setmana
que ve les obres de millora i els nous equipaments
previstos en el Pla d’Inversions Municipal
Per primera vegada es podrà fer seguiment de l’estat de les
inversions en un mapa interactiu, amb fotografies i
informació detallada de les obres
L’Ajuntament de Badalona ha convocat diverses sessions d’audiència pública
obertes a tothom per tal d’informar sobre les obres de millora i el nous
equipaments de la ciutat previstos en el Pla d’Inversions Municipal (PIM). Així
mateix s’ha creat un mapa interactiu on es podrà consultar l’estat d’execució
de les obres, amb fotografies i informacions detallades de cada actuació.
En el mandat 2015-2019, el Govern municipal ha aprovat un ambiciós Pla
d'Inversions Municipal que supera els 66,3 milions d'euros. Aquest Pla s’ha
anat aprovant en diverses fases i beneficiarà a tots els barris de Badalona.
Es pot consultar el detall de les inversions a la secció de pressupost i
finances del web de l’Ajuntament www.badalona.cat
No obstant, el govern convida a la ciutadania a assistir a les audiències
públiques de cada districte per a poder-se informar amb més detall. Aquest
és el calendari previst:
• Dijous 22 de febrer, a les 18 hores, al Centre Cultural El Carme (c.
Francesc Layret, 78-82), al Districte 1.
• Dilluns 5 de març, a les 18 hores, al Centre Cívic La Salut (av.
Marquès de Sant Mori, s/n, 1r pis). Districte 4
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• Dimecres, 7 de març, a les 18 hores, al Centre Cívic Can Cabanyes
(rbla. Sant Joan, 59-77), al Districte 2.
• Dimarts 13 de març, a les 18 hores, a l’Oficina Municipal de Districte 5
(av. Alfons XIII, 114).
• Dimecres 14 de març, a les 18 hores, al Centre Cívic Morera (av. Bac
de Roda, 42-48), al Districte 3.
• Dijous 15 de març, a les 18 hores, al Cívic Sant Roc (c/ Sant Joan
Evangelista, 10-12, 1r pis), al Districte 6.
Recordem que la renovació dels equipaments educatius i la millora de l’espai
públic, el clavegueram i l’enllumenat van ser els projectes de ciutat més
votats en el procés participatiu del Pressupost d’inversions municipal de
Badalona que es va portar a terme el mes de novembre de 2016. Als 14
milions d’euros decidits de manera vinculant per la ciutadania als
pressupostos participatius s’hi sumen els 17,8 milions previs del Pla
Recupera, els 17 milions d’euros del superàvit de 2016 per a polítiques
socials, i altres inversions acordades amb els grups municipals, en especial
el PSC, per a nous equipaments i millores importants a l’espai públic.
Segons el 3r tinent d’Alcaldia i regidor de l’Àmbit de Badalona Democràtica,
Jose Téllez, “prioritzar la inversió social per sobre d'anticipar pagament del
deute permet fer aquestes inversions tan necessàries a la ciutat. Tot i així
hem rebaixat el deute de l'Ajuntament en un 20% des de 2015".

Badalona, 14 de febrer de 2018
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