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1. PRESENTACIÓ  
 

 
Benvolgudes veïnes i veïns, 
 
Tot just fa un any que el govern que tinc l’honor d’encapçalar va emprendre el 
repte de convertir Badalona en una ciutat habitable, pròspera, sostenible, 
educadora, justa, inclusiva, i radicalment democràtica. I ho vam fer també amb el 
compromís explícit de comptar amb totes les persones que viuen a la ciutat, 
perquè entenem que la participació activa en els afers públics és la principal 
garantia de compliment dels reptes marcats. Governar per al poble, però 
sobretot amb el poble. Amb totes i cadascuna de vosaltres, sense exclusió, i amb 
honestedat, coresponsabilitat, i la màxima eficiència possible en la gestió dels 
recursos públics. 
 
En aquest sentit, doncs, em plau molt presentar-vos el Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) que hem construït entre totes i tots. Varem partir d’un document que 
proposava aquells programes que creiem necessaris per donar compliment a les 
línies polítiques d’aquest govern. Ara, un cop finalitzat el procés de participació 
ciutadania, aprovem aquest Pla d’actuació municipal que ha incorporat les 
propostes de la ciutadania. Un PAM amb vocació de pla estratègic que ha de ser 
el full de ruta de l’acció municipal en els propers anys.  
 
Us encoratjo a continuar participant, tant en la gestió de la ciutat com en 
seguiment de la realització d’aquests programes. 
 
Participem i decidim entre totes i tots com volem que sigui la Badalona d’avui i la 
de demà. 
 
 
Mª Dolors Sabater, Alcaldessa de Badalona 
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2. LA BADALONA ACTUAL 
 

 

Una radiografia de la ciutat  
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Les persones són la nostra prioritat:  
creant oportunitats per a tothom 

 

Introducció 

 

Badalona, ciutat mediterrània i gresol de cultures, ciutat dinàmica i canviant, està 
situada en un entorn immillorable formant part d’un contínuum urbà on viuen i 
treballen més de tres milions de persones. Badalona, tercera ciutat de Catalunya, 
és alhora part de l’Eix Besòs, un espai emergent amb el potencial d’esdevenir un 
pol d’activitat i convivència que vertebri un nou eix central metropolità. El diàleg 
amb les poblacions més properes i amb la ciutadania és bàsic en la transformació 
de l’entorn, com també són essencials el diàleg i la participació per a construir la 
ciutat que volem. 
 

Fer possible aquesta fita requereix actuacions a curt, a mig i a llarg termini.  Es 
necessita una mirada estratègica, però a la vegada, es requereixen mesures que 
no poden esperar per la seva urgència i han de ser immediates. S’han d’abordar 
qüestions clau com són: el dret a l’habitatge; el desenvolupament econòmic i 
social amb criteris de sostenibilitat; la lluita contra les desigualtats econòmiques; 
l’equitat de gènere; el respecte i la defensa de la diversitat social en totes les 
esferes i etapes de la vida; l’accés a la cultura; fer una ciutat més humana, segura 
i amable; uns serveis a les persones inclusius i equitatius; la sostenibilitat 
mediambiental; la innovació, el coneixement i la fractura digital o el paper de 
Badalona com a gran ciutat metropolitana i catalana.  
 

El Pla d’Actuació Municipal (d’ara endavant PAM) és fruit del treball transversal 
de més de 200 treballadors i treballadores públiques que hi han participat. El 
PAM és l’eina que aplega el conjunt de programes municipals que han de fer 
possible durant aquests propers anys els passos necessaris per l’assoliment 
d’aquests propòsits. 
 

La petjada de la crisi econòmica s’ha deixat sentir a la ciutat amb una intensitat 
que ha deixat molts badalonins i badalonines fora de l’accés als seus drets de 
forma segura i amb garanties, i ha posat en evidència els impactes d’un model 
socioeconòmic que no concep la cura i el desenvolupament de les persones com 
a principi bàsic, en totes les seves dimensions. 
 

Badalona partia des d’abans de l’inici d’aquesta crisi d’una situació econòmica 
complexa amb uns índexs de desigualtat i exclusió social molt superiors a altres 
zones de l’àrea metropolitana i del conjunt del país que sí que havien aconseguit 
revertir situacions sòcio-econòmiques molt desfavorables. A Badalona, la situació 
s’agreujava per no haver sabut reinventar-se després de la fi del model 
d’industrialització que havia estat el motor econòmic de la ciutat durant dècades.  
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L’inici de la crisi econòmica i financera l’any 2008, que encara no ha finalitzat, no 
ha fet més que consolidar i fer encara més grans aquestes situacions de 
desigualtat i injustícia.  
 

La prioritat d’un govern compromès amb la transformació social i la qualitat de 
vida han de ser les polítiques orientades a garantir els drets, la igualtat 
d’oportunitats de la ciutadania i la coresponsabilitat en la presa de decisions. En 
aquest sentit, és necessària una acció de govern orientada a la prestació d’uns 
serveis de qualitat que acompanyin als processos de millora de l’accés de les 
persones als drets socials, culturals i econòmics al llarg del seu cicle vital i en 
l’assoliment de les seves fites vitals.  
 

En el context actual, el repte que han d’afrontar les polítiques locals és 
consolidar les conquestes assolides i avançar, tenint en compte les necessitats i 
els canvis socials. L’administració local, en tant que és la més propera a les 
necessitats i a la vida quotidiana de les persones, és la més ben posicionada per 
orientar, coordinar i articular l’oferta global de serveis de benestar al municipi. 
Aquesta proximitat també li permet projectar de forma més participativa i 
concertada amb la ciutadania, el model de societat, ciutat i país que es vol 
construir, tant en el moment present com per a les generacions futures. 

 
La població 
 

La població de Badalona a 1 de gener de 2015, és de 216.085 habitants. 
D’aquests, un 63% és nascut a Catalunya, un 22% a la resta de l’Estat i un 15% a 
l’estranger. Entre la població nascuda a la resta de l’Estat, bàsicament com 
conseqüència dels moviments migratoris de principis de la segona meitat del 
passat segle, destaquen els nascuts a Andalusia, Extremadura, les dues Castelles, 
Múrcia i Aragó.  
 

Entre les persones de nacionalitat estrangera, les comunitats més nombroses 
tenen com a país de nacionalitat el Pakistan, el Marroc, la Xina, Bolívia i Equador.  
 

L’estructura d’edats és lleugerament més jove que la de la comarca, i molt 
semblant a la del conjunt de Catalunya.  
 

Després de l’important creixement migratori, durant el primer decenni d’aquest 
segle, la població de Badalona, l’igual que la del conjunt de Catalunya, comença a 
disminuir i tendeix a certa estabilització, originat principalment pel retorn 
d’alguns immigrants com a conseqüència del cicle econòmic. 
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La Badalona actual: justa, inclusiva, pròspera, democràtica i 
habitable 

 
Serveis Socials 
 

La crisi econòmica dels darrers anys ha incrementat el nombre de persones i 
famílies a la ciutat afectades per diferents factors de vulnerabilitat i processos 
d’exclusió social, tenint importants repercussions en els col·lectius poblacionals 
més fràgils.  
 

Les demandes socials de la població s’han anat fent més plurals i diversificades, 
en un context general de reducció de la despesa social. Això ha dificultat, en gran 
mesura, fer efectiu a la pràctica el reconeixement de drets socials que incorpora 
el marc normatiu vigent en matèria de serveis socials. 
 

Les desigualtats socials i les diferències territorials, progressivament creixents, es 
configuren com a un factor crític, des del punt de vista de les dinàmiques 
convivencials i la cohesió social. Per això, és clau la creació d’aliances i la 
cooperació entre el conjunt d’agents que configuren l’amplia xarxa d’actors que 
operen en la xarxa de suport social de la ciutat, per tal de desplegar des d’aquest 
marc col·lectiu eficaces estratègies d’inclusió i promoció social. En aquest sentit, 
és fonamental superar una acció social de caire assistencial i reparador, i 
potenciar fórmules d’intervenció social de tipus preventiu i comunitari. 
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La incorporació d’un enfocament sobre la cura de la vida de les persones i les seves 
dependències és un element cabdal per dissenyar noves polítiques socials. S’han 
d’integrar com a col·lectives i públiques les activitats que assumeixen de manera 
majoritària i invisible les dones, fet que té un impacte en el seu accés a altres drets i 
en molts casos les dificulta la sortida dels cercles de pobresa. 
 

 

 
Educació  

L’educació és un eix bàsic per aconseguir una societat justa i inclusiva. La política 
educativa de Badalona ha de vetllar per la igualtat d’oportunitats i la no-
discriminació, de tal manera que els condicionants socials, culturals i de gènere 
d’inici no repercuteixin en el futur dels nostres infants. Concebem l’educació de 
manera integral, no únicament l’educació obligatòria, sinó des de la primera 
infància a la postobligatòria i posant en valor, també, l’educació en el lleure. 
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Així doncs, treballem per la Badalona Ciutat Educadora, amb la participació de 
tota la ciutadania, ja que l’educació és cosa de totes i tots. La comunitat 
educativa i el conjunt d’actors socials de la ciutat esdevenen agents educatius i 
treballen en xarxa per aglutinar voluntats i esforços. 

La ciutat disposa d’una rica i diversa xarxa educativa que afronta el desafiament, 
en cada territori, d’adequar les estratègies i recursos educatius a la realitat i 
necessitats particulars de la seva població. 
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Cultura 
 
L’accés de la població a la cultura i la protecció del patrimoni artístic del municipi 
són béns que cal preservar i difondre, com a eina bàsica en la construcció col·lectiva 
i d’identitat ciutadana. El suport a la creació cultural en totes les seves dimensions és 
un instrument de cohesió social i de convivència clau en la construcció de 
ciutadania. Des d’aquest punt de vista, la tasca municipal orientada a la promoció, 
programació i difusió cultural és estratègica.  
 

Badalona disposa d’un ampli i consolidat teixit cultural, fort i molt actiu, amb el qual 
l’Ajuntament manté una vinculació ben estreta de suport i col·laboració. Aquest 
marc de coordinació i cooperatiu incideix, molt directament, en la qualitat de 
l’oferta cultural que esdevé el resultat d’un esforç col·lectiu. 
 

L’oferta cultural existent té una dimensió de ciutat i una territorial, adreçada a 
diferents públics. Tot i així, cal potenciar una major diversificació de l’oferta cultural, 
en funció de la multiplicitat d’interessos i expectatives dels diferents col·lectius 
socials i grups d’edat. Incrementar l’hàbit de consum cultural i facilitar l’accés a 
l’oferta existent en aquest àmbit són també, avui per avui, objectius prioritaris. 
 

S’observen diferències substancials en el consum cultural entre el centre i la resta de 
barris de la ciutat. Avançar en un major desenvolupament de la programació cultural 
als diferents districtes és, actualment, una necessitat que, sense dubte, ha de 
contribuir a la vertebració social. La xarxa territorial d’equipaments culturals 
(biblioteques, centres cívics, etc.) a la ciutat ha demostrat, a partir del seu 
dinamisme i funció articuladora, la important funció de referent que poden tenir en 
el territori, sent una eina molt potent de vinculació i vertebració social. 

 
 
Salut 
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La salut és un factor essencial en les estratègies orientades a incrementar la qualitat 
de vida de la ciutadania, sent el conjunt d'actors socials (individualment i 
col·lectivament) responsables i protagonistes en la construcció d’una ciutat 
saludable. La salut és un dret lligat a les condicions socioeconòmiques de vida, pel 
que requereix un enfocament de política pública vinculat a la inclusió social i a les 
estratègies i els recursos de suport i de cura personals i col·lectives. Cal integrar 
elements que garanteixin l’accés a aquests serveis de salut en una major igualtat de 
condicions, ja sigui per manca de temps, informació o per altres factors socials 

 

L’Ajuntament de Badalona, en el marc del seu àmbit competencial en salut pública, 
vetlla per la salut col·lectiva de la ciutadania, tant des de la perspectiva de la 
protecció de la salut, com de la promoció d’aquesta. Té també una funció primordial 
com articulador de l’ampli i divers conjunt d’agents i proveïdors sanitaris que operen 
al municipi, i de l’actuació compartida amb altres sistemes de benestar social 
(educació, serveis socials, esports, etc.). De l’oferta global de serveis en l’àmbit de 
salut i sociosanitaris a la ciutat, l’Ajuntament gestiona un volum important 
d’aquests, mitjançant l’Institut Municipal de Serveis Personal i Badalona Serveis 
Assistencials.  
 

Des de la perspectiva de la protecció de la salut es desplega un ampli ventall 
d’activitats de control, supervisió, assessorament i gestió del risc de determinades 
activitats i instal·lacions.  Aquestes funcions també es complementen amb d’altres 
amb una orientació de tipus preventiu i educatiu. 
 

Pel que fa a la promoció de la salut, des d’una perspectiva ecològica, l’actuació 
s’orienta a potenciar hàbits i estils de vida saludable, així com entorns afavoridors 
d’aquests. En aquest marc, cal posar especial atenció en tots aquells aspectes que 
poden generar condicions de desigualtat vinculades a entorns de pobresa. En 
aquesta línia, el treball en xarxa de base territorial i la cooperació amb el conjunt de 
les entitats que treballen en el camp de la salut a la ciutat són recursos essencials. 
 

 
 
Esports 
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L’esport, a més de contribuir a la promoció d’hàbits saludables, acompleix una 
funció important de cohesió social i també d’educació en valors i de trencament 
d’estereotips, fomentant la importància de l’esforç personal i la constància, la 
superació d’un mateix i el desenvolupament de noves capacitats, el treball 
col·laboratiu, etc. 
 

Badalona compta amb un elevat nombre d’entitats esportives molt diverses que 
acompleixen una funció social important al municipi. Destaca un elevat volum 
d’esport base en els dos esports majoritaris, com són el bàsquet i el futbol. El 
caràcter d’amateurs de bona part d’aquestes entitats, reclama la col·laboració i el 
suport municipal.  
 

En relació amb l’oferta esportiva, aquesta s’orienta a diferents col·lectius 
poblacionals segons grups d’edat. Les activitats continuades de lleure i salut, 
bàsicament, s’ adrecen a la població adulta i a les persones grans. Pel que fa al 
col·lectiu d’infants i joves, l’oferta es centra en les activitats d’esports base i escolar, 
organitzades per les escoles esportives i els centres educatius, mitjançant l’actuació 
de diferents agents. També existeix una oferta adaptada per a col·lectius específics. 
 

El parc d’equipaments esportius municipals presenta, en general, mancances 
detectades en quant al manteniment i la normativa. Existeix també la necessitat de 
revisar i actualitzar la gestió dels equipaments i, sobretot, la cessió d’usos als camps 
municipals. Pel que fa a la gestió dels equipaments: els pavellons es gestionen 
majoritàriament de manera directa, els camps mitjançant cessió d’ús a les entitats i 
els complexos esportius a través de concessions administratives. 

 
 
 
L’activitat econòmica 
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Treballadors ocupats assalariats  per branques d’activitat.  
 

Badalona registra un total de 39.966 persones assalariades a finals de l’any 2015, 
que representen 268 més que a finals del primer semestre (0,68%) i 1.037 més que 
les que hi havia a l’acabar l’any 2014 (2,66%).  
 
La distribució per sectors d'activitat que superen els 2.000 treballadors assalariats, 
ens continua assenyalant la importància del sector del comerç a l'engròs i al detall 
com generadors d’ocupació a la ciutat (27%), amb 10.697 assalariats, seguit de les 
activitats sanitàries i de serveis socials (16%) amb 6.372, la indústria manufacturera 
(14%) amb 5.529, la construcció (8%) amb 3.127, l’educació (6%) amb 2.517, que 
aquest cop supera al del transport i emmagatzematge (6%) amb 2.489.  
 
Autònoms  per branques d’activitat. Variacions trimestral i anual 
            
A final de 2015 hi ha 12.519 autònoms a la ciutat. La distribució dels autònoms en 
les principals branques d’activitat econòmica (només aquelles que superen el miler 
de persones), reflecteix que el major nombre d’aquests els localitzem en el comerç a 
l’engròs i al detall (27% i 3.416 autònoms), seguit del transport i emmagatzematge 
(14% i 1.775), la construcció (13% i 1.682) i la hostaleria (11% i 1.368). Una 
distribució percentual idèntica a la de trimestres anteriors. 
 
Seguretat Social 
 
El nombre d'afiliats al règim general de la Seguretat Social (treballadors per compte 
aliena) va començar a davallar l’any 2008 en què es va desencadenar la crisi de 
forma més evident, disminuint dels 44.962 treballadors de 2008 als 39.966 de finals 
de 2015.  
 
Atur registrat. Atur per sexe i edat.   
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L’atur de llarga durada (a partir de l’any a l’atur) s’ha anat incrementant des del 
2011, des d’un 36,5% fins el 46,5% del 2015. Dintre d’aquet grup diferenciem els 
entre 1 i 2 anys i els que portem més de 2 anys a l’atur. Els primers han anat 
disminuint des del 2012 fins el 13% del 2015, mentre que els de més de 2 anys s’han 
anat incrementant des del 18,7% de 2011 a un preocupant 33,4% de 2015.                
 
 
Prestacions per desocupació.  
 
El mes de desembre de 2015 hi ha un 46,5% de persones desocupades que es troben 
a l’atur des de fa més d’un any, la disminució de les persones que tenen accés a 
algun tipus de prestació agreuja de manera important la situació, encara que ens 
apareixien noves mesures en els darrers mesos com ha estat el Programa d’Activació 
de l’Ocupació, tot i que, pel que ens mostren les dades, a costa dels fons destinats a 
la Renda Activa d’Inserció.    
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Entitats: capital social de la ciutat 

El Registre municipal d’entitats te un total de 723 registrades. Aquest registre, 
prescrit per llei i desenvolupat en el reglament de Participació Ciutadana inscriu 
totes les entitats que, havent estat reconegudes per la Generalitat de Catalunya, 
voluntàriament sol·liciten el registre. Han de ser entitats que tinguin la seu i/o 
realitzin projectes a Badalona. Aquesta registre fa les funcions d’observatori de les 
entitats que actuen a Badalona. Inscriu totes aquelles que per col·laboren o han 
col·laborat amb l’ajuntament en el desenvolupament de polítiques i serveis públics. 

En l’anàlisi de la distribució territorial de les entitats en els diferents districtes de la 
ciutat, cal senyalar la concentració d’entitats el districte 1, el que ha assumit 
tradicionalment els efectes de la centralitat. A continuació, i per nombre d’entitats, 
és el districte 4, de Llefià-La Salut, essent el districte amb major nombre de població. 
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La classificació per tipus d’activitat és la següent: 

 

 

La majoria d’entitats de la ciutat són del grup de sociosolidàries, dedicades a la 
activitat de social, de tipus cultural i esportives, en diferència en nombre amb les 
altres tres tipus d’entitats. Aquest és un patró que es repeteix en cadascun dels 
districtes. 

Cadascun d’aquests tipus es desglossa en subtipus, que ens permetran analitzar més 
concretament la distribució per tipus d’activitat, especialment en els tres tipus més 
nombrosos: soci solidaries, culturals i esportives. 
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Amb el 30 %, les entitats de “suport social” són entitats creades amb la finalitat de 
donar suport a col·lectius ciutadans que comparteixen realitats similars. En segon 
lloc, cal senyalar el nombrós moviment veïnal. 

 

Desprès del grup d’entitats diverses en activitats cultural, el primer grup homogeni 
es el de les entitats de cultura popular tradicional amb un total de 40 entitats. 

 

 

I pel que fa a les entitats esportives, les entitats dedicades a Futbol (25), les de 
Petanca (22) i les de bàsquet (16) són les mes nombroses. 
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Pel que fa a la resta de tipologies, les distribucions són les següents: 

 
 

 

 

 

Podem concloure que la xarxa d’entitats de la ciutat es important en quan a nombre, 
que la seva activitat es majoritàriament de tipus social, concentrada especialment 
en el centre de la ciutat tot i que es va detectant un creixement important en altres 
districtes de la ciutat. 

Cal remarcar la funció que estan desenvolupant les entitats de segon nivell, les 
Federacions i coordinadores, existent en cada un dels tipus d’entitats i que tenen 
una funció important en el reforçament i capacitació de gestió de les entitats de 
cadascun dels sectors d’activitats. 

Per aquest any, l’Ajuntament ha aprovat la convocatòria de subvencions a entitats 
per un import total de 608.232€, que es distribuiran en les següents proporcions: 
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El territori 
 

Badalona pertany a la comarca del Barcelonès i limita amb Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixac, Sant Fost de Campsentelles, Tiana, 
Montgat i amb la Serralada de Marina. 
 
La seva superfície és de 21,2 km2 i té una densitat de població és de 10.185 
hab/km2 (dades 2015). 
 
La ciutat de Badalona, agrupada en 6 districte i 34 barris, disposa d' unes 96,5 ha de 
verd urbà. 14 parcs ocupen una superfície total de 74 ha. Els parcs més coneguts 
són: Can Barriga, Can Solei i Ca l'Arnús, G4, G5, Gran Sol, La Bòbila, Mediterrània, 
Montigalà , Muntanyetes, Nelson Mandela, Nova Lloreda, Riera Canyadó, Torrents 
Lladó i Turó Caritg. Complementen el verd urbà 154 places, rotondes i illes 
disseminades arreu del terme municipal. El gruix de l' arbrat viari el conformen els 
més de 25.000 arbres, distribuïts en 85 espècies, plantats arreu del terme municipal. 
 
La Serralada de Marina: Les línies de turons i les rieres contribueixen a la 
configuració del paisatge, especialment perquè aquestes últimes han de salvar 
importants desnivells (400 metres) en un espai de territori relativament limitat (5 
km) 
  
Les platges de Badalona s’estenen al llarg de quasi 5 km. de litoral (3.700 m. útils), 
amb una amplada mitjana d’uns 55 m. i uns 187.000 m2 de sorra. L’afluència 
d’usuaris/es s’enfila a la xifra de 1.300.000 l’any. 
 
Badalona té 7 polígons industrials: Polígon Sud, Granland, Polígon Nord, les 
Guixeres, Montigalà, Pomar i Bonavista, amb una superfície total de 219,66 ha. 
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Xarxa de transports 
 

Badalona forma part de la primera corona de la xarxa metropolitana de transport, 
formada per metro (L2 i L10), el Ferrocarril (R1,T5 i T6) i els autobusos (30 línies 
diürnes i 17 nocturnes). 
 

 
 

 
 

Xarxa de bus 
 
La xarxa d’autobusos diürns està formada per 30 línies que cobreixen el territori del 
Barcelonès Nord i connecten els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, 
Sant Adrià de Besòs, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac i Barcelona. 
 
El Nitbus inicia el seu servei quan deixen de circular els autobusos diürns i dóna 
servei tota la nit fins que es torna a iniciar el servei diürn. 
 
Un total de 17 línies, amb una freqüència de pas de 20 minuts, cobreixen l’àrea 
metropolitana. Gairebé totes les línies passen per la plaça de Catalunya, on és 
possible fer transbordament entre línies. 
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Xarxa de carrers 
 
La xarxa principal per a vianants té una longitud de 68 Km. El 73% dels 
desplaçaments interns es realitzen a peu. 
 
Vies ràpides 
 
Vies amb volums d’intensitat més elevats: 
 
• Autopista (C-31) sentit Barcelona – Badalona, B-20 en ambdós sentits, Calçades 

laterals de la C-31, Av. del President Companys, Av. Martí Pujol, C. Doctor 
Robert, C. Guifré. 

 
Existeix una tendència positiva cap a la pacificació de la ciutat amb l’increment 
progressiu de les Zona 30,  actualment 22 Km de carrer en Zona 30. 
 
L’Autopista (C-31) esdevé un obstacle a nivell intern per a la mobilitat entre l’àmbit 
interior i litoral de la ciutat. 
 
Carril bici 
 
A Badalona es produeixen actualment, uns 5.500 desplaçaments en bicicleta en dia 
feiner. Destaca l’ús de la bicicleta amb finalitat d’oci. 
  
Mobilitat 
 

Segons dades obtingudes a partir de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana, realitzada 
l’any 2011, la població resident a Badalona realitza un total de 726.464 
desplaçaments diaris, representant una mitjana de 3,46 desplaçaments per persona. 
 
El 85,2% dels desplaçaments de connexió amb Badalona tenen com a origen o 
destinació algun dels municipis de la primera corona metropolitana. Un 40% 
d’aquests desplaçaments a Barcelona. 
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El marc pressupostari local 2016-2019 
 
L’escenari pressupostari consolidat previst constitueix la referència pressupostària 
per als propers quatre anys, i, en funció de la estimació dels ingressos i els objectius 
financers, delimita la disponibilitat de recursos futurs que han de donar cobertura 
econòmica a les actuacions previstes en el Pla d’actuació municipal per al període 
2016 - 2019. 
 
L’orientació financera del present escenari pressupostari implica complir els 
objectius següents: 
 
• Estabilitat pressupostària: suposa la consecució d’una capacitat de finançament 

o resultat pressupostari en termes de comptabilitat nacional superior o igual a 
zero. 

• Capacitat d’inversió: per garantir la capacitat d’inversió s’ha fixat l’objectiu 
d’obtenció d’un estalvi brut (diferència entre ingressos i despeses corrents) de, 
com a mínim, el 7 % dels ingressos corrents previstos. 

• Sostenibilitat: mantenir el deute financer per sota del 60% dels ingressos 
corrents. 

• Liquiditat: garantir la disponibilitat de tresoreria suficient per atendre el 
compromís de pagament als proveïdors (PMP). 

El fet que es compleixin és la garantia de la preservació de la solvència i liquiditat de 
la institució, alhora que garanteix la consecució dels objectius derivats de la llei 
d’estabilitat pressupostària per al període 2016 -2019. 
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Previsió d’ingressos i despeses per al període 2016 - 2019 
 
Les dades de l’exercici 2016 corresponen a les del projecte de pressupost 2016 
consolidat. A partir d’aquestes dades i segons les hipòtesis següents s’han projectat 
els exercicis 2017 a 2019.  
 
Ingressos no financers 
 
• Impostos locals: s’ha calculat, a partir de la previsió per al 2016, el manteniment 

per a tot el període de la recaptació dels impostos locals, pel quals es preveu un 
creixement anual de la recaptació del 1,7 % derivat del creixement vegetatiu 
dels padrons, per a noves altes, manteniment i inspecció, i de l’increment diferit 
de determinades quotes líquides. 

• Participació en els ingressos de l’Estat: s’ha calculat que la participació en els 
ingressos de l’Estat creixerà anualment en la mateixa proporció que el PIB real. 

• Taxes, ingressos patrimonials i altres ingressos: es preveu que els ingressos 
corresponents a aquests conceptes creixeran el mateix que els impostos. 

• Altres transferències corrents: es preveu que les transferències corrents, 
excepte les derivades del Fons de Contingència Financera, es mantindran 
estables tot el període, segons la previsió feta al projecte de pressupost de 
l’exercici 2016.  

• Ingressos per venda d’inversions reals: sense increments 

• Transferències de capital: no es preveu l’obtenció d’uns ingressos finalistes 
constants per finançar inversions. En cas de rebre ingressos de capital 
addicional, ja sigui per transferències finalistes d’altres administracions o per 
vendes d’inversions reals, aquests es podrien destinar a augmentar les despeses 
de capital, sense que suposi un augment de la despesa computable de 
l’Ajuntament. 

 
Despeses no financeres 
 
El límit de despesa corrent (personal, béns corrents i serveis, financera i fons de 
contingències) per al període 2016 - 2019, en previsió de l’obtenció d’un estalvi brut 
del  7% dels ingressos corrents previstos, es fixa en el 93% d’aquests ingressos 
corrents.  
 
L’estimació de les despeses de capital del període 2016 - 2019 són el resultat de la 
estimació dels ingressos de capital previstos mes l’import de les operacions 
d’endeutament que es preveuen concertar finançar el PMI del mandat (Pla 
Municipal d’Inversions). 
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Ingressos i despeses financeres 
 
S’estima que l’endeutament es mantindrà estable, amb tendència a la baixa al llarg 
del període i que les despeses derivades dels venciments contractuals del deute es 
compensaran amb noves operacions d’endeutament, com a màxim pel mateix 
import i que les despeses i ingressos per adquisició d’actius financers seran neutres. 
 
 
Deute Viu 
 
Es preveu que la variació neta del deute previst durant al període 2016 - 2019 sigui 
negativa tenint en compte les amortitzacions previstes del període, és a dir, es 
preveu una evolució estable del deute amb una tendència a la baixa. 
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3. EL MARC ESTRATÈGIC 
 

 

Un full de ruta per avançar 

cap el model de ciutat que volem 
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El pla de govern 2015-2019 és el full de ruta que ha d’orientar, al llarg d’aquesta 
legislatura, l’estratègia global municipal per avançar progressivament cap el model 
de ciutat que volem construir. 
 
Els tres eixos que articulen aquesta estratègia són: 
 

A. DRETS SOCIALS: 
Volem avançar cap a la igualtat de drets i eradicar la injustícia. 
 

B. LIDERATGE I OPORTUNITATS DE CIUTAT: 
Badalona s’ha de convertir en un motor de desenvolupament econòmic i cultural. 
Un repte que ha de sumar tota l’àrea estratègica de l’Eix Besòs, pol d’activitat 
emergent. 

 
C. GOVERNANÇA COMPARTIDA: 

Volem governar generant aliances, des de la complicitat i la coresponsabilitat amb la 
ciutadania en la recerca del bé comú.  

 
Associats a cadascun d’aquests eixos estratègics, l’equip de govern ha formulat un 
conjunt d’objectius de ciutat que orienten les prioritats de l’acció municipal durant 
l’actual mandat i que serveixen de referent per a la programació municipal. 
 
 
 
 
 

 

 

  3  eixos estratègics 
15  objectius de ciutat 

39  programes d’acció prioritaris 
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Eix 1. Drets socials 
 

Volem una Badalona: 
 

 Capdavantera en la inclusió i la reducció de desigualtats socials. 

 

 En la qual l’educació i la cultura sigui clau en el desenvolupament integral de 

les persones. 

 

 Diversa i que faci de la diferència (sexual, cultural, religiosa i funcional) un 

valor, un bé col·lectiu que genera riquesa i una millor convivència. 

 

 Potenciadora de la plena igualtat entre homes i dones. 

 

 Amb un espai públic democràtic, relacional, amable i accessible. 

 

 Compromesa en fer efectiu el dret de tothom a un habitatge digne. 

 

 On les polítiques de seguretat siguin més properes i preventives. 

 

 Promotora de l’esport com a eina de cohesió social.  

 

 

 

Una ciutat inclusiva 
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Eix 2. Lideratge i oportunitats de ciutat 
 

 

 

Volem una Badalona: 
 

 

 Capaç d’aprofitar tot el seu potencial i recursos com a motor de reactivació i 

desenvolupament econòmic, i creació d’ocupació. 

 

 Apostant decididament per ser un referent polític, social i institucional en el 

marc de l’Àrea metropolitana i del país. 

 

 Sostenible mediambientalment. 

 

 Cohesionada territorialment. 

 

 

 

 

 

 

Una ciutat d’oportunitats 
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Eix 3. Governança compartida 
 

 

 

Volem una Badalona: 
 

 

 Compromesa amb la participació social i l’apoderament de la ciutadania. 

 

 Gestionada des d’un Ajuntament transparent, dialogant i proper a la 

ciutadania. 

 

 Gestionada des d’un Ajuntament eficient, dinàmic i obert a les realitats 

ciutadanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Una ciutat participativa 
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4. ELS PROGRAMES D’ACTUACIÓ  
  

 

 

Una eina estratègica en el  

desplegament de l’acció municipal prioritària  
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La programació esdevé una eina estratègica en el desplegament de l’acció municipal. 
Incorporar la lògica programàtica garanteix una dinàmica d’actuació proactiva i 
sistemàtica, fonamentada en un coneixement rigorós i fiable de la realitat i en la 
formulació d’aquelles estratègies d’intervenció que millor poden garantir la 
consecució de les fites i els objectius definits. També contribueix a gestionar, de la 
forma més òptima i eficient possible, el temps i els recursos necessaris en l’itinerari 
d’acció contemplat, el qual en ser avaluat genera, a més d’informació sobre els 
resultats obtinguts, aprenentatges i oportunitats constants de millora. 
 
En tant que marc definit d’acció, els programes d’actuació també faciliten 
l’establiment d’aliances, la confluència d’actors diversos i la generació de sinèrgies, 
promovent l’acció transversal dins l’estructura municipal i el treball en xarxa amb els 
agents no municipals (altres administracions i entitats ciutadanes de la ciutat), 
implicats en l’àmbit d’actuació específic de cada programa.  
 
El marc programàtic que es presenta a continuació, no recull el conjunt de l’actuació 
municipal sinó que es focalitza en aquells 39 programes i actuacions que s’han 
valorat com a prioritàries, al servei de l’assoliment dels objectius definits en cada 
eix estratègic.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  39 PROGRAMES D’ACTUACIÓ PRIORITÀRIA 
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EIX 1: 
Drets socials 

Inclusió social i  disminució  

de les desigualtats 

Aportació educació i cultura  
al  desenvolupament integral  

de les persones 

Diversitat com a valor i  

millora de la convivència 

Igualtat entre homes i dones 

Espai públic democràtic, 

relacional, amable i accessible 

Dret de tothom  

a un habitatge digne 

Polítiques de seguretat  

més properes i preventives 

Promoció de l’esport i  
cohesió social 

PROGRAMES Objectius 

1.a.1. Atenció a la infància i adolescència en risc i suport a 

famílies. 
1.a.2. Pla local de joventut. 
1.a.3. Acció contra la pobresa i suport en situacions de 

vulnerabilitat social. 
1.a.4. Programa d’acció social territorial. 
1.a.5. Promoció de l’autonomia de persones grans i 

persones amb diversitat funcional. 
1.a.6. Envelliment actiu i saludable. 
1.a.7. Badalona Cap a una ciutat saludable. 
1.a.8. Pla local de prevenció de drogodependències  
1.a.9. Taula local de salut mental i addiccions. 
1.a.10. Entorn saludable i protecció de la salut. 

 

1.b.1. Promoció de l’èxit educatiu.  
1.b.2. Cultura i territori: fent ciutat. 
1.b.3. Promoció i regulació dels usos dels teatres 
municipals. 

1.c.1. Pla de convivència i civisme. 

1.d.1. Pla estratègic Badalona Feminista. 

1.e.1. Manteniment de les infraestructures i els espais 

públics. 
1.e.2. Pla de mobilitat sostenible. 

1.e.3. Pla d’usos de l’espai públic. 

1.f.1. Polítiques públiques d’habitatge 2016-2019. 

1.g.1.Nou model de seguretat ciutadana. 
1.g.2. Pla de resiliència i adaptació als riscos 

infraestructurals. 
 

1.h.1. Pla d’usos i gestió dels equipaments esportius 

municipals. 

1.a. 

1.b. 

1.c. 

1.d. 

1.e. 

1.f. 

1.g. 

1.h. 
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Potencial de la ciutat al servei 
de la reactivació i el 

desenvolupament econòmic, i 

la creació d’ocupació 

Ciutat referent polític, social i 
institucional dins l’Àrea 

Metropolitana de Bcn i el país 

Sostenibilitat  
medioambiental 

 

EIX 2: 
Lideratge i oportunitats de ciutat 

PROGRAMES 

2.a.1. Ciutat comercial i turística. 
2.a.2. Indústries i espais d’activitat econòmica. 
2.a.3. Ocupació i empresa.  

2.b.1. Badalona al projecte estratègic de l’Eix Besòs. 
 

2.c.1. Millora de la qualitat de l’aire a Badalona. 
2.c.2. Agència Local de l’Energia i canvi climàtic. 
2.c.3. Manteniment, millora i recuperació del medi natural 

de Badalona 

2.d.1. Pla d’equipaments municipals. 

2.a. 

2.b. 

2.c. 

2.d. Cohesió territorial 

Objectius 
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Objectius 

EIX 3: 
Governança compartida 

Participació social i 

apoderament de la ciutadania 

Ajuntament transparent, 

dialogant i proper 

Ajuntament eficient, dinàmic i 

obert a les realitats ciutadanes 

PROGRAMES 

3.a.1. Govern obert i participació. 
3.a.2. Badalona Ciutat intel·ligent. 

 

3.b.1. Comunicació i atenció ciutadana. 
3.b.2. Pla de qualitat i e-administració. 
3.b.3. Transparència i bon govern. 

 

3.c.1. Observatori de Badalona. 
3.c.2. Pla de Sistemes d’Informació i Tecnologies de la 

Informació i el coneixement (TIC). 
3.c.3. Sistemes d’Informació de Base. 

3.c.4. Oficina pressupostària. 

3.a. 

3.b. 

3.c. 
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SÍNTESI DELS PROGRAMES EIX 1:  

Drets socials 
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 Títol del programa 

1. Programa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i Suport a 

Famílies 

  

Descripció 

El Programa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i Suport a Famílies 
esta dirigit a millorar i incrementar els suports que es presten des dels 
Serveis Socials per garantir les millors condicions pel desenvolupament 
dels infants i adolescents en situació de risc. 

  

Cap del Programa Salvador Gonzàlez  Àmbit Badalona Justa i Inclusiva 

  

Objectius Suport a les famílies en el desenvolupament de les seves 
competències parentals. 

 Promoure el suport als processos de criança i al desenvolupament de 
funcions i competències parentals en les diverses etapes evolutives 
de la infància. 

 Proporcionar a les famílies informació, orientació i suport personalitzat 
dels recursos socials, educatius, i de lleure... 

 
Millorar la detecció, l’atenció, el suport i el tractament  de situacions 
de risc en infància i adolescència. 

 Millorar el coneixement  de les necessitats de la infància i 
adolescència en situació de risc, tant a nivell ciutat com de cada un 
dels seus districtes per tal de revisar i  millorar les respostes a  
desenvolupar.  

 Reforçar i homogeneïtzar els processos d’atenció als infants , 
adolescents en situació de risc i a les seves famílies des de la xarxa 
dels serveis socials bàsics i altres serveis específics.  

 Definir quin model de centre obert necessita la ciutat a partir de les 
necessitats detectades i tenint en compte el model establert per la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Prevenció de situacions de risc mitjançant la sensibilització 
ciutadana  i el treball cooperatiu. 

 Potenciar el treball amb la xarxa de serveis i entitats existents als 
diferents territoris. 

  

Etapes 1. Fase de preparació i impuls 
- Planificació de la implantació del programa 
- Generació de les condicions mínimes per a la implantació 
- Aproximació a la realitat de cada territori, recull del conjunt 

d’accions que s’hi desenvolupen 
2. Fase desenvolupament I 

- Disseny de les accions a nivell ciutat 
- Pla de formació 
- Disseny de les accions per a cada territori 

3. Fase desenvolupament II 
- Implementació i seguiment de les accions 

4. Fase avaluació i consolidació 
- Revisió i anàlisi de dades 
- Revisió i anàlisi objectius i indicadors 
- Avaluació i reprogramació 
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Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

Suport a les famílies en el desenvolupament de les seves 
competències parentals. 

 Augment de la capacitat de valoració de l’impacte de les accions  

 Augment de les habilitats  educatives de les figures parentals. 

 Augment de la xarxa de suport de les figures parentals. 

 Prevenció de possibles situacions de risc a partir a de l’augment de 
les seves competències parentals. 

 Augment de la capacitat de valoració de l’impacta de les accions  

 Anticipació als esdeveniments aportant coneixement e informació. 

 Augment del nivell d’informació  de les figures parentals 

 Augment del nivell d’informació dels infants i adolescents. 

 Major agilitat en la cerca de recursos per part de les figures parentals. 
 
Millorar la detecció, l’atenció, el suport i el tractament  de situacions 
de risc en infància i adolescència. 

 Millora del coneixement de la realitat territorial, tant a nivell ciutat com 
per districtes sobre infància i adolescència en risc.  

 Oferir respostes el mes acurades possibles a les necessitats i 
situacions de risc detectades. 

 Obtenció de dades fiables a nivell ciutat i territorial 

 Elaboració i planificació d’accions a mig i llarg termini. 

 Actualització i millorar l’atenció per part dels serveis basics d’atenció 
social a infància i adolescència en risc.. 

 Expedient únic a nivell d’infància i adolescència per a tots els serveis 
municipals que intervenen en  aquesta franja de població en situació 
de risc. 

 Desenvolupament d’accions conjuntes entre tots  els agents que 
intervenen en el tractament de la problemàtica de l’absentisme. 

 Atenció especialitzada a les situacions d’infància i adolescència en 
risc detectades. 

 
Prevenció de situacions de risc mitjançant la sensibilització 
ciutadana  i el treball cooperatiu. 

 Detecció de les potencialitats del territori. 

 Xarxes territorials d’atenció a la infància i l’adolescència en general i 
específicament situació de risc. 

 Criteris homogenis d’atenció a la infància i l’adolescència en risc a la 
ciutat. 

 Desenvolupament d’accions preventives a nivell ciutat a partir de les 
xarxes territorials. 

 Millora de les relacions establertes entre els diferents agents del 
territori. 

 Millora de la detecció de persones i col·lectius en situació de risc que 
no s’adrecen als serveis socials. 

 Millora de la transversalitat en les accions. 

 Augment de la coresponsabilitat de la xarxa en detecció i prevenció 
de situacions de risc en infància i adolescència. 

 Augment de la viabilitat de les accions. 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Convertir el mòdul de la Guàrdia Urbana en un espai destinat al lleure i 
als infants 
Transformar i aprofitar espais del barri de San Roc per fer un ús més 
adient. D'aquesta manera, els infants del barri o de les proximitats podrien 
trobar un indret en el qual oferir: 
- Un suport pedagògic per poder fer els deures, jugar i relacionar-se amb 
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els nens/es de la zona.  
- Permetre el coneixement de l'entorn a partir del treball d'aspectes cívics. 
- Oferir als infants la possibilitat de jugar i aprendre amb altres infants de 
característiques diferents com pot ser la cultura, situació familiar, 
procedència, etc. 
- Gaudir lúdicament d'espais públics, com és la plaça Camarón de la Isla 
o de la plaça situada al carrer Santa Joana L’Estonnac, en un entorn més 
proper en companyia d'altres infants. 
- Desenvolupar la convivència, el respecte i la tolerància de cadascun 
dels infants participants a partir de la relació amb els altres membres del 
grup. 
- Fomentar el contacte amb altres institucions de caràcter lúdic i educatiu, 
com per exemple amb casals i escoles de la zona; així com el contacte 
amb altres ciutadans com és el cas dels familiars i veïns. 
 
Intervenció socioeducativa Alfons XII – Primavera 
El barri de Sant Roc té una zona desprotegida pel que fa a la intervenció 
amb nens, joves i famílies que és la zona Alfons XII / Primavera. 
Cal fer una intervenció amb infants i joves específica per a aquesta zona 
del barri, amb un equipament que pugui intervenir. 
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Títol del programa 
2. Pla Local de Joventut 

  

Descripció 
Abans d’actuar hem de pensar! Planifiquem les polítiques de joventut per 
millorar i transformar la vida dels i les joves de #Badalona 

  

Cap del Programa 
Toni Alonso 
 

Àmbit Alcaldia 

  

Objectius  Disposar d’una planificació estratègica que impulsi una millora dels 
serveis i accions del Departament de Joventut, en particular, i de 
l’Ajuntament, en general, que s’adrecen a la població jove badalonina. 

 Elaborar una diagnosi que posi en relació quines són les necessitats i 
demandes del jovent de la ciutat. 

 Conèixer la realitat juvenil badalonina i analitzar tots els serveis, 
programes i accions que s’adrecen als i les joves del municipi.  

 Dissenyar les línies d’actuació de les polítiques de joventut de 
Badalona de forma coordinada i integral, tot incorporant-hi la 
participació dels diferents agents: polítics, tècnics i jovent de la ciutat; 
decidint i prioritzant d’una manera consensuada els eixos d’actuació 
tenint en compte tots els punts de vista que han configurat l’ anàlisi. 

  

Etapes 1. Marc estratègic (marc teòric, objectius i metodologia).  
2. Diagnosi (anàlisi de la realitat juvenil, anàlisi de les polítiques de 

joventut i conclusions) 
3. Disseny (línies estratègiques, propostes i programes a desenvolupar). 
4. Revisió, validació i aprovació. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Accés dels joves als recursos que facilitin la seva autonomia i 
permetin establir els seus itineraris, en tots els àmbits que configuren 
el seu projecte de vida. 

 Implicació del jovent en el seu entorn social, particularment, en la 
xarxa associativa local. 

 Programes i serveis de referència per als i les joves,  i també per a la 
població en general. 

 Transversalitat i comunicació interna. 

 Programes que afavoreixin la cohesió social, garantint la igualtat 
d’oportunitats 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Espais específics per a joves i pla d'oci cultural 
Suport i promoció d’entitats que ja estan treballant aspectes preventius, 
tant si són entitats de lleure com veïnals o estudiantils. Tipus de 
propostes que es poden treballar amb les entitats: patis oberts per fer 
esport amb joves, promoure campionats associatius ( encara que no 
siguin federats) curses, actes culturals a museus i espais de la ciutat en 
horari nocturn, ampliació d’hores de biblioteques, etc. 
 
Millora IMPO i espai jove 
Millora impo trasllat a bdn centre i espai jove de orientació, sexualitat, 
ocupació, viatges, educació, formació. 
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Títol del programa 

3. Acció contra la pobresa i suport en situació de vulnerabilitat 

social 

  

Descripció 

Establir els mecanismes necessaris per garantir la cobertura de les 
necessitats bàsiques als ciutadans/es  de Badalona en situació de 
vulnerabilitat social. La cobertura de llurs necessitats es durà a terme 
seguint els principis d’igualtat, solidaritat i dignitat  

  

Cap del Programa 
Raquel Sáez  
 

Àmbit Badalona Justa i Inclusiva 

  

Objectius Distribució d’aliments 

 Dissenyar i implementar un  model garantista per a la distribució 
d’aliments preparats i no preparats amb el consens dels diferents 
agents implicats i liderat pels serveis socials  

 Validar i contextualitzar el model d’inclusió en l’accés de les 
necessitats bàsiques i la prevenció 

 Incloure en la cartera de serveis socials les diferents 
modalitats/serveis d’accés a l’alimentació .  

 Millorar l’aprofitament dels excedents alimentaris a la ciutat així com 
la gestió de les  donacions  

 Potenciar l’autonomia de les persones destinatàries i tenir cura de la 
seva dignitat. 

 Optimitzar i millorar l’actual repartiment d’aliments(lots): logística i 
cistella 

 Adquirir i instal·lar l’aplicació informàtica ja existent   

  Garantir l’accés a l’ajut pel menjador escolar a les famílies ateses als 
serveis socials 

 
Lluita contra la pobresa energètica 

 Garantir el subministrament dels serveis bàsics  a les persones en 
risc de pobresa 

 Avaluar i millorar el sistema informàtic en la  tramitació i validació de 
l’expedient  

 Optimitzar la gestió de tot el procediment en termes d’agilitat i eficàcia 

 Reduir el consum de subministrament i fer un us responsable amb el 
medi ambient per part de les persones beneficiàries  

 
Ajuts emergència social 

 Vincular  les prestacions a  la inclusió social de les persones 
vulnerables en risc i/o situació de pobresa 

 Validar els criteris d’ajuts d’emergència social lligats a garantir les 
necessitats bàsiques  i millorar la tramitació del procediment tècnic i 
administratiu 

 Validar  el model de tramitació d’ajuts d’emergència social. Bestreta 
de caixa fixa/import  màxim/ temps 

 Optimitzar la implicació dels serveis jurídics per tal de millorar la 
gestió 

 Tenir cura de les entitats /particulars/empreses que presten els 
serveis d’urgència social 

 
Persones sense llar 

 Conèixer les persones sense llar a Badalona seguint la tipologia de 
ETHOS 
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 Conèixer i avaluar el  model d’accés a l’habitatge urgent a la ciutat: 
housing-first  

 Implementació d’ espais institucionals de mitja i llarga durada 
adreçats a aquestes persones  

 Conèixer dades sobre el procés de desinstitucionalització (hospitals, 
centres de menors, presons..)  

 Visibilitzar la manca de drets socials i dignitat de les persones en 
aquesta situació 

 Incloure la cartera de serveis   

  

Etapes Distribució d’aliments 

 Disseny model garantista de distribució d’aliments a la ciutat i 
consens entitat.  

 Implementació sistema informàtic i validació del circuit d’accés  al 
repartiment d’aliments 

 Definició de la cistella saludable i econòmica ajustada a diferents 
unitats familiars i els punts de repartiment 

 Planificació de tallers d’alimentació saludable i econòmica 

 Sensibilització al comerç i grans superfícies 

 Captació d’ establiment per dur a terme els xecs/targeta moneder  

 Definició de membres i constitució d’una taula d’aprofitament 
d’excedents alimentaris 

 Validació del model garantista d’accés als aliments 

 Validació del model d’inclusió i autonomia de la persona per garantir 
les necessitats bàsiques d’aliments 

 Definició de la cartera de serveis.  

 Observatori de la pobresa 
 
Lluita contra la pobresa energètica 

 Millora del sistema informàtic i facilitació del seu us 

 Validació del procediment de la gestió per part dels professionals dels 
serveis socials/ agencia local de l’energia 

 Avaluació de dades  quantitatives /qualitatives. Observatori pobresa 
energètica 

 Valorar la implicació de les subministradores i l’adhesió al pla 
metropolità  

 Cursos/tallers sobre el consum responsable amb el medi ambient i 
econòmic 

 
Ajuts emergència social 

 Validació i millora del sistema informàtic de tramitació d’ajuts 

 Optimització del procés de tramitació de l’expedient : 
tècnic/administratiu/jurídic 

 Unificació dels  criteris d’ajuts d’emergència social en el 
temps/quantitat / 

 Reducció del temps de demora entre la tramitació i la resolució 

 Avaluació de dades quantitatives i qualitatives 

 Recollida  de les empreses/particulars que presten els serveis 
d’urgència social 

 Avaluació de les dades per l’observatori de la pobresa 
 
Persones sense llar 

 Coneixement tipologies a nivell quantitatiu i qualitatiu 

 Diagnosi i descripció de línies generals d’intervenció 

 Consolidació dels  serveis d’urgència ,mitja i llarga estada 

 Definició de  criteris i circuits de derivació  
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 Definició del treball en xarxa : entitats, serveis especialitzats,  

 Planificació d’ accions conjuntes de prevenció i/o reducció 

 Definició de pautes de treball grupal multidisciplinari : salut ,serveis 
socials, seguretat, inclusió social 

 Definició de la cartera de serveis. Observatori de la pobresa 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

Distribució d’aliments 

 Accés al repartiment d’aliments de forma eficaç i digna 

 Eliminació de les cues i els desplaçaments amb dificultats 

 Garantir la cobertura d’una  necessitat bàsica a la població  

 Fomentar l’autonomia personal i familiar a través de la formació en 
tallers d’alimentació saludable i econòmica i de la prestació social per 
aliments 

 Fomentar hàbits saludables i d’autonomia en la compra i gestió dels 
diners (targeta moneder/xecs) 

 Incorporar les entitats col·laboradores en el repartiment d’aliments 
com a membres coparticipants del model per garantir l’accés als 
aliments 

 Incorporar el teixit de comerç i de la restauració al programa 

 Creació Taula d’aprofitament dels excedents alimentaris 

 Lluita contra la pobresa energètica 
 
Lluita contra la pobresa energètica 

 Evitar el tall de subministrament en famílies en risc de pobresa 

 Reduir l’import econòmic de la factura  

 Promoure el consum responsable a través de la formació i el 
desenvolupament d’hàbits sostenibles i responsables amb el medi 
ambient 

 
Ajuts d’emergència social 

 Potenciar a les persones per a  la gestió emocional i econòmica de la 
família 

 Potenciar l’autonomia de la persona perquè es pugui garantir l’accés 
a les necessitats bàsiques de la unitat familiar 

 Garantir les prestacions econòmiques a les persones en risc de 
pobres 

 Publicitar la cartera de serveis 

 Potenciar relacions de responsabilitat de les persones  

 amb l’equip tècnic 
 

Persones sense llar 

 Potenciar una ciutat més cuidadora de les persones en lla pobresa 
externa 

 Fomentar el civisme i la solidaritat 

 Visibilitzar altres realitats socials 

 Definir una cartera de serveis 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Cap nen sense menjador ni al estiu tampoc 
Menjador inclòs a tots els nens de l'escola pública. Com a d'altres ciutats  
comunitats autònomes i països 
-Menjar. 
-Menys escoles gueto. 
-Promoure una millor escola pública. 
-Millora de la convivència i la participació a les escoles. 
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Menjador social 
Caldria un menjador social que donés resposta a les necessitats de la 
ciutadania en risc d'exclusió social 
 
Consum responsable, sostenible, solidari 
Diàriament prenem decisions amb impacte, directe o indirecte, amb les 
que avalem o no comportaments d'altres. 
En que impactem? per exemple: 
- En els drets laborals de les persones que produeixen, manipulen o 
venen productes. 
- En la sostenibilitat del planeta. 
- En la desigualtat del repartiment de beneficis i del retorn a la societat, 
més enllà dels impostos. 
- En el manteniment de la pau a zones productores de matèries primeres 
o compradores d'armes. 
- L'equitat, més enllà de la igualtat, d'oportunitats per a persones en risc 
d'exclusió i pobresa. 
- ... 
Aquesta proposta planteja destinar recursos a potenciar opcions de 
consum que garanteixin un impacte positiu de les nostres decisions. 
Algunes de les accions que es podrien dur a terme, amb el consens de la 
ciutadania: 
- Donar el màxim de difusió a iniciatives que ja existeixen, en alguns 
àmbits com: l'energia, telecomunicacions, assegurances, finances, 
comerç just i de proximitat, cooperatives, empreses socials, residus... 
- Crear punt de suport a la ciutadania, no només per informació, sinó 
també per dur a terme les gestions cap aquest canvi de model de consum 
i noves iniciatives. 
- Establir segells (existents o nous, globals o locals) d'identificació de 
consum responsable. 
- ... 
En definitiva, decisions locals amb un impacte global. 
 
Sistema alimentari sostenible a Badalona 
L’alimentació està en la base de la majoria dels problemes avui al món 
(pobresa, fam, migracions, canvi climàtic). Ens alimentem amb un 70% de 
productes que vénen de fora: obliguem els països del Tercer Món a 
conrear per Occident i els productes que consumim degraden el medi 
ambient ja que, gairebé en la seva totalitat, han estat produïts de manera 
molt contaminant i han estat transportats des de llargues distàncies. 
Creiem que és possible repensar aquest model agro-alimentari incidint en 
la producció i consum locals, convenientment recolzats per polítiques 
locals, incrementant, també, el volum de la producció ecològica. 
  
Proposem crear el Consell Alimentari Municipal de Badalona per definir, 
de forma participativa, les polítiques alimentàries i la seva aplicació. 
Considerem, en aquest sentit, que caldrà impulsar mesures per: 
· anar frenant l’entrada de les grans superfícies als mercats municipals (o 
situades en la proximitat); 
· garantir que la compra pública del consistori (menjadors d’escoles 
públiques, bancs d’aliments, residències de gent gran, Hospital de 
Badalona…) incorpora criteris de producció local, ecològica i de 
temporada; 
· mapejar la terra agrícola que hi ha a Badalona i ampliar-la, estudiant-ne 
les possibilitats amb requalificacions de solars o espais abandonats i, 
protegint-la, per evitar futures especulacions.  
  
Resultats 
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· Aprofitar les oportunitats de producció i elaboració alimentàries locals 
· Vincular el sistema de producció alimentari amb la formació en cuina 
professional, la capacitació en cuina domèstica, la generació de noves 
oportunitats laborals (capacitació per a la indústria alimentària, 
microempreses d’artesania alimentària…) 
· Incrementar la superfície verda urbana i la destinada a ús hortícola 
· Recuperar el contacte amb l’origen, el conreu i l’elaboració dels aliments 
· Oferir eines de responsabilització, criteri i autonomia sobre els propis 
actes de consum alimentari 
· Millorar la salut de la ciutat a través d’un sistema alimentari local que 
resolgui dèficits ambientals, socials i sanitaris 
  
Més informació: 
https://www.dropbox.com/s/dyyo9vjx1lff7ns/prezi%20food%20system-
1.pdf?dl=0 

 
  

https://www.dropbox.com/s/dyyo9vjx1lff7ns/prezi%20food%20system-1.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dyyo9vjx1lff7ns/prezi%20food%20system-1.pdf?dl=0
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Títol del programa 
4. Programa d’acció social i territorial 

  

Descripció 
El Programa d’Acció Social Territorial està dirigit a articular l’acció 
territorial a cada SBAS, tenint en compte el programes de ciutat i la 
realitat particular de cada territori 

  

Cap del Programa 
Susana Lara 
 

Àmbit Badalona Justa i Inclusiva 

  

Objectius Coneixement 

 Realitzar una aproximació analítica compartida a la realitat de cada 
territori 

 Elaborar el mapa de recursos del territori 

 Fomentar el coneixement compartit entre els diferents SBAS en 
relació a pràctiques col·lectives i comunitàries 

 
Estratègies i acció 

 Desenvolupar un programa d’acció social territorial per SBAS tenint 
en compte els objectius comuns dels programes de ciutat 

 Detectar els col·lectius no demandants en situació de risc social 

 Articular el pas de l’atenció familiar / individual a la col·lectiva 

 Incrementar el nombre de pràctiques de tipus preventiu i comunitari 

 Millorar el treball compartit amb la resta de la xarxa d’agents del 
territori 

 
Reflexió sobre l’acció 

 Establir mecanismes d’avaluació periòdics del procés 
d’implementació del Programa 

 Establir mecanismes d’avaluació periòdics de la implementació de les 
accions 

 Establir criteris comuns a l’entorn del treball col·lectiu, comunitari i del 
treball col·laboratiu 

  

Etapes Fase de preparació i impuls 
•    Nivell Ciutat 

o Planificació de la implantació del Programa 
o Generació de les condicions mínimes per a la implantació 

•    Nivell Districte 
o Aproximació a la realitat de cada territori: recull del conjunt      

d’accions que s’hi desenvolupen 
 

Fase de desenvolupament I 

 Nivell Ciutat 
o Elaboració manuals 
o Definició espais tècnics 
o Establiments protocols comuns 

 Nivell Districte 
o Disseny de les accions per a cada territori 

 
Fase de desenvolupament ii 

 Nivell Ciutat 
o Elaboració Pla de Formació específica 
o Banc d’intercanvi de projectes 

 Nivell Districte 
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o Implementació i seguiment de les accions 
 

Fase d’avaluació i consolidació 

 Nivell Ciutat 
o Revisió i anàlisi de dades 
o Revisió i anàlisi objectius i indicadors  

 Nivell Districte 
o Avaluació i reprogramació de les accions 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

Coneixement 

 Graella unificada i estandarditzada de recollida de dades 

 Millora del coneixement de la realitat del territori 

 Detecció de les potencialitats del territori 

 Presa de decisions fonamentada en elements objectius 

 Document-guia de recursos de un territori 

 Millora de l’agilitat en la cerca dels recursos 

 Major implicació dels professionals en el processos de millora 
permanent 

 Augment del coneixement compartit 

 Detecció de bones pràctiques (internes i/o de col·laboració amb 
entitats) que s’estiguin realitzant 

 Existència d’un banc de projectes i accions actualitzat 

 Millora de la qualitat dels projectes que es duen a terme 
 
Estratègies i acció 

 Augment de la viabilitat de les accions 

 Millora de la transversalitat de les accions 

 Introducció de processos de planificació en l’organització 

 Millora de la capacitat d’acció i resposta, arribant a col·lectius en 
situació de risc socials que no s’adrecen als Serveis Socials 

 Augment de les oportunitats, eines i recursos de les persones 

 Disminució de l’índex de freqüentació al servei 

 Augment de la satisfacció del ciutadà 

 Anticipació als esdeveniments aportant coneixement a la població  

 Disminució de la discrecionalitat en les respostes  

 Canvi de la percepció assistencialista dels Serveis Socials per part 
dels ciutadans 

 Material divulgatiu informatiu i de sensibilització 

 Aproximació a grups, col·lectius i entitats que impulsen accions de 
tipus solidari i veïnal 

 Manual tècnic de procediments preventius i comunitaris 

 Millora en les relacions establertes entre els diferents agents del 
territori 

 Augment de la coresponsabilitat de la xarxa en l’acció social al territori 
 
Reflexió sobre l’acció 

 Augment de les competències tècniques 

 Aprofundiment continuat en la nostra tasca 

 Producció d’informació útil per a la presa de decisions 

 Detecció i identificació fiable dels elements de millora 

 Coneixement del grau d’adhesió dels professionals al programa 

 Augment de la capacitat de reprogramació 

 Quadre de comandament que faciliti el seguiment del procés 

 Augment de la capacitat de valoració de l’impacte de les accions  

 Major implicació dels professionals en la millora permanent 
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 Millora de la planificació estratègica i/o de la cartera de serveis i 
recursos 

 Creació de cultura corporativa en relació a la necessitat de reflexionar 
sobre l’acció per generar coneixement 

 Document valoratiu de satisfacció percebuda, suggeriments i anàlisi 
dels resultats 

 Major possibilitats de comparació entre territoris 

 Possibilitat d’avaluar l’impacte de les accions 

 Millora de la visió compartida respecte a l’acció social 

 Millora del clima organitzatiu 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Programa d'Actuació Integral al Districte 6 (barris Sant Roc i Artigues) 
Crear un nou programa específic al PAM dedicat a l'actuació integral als 
barris de Sant Roc i Artigues (o el conjunt del districte 6), incloent 
pressupost específic d'inversions (PIM). Això permetria fer actuacions 
transversals des de totes les àrees, amb una mirada adaptada a les 
necessitats i demandes d'aquests barris i la seva població. També 
facilitaria una millor planificació d'aquestes actuacions al districte des de 
tots els punts de vista: joventut, igualtat, seguretat, habitatge, urbanisme, 
mobilitat, ocupació, medi ambient, participació, civisme, inclusió, benestar 
social, educació, cultura, esports, etc., compartint objectius i calendari.  
 
Un Pla Comunitari per al Districte 1 
El districte 1 no té cap tècnic/a comunitari/a i amb això es perd 
l'oportunitat de tenir una persona que dinamitzi el teixit associatiu i la vida 
comunitària. 
Hi guanyaríem: 
. revitalització de les entitats dels barris i la vida veïnal 
. vertebració del territori 
. major implicació i coresponsabilitat de la ciutadania 
. etc. 
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Títol del programa 
 

5. Promoció de l’autonomia de persones grans i persones amb 

diversitat funcional 

  

Descripció 
Millorar els suports a les persones grans i les persones amb diversitat 
funcional per tal que puguin incrementar la seva autonomia en els 
diferents àmbits de la vida 

  

Cap del Programa 
 
Eugènia Madrid 

Àmbit Badalona Justa i Inclusiva 

  

Objectius  Realitzar un diagnòstic global de la situació de la població de gent 
gran a Badalona i de persones amb diversitat funcional a la ciutat i de 
les seves necessitats  
o Detectar situacions de risc en persones majors de 80 anys, 

especialment en aquelles que viuen soles ( elaboració cens ). 
o Taules sectorials dels diferents serveis implicats en l’atenció a 

aquests col·lectius  

 Definir un model de col·laboració amb els serveis especialitzats i 
entitats que interactuen dins de la ciutat i que atenen a persones  
grans i persones amb diversitat funcional , per millorar l’abordatge 
conjunt de les problemàtiques que presenten aquests col·lectius. 

 Contribuir a que les persones grans i/o dependents puguin mantenir 
la seva autonomia en l’entorn més proper el màxim de temps possible 
(incrementar  la prestació de serveis de proximitat que assegurin la 
qualitat de vida de les persones grans i/o dependents i instar a la 
creació de nous serveis  complementaris que permetin el 
manteniment de l’autonomia personal a la llar ) 

 Donar resposta als nous perfils socioculturals de la població que va 
envellint.  

 Continuar amb el desplegament de la Llei per l’Autonomia personal i 
l’atenció a la dependència dins de l’àmbit municipal.   

 Conèixer les accions voluntàries coordinades existents a la ciutat per 
treballar un model d’encaix dins de les intervencions professionals.  

 Promoure l’envelliment actiu i la participació de les persones majors 
de 65 anys en la vida sociocultural del municipi.  

 Treballar per la igualtat d’oportunitats del col·lectius de persones amb 
diversitat funcional, promovent la igualtat, la participació i la plena 
ciutadania.  

 Conèixer les necessitats d’atenció social especialitzada i recursos 
dirigits al col·lectiu de persones amb diversitat funcional i detectar els 
aspectes a millorar. 

 Promoure accions i campanyes de sensibilització envers el col·lectiu 
de persones amb diversitat funcional, fomentant la seva presència 
dins del municipi i donant suport a les entitats que els representen. 

 Instar la col·laboració transversal amb altres àrees municipals per 
generar sinèrgies per una resposta global a les necessitats d’aquests 
col·lectius ( Afavorir  l’accés normalitzat de les persones amb 
diversitat funcional a l’àmbit de la cultura, l’esport i el lleure, Afavorir la 
integració laboral de les persones amb diversitat funcional en 
diferents projectes i serveis de la ciutat ,Impulsar mesures de 
sensibilització dins dels programes educatius de les escoles de la 
ciutat per fer un abordatge del tema de les discapacitats).  

 Treballar per la integració social de les persones amb malalties 
mentals i l’atenció a la seves famílies. 
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Etapes 0. Creació de l’equip de treball amb professionals interns i externs a 
l’Ajuntament per tal de definir la tasca, establir implicació i 
calendaritzar el treball. Implicació d’entitats representatives de la 
ciutat. Inter coneixement de les funcions que realitza cada servei / 
entitats amb la població diana del programa. 

1. Acordar els elements per a la elaboració del diagnòstic a partir de la 
experiència de cada servei ( + entitats ) en relació a la situació de la 
població diana: gent gran i persones amb diversitat funcional. Items a 
tenir en compte, memòries d’atenció dels serveis. 
Realitzar un diagnòstic per servei, i acordar un diagnòstic conjunt de 
l’equip de treball amb les aportacions de les persones claus( serveis + 
entitats ) en relació al mateix. 

2. Recollida d’experiències arreu de la ciutat destinades a la població 
diana del programa. Distribució de recollida entre els components de 
l’equip de treball. Acordar model de fitxa per a recollir informació dels 
recursos amb informació necessària que seria vàlida per a informar a 
la població (nom activitat, objectiu, població a qui va destinada, accés 
al recurs, durada, cost – si n’hi ha… ) 
Creació d’un fitxer de recursos ( informatitzat ) per a la recollida dels 
mateixos ( requerirà contribució del Departament d’Informàtica ) que 
pugui ser actualitzable a nivell de fitxes de consulta, fàcil d’accés 
(“penjat” a la web municipal ). 
Acordar responsable/responsables de l’actualització del fitxer 
(rotatori) 
Establir altres canals no informatitzat ( presencial ) on es pugui 
adreçar la població per consultar recursos de la ciutat. 

3. Establir Canals de coordinació entre els diferents serveis, creant un 
protocol de treball per a l’abordatge conjunt de les situacions que 
afecten a les persones diana del programa des dels diferents serveis.  

4. Establir altres actuacions/accions/projectes nous que se’ n puguin 
derivar del diagnòstic realitzat conjuntament entre serveis i entitats, 
segons prioritats establertes, recursos disponibles ( humans, 
materials, infraestructura …). 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

• La ciutadania tindrà un major  coneixement de la situació actual de les 
persones grans i les persones amb diversitat funcional a Badalona,  
dels recursos que ja existeixen i de les necessitats pendents de 
cobrir. Diagnòstic. 

• La població podrà disposar de mitjans per accedir a la informació 
actualitzada dels recursos existents des de diferents formats 
(presencials i telemàtics). Creació de catàleg de recursos a nivell 
municipal que es pugui actualitzar i consultar des dels serveis, entitats 
i població. 

• Millora de la qualitat i de la cobertura dels recursos d’atenció a 
domicili ( recursos de proximitat ) per la població gran i amb diversitat 
funcional. 

• Millora de la qualitat de l’atenció en els diferents serveis socials i de 
salut per un abordatge més global. 

• Els serveis i entitats de la ciutat que treballen i/o representen als 
col·lectius del Programa, així com la ciutadania en general, tindran un 
millor coneixement del desplegament de la Llei Promoció per 
l’Autonomia personal. 

  

Propostes Llocs de treball per a persones amb discapacitat intel·lectual 
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ciutadanes 
relacionades 

Des d'Aspanin, entitat que treballa en la defensa de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i les seves famílies, demanem que entre els llocs 
de treball que facilita l'Ajuntament en espais públics de la ciutat es 
consideri un percentatge per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
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Títol del programa 
6. Envelliment actiu i saludable 

  

Descripció 
Oferir respostes adaptades a les noves realitats de les persones grans, 
des del reconeixement de la seva experiència i contribució social, 
destinades a la promoció de l’envelliment actiu. 

  

Cap del Programa Gemma Luque  Àmbit Badalona Justa i Inclusiva   

  

Objectius  Treballar per la independència, autonomia i capacitat de participació 
de les persones grans 

 Sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància de l’envelliment actiu 

 Reconèixer l’experiència i la important contribució social de les 
persones grans a la societat 

 Promoure una ciutat per a totes les edats 

  

Etapes 1. Fase de preparació i impuls 
- Disseny del programa per part del equip 
- Planificació de la implementació del programa 
- Creació de les subcomissions de treball transversals 
- Procés de treball per definir el pla de millora dels casals de Gent 

Gran (assessorament Diputació) 
2. Fase de desenvolupament 

- Implementació de les accions noves  
- Re definició de la programació actual en el marc de l’envelliment 

actiu 
3. Fase d’avaluació i consolidació 

- Definició de ítems de procés i de resultats 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Definició del nou departament Gent Gran- Envelliment actiu 

 Major optimització dels recursos  

 Visualització més acurada de les necessitat de la Gent Gran 

 Sensibilització de la població envers l’envelliment actiu 

 Homologació en el funcionament dels casals de Gent Gran 

 Augment de les complicitats i els lligams amb la xarxa 

 Millora de la qualitat del Servei 
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Títol del programa 
7. Badalona cap a una ciutat saludable 

  

Descripció 

Badalona “Cap a una ciutat saludable” és un programa de promoció de la 
salut i salut comunitària que té l’objectiu de reduir les desigualtats en salut 
per avançar en equitat a través d’una estratègia de salut  en totes les 
polítiques municipals 

  

Cap del Programa Xavier Crego  Àmbit Badalona Justa i Inclusiva   

  

Objectius  Reforçar un lideratge local en salut orientat en els principis i objectius 
de l’estratègia de la OMS Salut 21 i de la Red Europea de Ciutats 
Saludables i fonamentat en una estratègia d’actuacions sobre els 
determinants de salut per reduir les desigualtats i promoure l’equitat 
en salut.  Pla de Govern. PAM 

 Impulsar l’acció conjunta del Govern municipal  en base a una 
estratègia de Salut en Totes les Polítiques. (Pla Igualtat, Pla de 
Joventut, Pla de drogues, Taula de salut mental i Addiccions, Taula 
d’infància i adolescència, Taula de salut Comunitària). Elaboració 
d’un Pla de Salut Local 

 Definir les prioritats en salut en base a l’evidència científica i el 
coneixement de la realitat generant un coneixement compartit que 
permeti identificar canvis i definir prioritats. Creació d’un Observatori 
de salut local. 

 Impulsar una planificació basada en actuacions programàtiques que 
generin aliances i xarxes generadors d’oportunitats  de competència 
de Badalona en l'àmbit de la salut, la investigació i la recerca.  
Disseny de programes marc: Alimentació saludable, Activitat Física, 
Prevenció de les drogodependències, Benestar Emocional i 
Envelliment Actiu 

 Potenciar actuacions d’apoderament de la ciutadania sobre la salut 
individual i col·lectiva i d’un model d’entorn físic i social que faciliti 
l’accessibilitat a la practica d’estils de vida saludables. (polítiques 
conciliació, espais de lleure, mobilitat, proximitat). Elaboració d’un 
catàleg d’Accions de salut.   

 Millorar la integració d’un model d’intervenció de base territorial i 
comunitari de polítiques de promoció de la salut que contribueixi a 
impulsar la participació de la ciutadania i la  col·laboració i intercanvi 
intersectorial en la detecció de necessitats i establiments de prioritats.  
(Consells de Salut, Pladecos, ComSalut, Xarxa Com, Taula oficines 
farmàcia) . Desenvolupar l’estratègia Com  Salut i  d’Actius en 
salut 

  

Etapes 1. Disseny i aprovació Programa PAM 2016 
2. Implantació intern a nivell municipal. Constitució Grup de treball 

Serveis Salut. Dimensió organitzativa, proposar i fer seguiment 
activitat desplegada i extensió altres serveis municipals. Elaboració 
d’un primer catàleg d’accions de salut . Gener-juny 2017.  

3. Incorporació d’altres serveis municipals i de ciutat Constitució Taula 
de Salut. Elaboració d’una metodològica per elaborar un Pla de Salut 
per Badalona, disseny Observatori de salut i elaboració de programes 
marc per eixos temàtics. Gener-desembre 2017   
Incorporació d’altres serveis públics salut externs i elaborar Pla local 
de salut (ICS, ASPC, DIBA). 2018  

4. Implementació del Pla, avaluació i reprogramació 2019. 
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Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millorar la informació sobre els actius de salut i els coneixements 
sobre autoprotecció i autocura 

 Fer més fàcils i accessibles la pràctica d’estils de vida saludable 

 Reduir les desigualtats en Salut  i millorar l’equitat en salut. 

 Millorar l’autonomia personal i reduir les situacions de risc d’exclusió. 

 Incrementat l’adhesió a programes de diagnòstic precoç. 

 Augmentar la implicació de la ciutadania i dels emprenedors en 
generació de serveis i recursos promotors de la salut.  

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Fomentar els hàbits saludables per a la millora del benestar personal i 
social. (Districte 6) 
Entendre la Salut Comunitària com un pilar bàsic per al benestar de les 
persones i de tota la comunitat. Promoure accions d'hàbits saludables, 
com ara: 
Espais de diàleg sobre les percepcions de salut entre les diverses 
comunitats culturals. 
Treballar hàbits en grups (tallers), sobretot en grups diana com dones 
adultes i de diverses comunitats. 
Formació sobre interculturalitat als recursos tècnics de l’àmbit sanitari. 
Coordinació entre els recursos sanitaris i les escoles per millorar l'atenció 
i el seguiment de infants i joves. 
Campanyes de sensibilització en hàbits “generals”, com serien: dormir 8 
hores, la importància de l’esmorzar, reciclatge... 
(Proposta extensible als tres barris del Districte 6) 
 
És hora de l'educació i la sanitat 
Com ja sabem tots han estat uns anys en què l'educació i la sanitat han 
estat molt castigades, drets fonamentals de la nostra comunitat. Els 
recursos dels quals hi han disposat tots els centres educatius i sanitaris 
municipals de la nostra ciutat han patit una retallada indiscriminada i 
només amb l'esforç diari dels professionals i gaudir de la comprensió de 
la comunitat s'ha pogut sobreviure. 
Tot i així la situació es manté i es fa necessari un manteniment de la 
infraestructura ja existent, la necessitat de contractació de nous 
professionals és evident, la millora de recursos per mantenir i millorar la 
qualitat és indispensable i la creació de noves infraestructures que 
reforcin les ja envellides és el reforç de continuació en un futur immediat. 
La meva crida és per unificar les forces en l'educació i la sanitat municipal 
i destinar part d'aquest pressupost en les escoles públiques i la sanitat 
pública municipal de Badalona, a banda del pressupost que l'ajuntament 
ja tingui destinat a aquestes àrees perquè "És hora de l'educació i la 
sanitat" i és una oportunitat que no podem deixar passar per tornar a la 
qualitat que teníem abans de la crisi i millorar-la. Es necessita aquesta 
empenta, es necessita aquest aire, perquè és l'aire del futur dels nostres 
fills i l'aire per viure dels nostres malalts. 
No tinc una concreció del destí d'aquest suport econòmic, potser més 
professors, pot ser aules noves i ordinadors nous. Potser noves 
instal·lacions a l'hospital i als caps o més professionals que es puguin 
atendre, això o poden decidir els professionals dels centres educatius i 
sanitaris en un procés participatiu i transparent com aquest. Per això la 
meva crida a unificar forces i destinar de forma col·laborativa els recursos 
necessaris per a la nostra ciutat. 
Moltes gràcies per la vostre atenció. 
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Títol del programa 
8. Pla local de prevenció de drogodependències 

  

Descripció 

El Pla Local de prevenció de les drogodependències de  Badalona aspira 
a ser una estratègia de treball de col·laboració de l’ajuntament, la xarxa 
de serveis i entitats que treballen de forma directa o indirecta en l’àmbit 
de les drogues, la ciutadania i els consumidors  que orienti  l’actuació  
municipal sobre el fenomen de les drogues basant-se en un model  
comunitari, interdisciplinari i participatiu. 

  

Cap del Programa Xavier Crego  Àmbit Badalona Justa i Inclusiva   

  

Objectius  Promoure l’abstinència entre els no consumidor, prioritàriament, entre 
els mes joves. 

 Retardar l’edat d’iniciació al consum. 

 Reduir el consum de risc i/o problemàtic. 

 Reduir els danys relacionats amb el consum en les persones amb 
dependència. 

 Avançar el diagnòstic precoç i  l’accés a tractament. 

 Incrementar el suport a processos d’inserció social. 

 Generar respostes consensuades i negociades als problemes 
convivencials relacionats amb l’ús de drogues i usos de l’espai públic. 

  

Etapes 
Eixos 

1. Prevenció Universal: Donar a la població eines per a mantenir 
actituds favorables a no consumir drogues. Proporcionar a les 
persones habilitats per a enfortir la capacitat personal per a rebutjar 
l’oferiment de drogues. 

2. Detecció precoç i orientació: Treballar en sistemes eficients de 
detecció del consum de drogues  abans que esdevingui problemàtic. 
Orientar i/o derivar els casos detectats, desenvolupant vies d’actuació 
específiques als serveis corresponents.  

3. Reducció de Riscos: Donar eines les persones i als col·lectius per a la 
gestió dels riscos derivats del consum de drogues. Assumir la 
prevenció com una pràctica educativa i sanitària que contempli el 
consum responsable i que desenvolupi capacitats i habilitats per a 
gestionar certs factors de risc. 

4. Reducció de Danys: Desenvolupar estratègies individuals i 
col·lectives en l’àmbit social i sanitari adreçades a millorar la qualitat 
de vida i l’assistència a les persones amb problemes derivats del 
consum de drogues. Reduir i minimitzar els efectes negatius del 
consum de drogues 

5. Inserció Socio-laboral: Enfortir les línies d’inserció social i laboral de 
les persones amb problemes derivats del consum de drogues. Evitar 
la marginalitat i l’exclusió social.  

6. Informació i Coneixement: Assolir un major grau de coneixement de la 
realitat de Badalona en relació al consum de drogues i de la tasca 
que es desenvolupa al municipi per part dels serveis i les entitats 
implicades. Millorar i ampliar els sistemes de registre i avaluació dels 
indicadors de consum. 

Etapes: 
1. Aprovació Programa PAM 
2. Constitució del Grup motor del Pla (oficina tècnica). Elaboració de la 
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memòria d’activitats. Desembre 2016 
3. Revisió i actualització de la diagnosi i objectius operatius i proposta 

d’activitat, cartera de serveis (gener-juny 2017) 
4. Elaboració del  Pla Anual de treball 2017-2019.  
5. 2017-2019  Implementació del Pla Anual. Definir les accions a 

realitzar, cronograma 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Que les persones, especialment els joves, tinguin accés a informació 
científica sobre les drogues, els seus determinants i els riscos 
relacionats amb el seu consum.  

 Que les persones que han decidit consumir accedeixin a informació i 
pautes per evitar els riscos personals, als altres i per la salut pública 
relacionats amb el seu consum. 

 Que les persones que fan consum problemàtics, especialment els 
joves,  puguin accedir a espais d’atenció socioeducativa precoç i de 
tractament normalitzats. 

 Que las famílies amb problemes o dubtes relacionats amb les 
drogues puguin accedir a espais orientatius, informatius i formatius  

 Que puguin accedir a serveis de manera normalitzada i a programes 
de reinserció social i sociolaboral. 

 Que puguem disposar d’informació actualitzada sobre el patrons de 
consum, els seus canvis i determinants.  

 Que els Servies puguin planificar en base al coneixement i impulsin 
intervencions fonamentades en bones practiques. 

● Que els serveis públics puguin donar respostes més ràpides i 
consensuades als conflictes de convivència relacionat amb l’ús i 
consum de drogues. 
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Títol del programa 
9. Taula local de salut mental i addicions 

  

Descripció Vetllar per les necessitats de salut mental i addicions de la població. 

  

Cap del Programa 
Ana Sebastián 
Enriquez  

Àmbit Badalona Justa i Inclusiva   

  

Objectius ● Treballar per la sensibilització i la lluita contra l’estigma de les 
persones afectades per les persones de salut mental i addiccions. 

● Promoure la salut mental i prevenir els trastorns mentals i les 
addiccions 

● Vetllar per una adequada resposta de la xarxa publica a les 
necessitats de salut mental i addiccions de la població. 

● Esdevenir una veu consensuada i autoritzada per incidir en les 
polítiques públiques en defensa de la salut mental de Badalona i 
qualsevol altre element o acció que incideixi en les persones amb 
trastorn mental o processos addictius. 

● Col·laborar amb altres taules local de Badalona i o sectorials de salut 
mental i addicions en aquelles accions d’interès comú. 

  

Etapes 1. Elaboració del document adhesió a la Taula de les entitats i 
Institucions de la ciutat. 

2. Acte Institucional de Constitució i Presentació de La Taula  
3. Constitució de Plenari i de les Comissions de Treball necessàries: 

 - Comissió gestora permanent 
 - Comissió d’organització de la IV Jornada de Salut Mental i 
Addiccions de Badalona 
 - Comissió de sensibilització i lluita contra l’estigma i les 
addiccions i de promoció de Salut Mental 
 - (...)  

4. Comissió gestora: inici de les activitats recollides al Document de 
Constitució de la Taula 

5. Comissió Jornada... - Procés de disseny i preparació de la IV Jornada 
de Salut Mental i Addiccions de Badalona (novembre 2016) 

6. Comissió Sensibilització... – Inici d’activitats descrites al PAM 
7. Comissions... 

Plenaris semestrals  d’avaluació i proposta de noves actuacions. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Consecució d’una visió més global i més plural de les problemàtiques 
derivades de Salut Mental i  Addiccions a través de la participació de 
tots aquells serveis i entitats públics i privats que hi treballen en 
l’atenció als afectats, de defensa dels seus drets o el foment 
d’accions preventives a la Ciutat. 

 Millora de la capacitat resolutiva i coordinada de les accions que es 
duen a terme a la Ciutat respecte de les problemàtiques derivades de 
la Salut Mental i les Addiccions. 

 Implementació d’activitats formatives o de prevenció de les 
problemàtiques derivades de Salut Mental i Addiccions amb clau 
territorial i participativa. 

 Implementació de campanyes de sensibilització i suport a la 
integració vers les persones que pateixen problemàtiques derivades 
de Salut Mental i/o Addiccions amb clau territorial i participativa. 
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 Millora de la capacitat de prioritzar les necessitats de recursos i 
polítiques específiques des d’una perspectiva globalitzada i arrelada a 
les especificitats del territori. 

 Millora de la participació en la presa de decisions del col·lectiu 
d’afectats i de les seves famílies en aquelles qüestions que afecten al 
col·lectiu. 
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Títol del programa 
10. Entorn saludable i protecció de la salut 

  

Descripció Prevenció i control de la seguretat alimentària i de plagues a la ciutat. 

  

Cap del Programa Josep Ma Riera Roca  Àmbit Badalona Justa i Inclusiva   

  

Objectius Seguretat alimentària Municipal 

 Augmentar el compliment de la normativa (taxa de conformitat) en els 
establiments dels minoristes d’alimentació. 

 Disposar d’un cens dels establiments minoristes d’alimentació 
existents a Badalona 

 Augmentar de les demandes d’assessorament prèvies a l’inici de 
l’activitat. 

 Impulsar la participació i cooperació institucional 

 Augmentar de les activitats informatives i formatives 
 
Control i prevenció de legionel·losi 

 Supervisar i assessorar tècnicament els gestors dels edificis i 
equipaments de titularitat municipal amb instal·lacions de risc 
(baix/alt) de legionel·la. 

 Augmentar del compliment de la normativa (taxa de conformitat) en 
els establiments i edificis susceptibles de proliferació de legionel·la. 

 Disposar d’un cens dels establiments minoristes d’alimentació 
existents a Badalona 

 Augmentar de les demandes d’assessorament prèvies a l’inici de 
l’activitat. 

 Augmentar de les activitats informatives i formatives a nivell 
comunitari. 

 Actualitzar la informació i la formació del personal tècnic municipal 
 
Prevenció i control de plagues 

 Disminuir les incidències de plagues a la ciutat. 

 Millorar el temps de resposta davant les incidències. 

 Potenciar els plans de control de plagues i les intervencions de 
control planificades. 

 Millorar la informació del programa a la ciutadania. 

  

Etapes Seguretat alimentària Municipal 
1. Assessorament previ a l’inici de l’activitat comercial  
2. Informació nous establiments  
3. Registre Establiments minoristes d’alimentació amb valoració del risc.  
4. Assessorament previ a l’inici de l’activitat comercial 
5. Activitats informatives i formatives  
6. Control Sanitari  
7. Avaluació. Memòria 

 
Control i prevenció de salmonel·losi 
1. Elaboració cens d’instal·lacions BR 
2. Assessorament i  supervisió en les instal·lacions de titularitat 

municipal. 
3. Assessorament titulars d’instal·lacions 
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4. Control sanitari instal·lacions baix risc  
5. Suport a l’agencia de protecció de la salut de Catalunya en situació 

de brot comunitari de legionel·losi 
6. Gestió del cens municipal de instal·lacions d’alt risc per al control  
7. de la legionel·losi  
8. Memòria anual 
 
Prevenció i control de plagues 

 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

Seguretat alimentària Municipal 

 Reducció del risc d’episodis de intoxicació alimentària. 

 Millora de la qualitat dels establiments minoristes d’alimentació. 

 Conscienciació comunitària. 
 
Control i prevenció de salmonel·losi 

 Reducció del risc d’episodis de legionel·losi causats per deficiències 
en instal·lacions o activitats municipals. 

 Reducció del risc  d’episodis de legionel·losi causats per deficiències 
en instal·lacions o activitats de titularitat privada. 

 Conscienciació dels gestor d’instal·lacions 
 

Prevenció i control de plagues 

 Disminució de les intervencions reactives. 

 Augment de les demandes d’assessorament. 

 Disminució de les queixes/denuncies per presència d’agents plagues  

 Ciutadania amb capacitat de participació cooperativa per una millor 
informació del Programa e control de plagues 

 Millora de la comunicació interna en l’activitat del programa. 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Reforçar i mantenir sota control les plagues urbanes (escarabats i rates) 
 
Nous habitants de l'estiu: ''las cucarachas gigantes'' 
Comença l'estiu i tornen a aparèixer als nostres barris les plagues de 
''cucarachas''(de gran tamany). Desconeixem el motiu de que aquests 
insectes surtin a la superfície.  
Considero que s'hauria de prendre mesures respecte aquest problema, ja 
que és molt desagradable anar pel carrer i trobar-les, ja sigui al carrer o 
dins de les porteries, donant peu a que entrin a les vivendes. 
Seria bo trobar un mètode per eliminar-les de tal manera que no fugissin 
cap als nostres carrers, ja que en moltes ocasions ens hem trobat a la 
porta de casa, sense poder entrar , per la gran quantitat d'aquests 
insectes que volien refugiar-se dins de la porteria. 
Esperem que és solucioni aviat i no trobar aquests insectes tan 
desagradables aquest estiu! 
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Títol del programa 
11. Promoció de l’èxit educatiu 

  

Descripció 

Badalona Ciutat Educadora parteix des de la concepció del terme 
educació en tota la seva dimensió. La ciutat i l’ajuntament són un agent 
educatiu permanent que presta una atenció especial a la formació, la 
promoció i el desenvolupament dels seus habitants. 

  

Cap del Programa Antoni Martorell  Àmbit Badalona Educadora 

  

Objectius  Millorar la qualitat educativa i promoure l’èxit educatiu per a tothom, 
millorant l’èxit educatiu d’infants i joves des de totes les seves 
vessants; escolar, social i de lleure 

 Ajudar a la plena escolarització dels ciutadans i ciutadanes, 
disminuint l’absentisme i l’abandonament escolar prematur 

 Promoció del treball en xarxa i la participació educativa 

 Millorar el parc d’equipaments i infraestructures educatives 

 Gestionar amb qualitat els serveis educatius propis: Escoles Bressol 
Municipals (EBM) el Conservatori Professional de Música de 
Badalona  (CPMB) l’Escola de Música Moderna, i el Centre de 
Normalització Lingüística (CNL) 

 Promoure, promocionar i coorganitzar activitats de promoció i 
dinamització educativa 

  

Etapes 1. Conèixer els projectes que es duen a terme a la ciutat o podrien 
portar-se a terme en relació a la promoció de l’èxit educatiu 0-18 
(Novembre 2016- Juliol 2017) 

2. Estructurar i organitzar l’acció que es porta a terme a la ciutat en 
relació a la promoció de l’èxit educatiu. (Juny 2017- Octubre 2017). 

3. Promoure estratègies conjuntes i consensuades, el treball 
interdepartamental, interdisciplinari  i la transversalitat de l’acció que 
porten a terme des de varis institucions, Departaments... (Novembre 
2016- Maig 2019) 

4. Implementar l’acompanyament a l’escolaritat: informació educativa i 
promoció dels ensenyaments de totes les edats; recolzament als 
estudis post obligatoris (especialment les diferents formes de 
Formació professional); prevenció de l’absentisme escolar; 
planificació educativa; orientació i assessorament educatiu, 
alternatives de segona oportunitat (PTT, USE, UEC, altres); i 
educació al llarg de la vida (Novembre 2016- Maig 2019) 

5. Executar la promoció i suport a les activitats escolars en la línia de 
“Arts i Escola”, “Ciències i Escola”, “Esports i escola” i “Ciutat i 
escola”: Jornades Científiques d’ESO, Congrés de Ciència a EI i 
primària, setmana de la Ciència, Proves Cangur, Badasport, Trobada 
de Danses, Mostra de Teatre, Corals Escolars, Corals Juvenils, 
Cultura Emprenedora, DNIP, Dinamització de la lectura, Escola, etc.... 
(Novembre 2016- Maig 2019) 

6. promoure i incentivar l’acció educativa en xarxa: Plans Educatius 
d’Entorn, Patis Oberts, Camins escolars, Ús social dels centres 
educatius, actuacions del agents educatius (Novembre 2016- 
Novembre 2017). 

7. Promoure la participació i activitat educativa de la comunitat: 
Formació dinamitzadora de famílies, Consell Escolar Municipal 
(CEM), Consell dels Infants (CIB), Fòrum Badalona Educa,  
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Representació Municipal als Consells Escolars de Centres 
(RMCEC’s), etc... (Novembre 2016- Maig 2019) 

8. Acompanyar processos d’innovació educativa: Escola Nova XXI, 
Moviments de Renovació Pedagògica, etc... (Novembre 2016- Maig 
2019) 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Augment significatiu de centres educatius que participen en activitats 
fora del propi centre educatiu 

 Augment significatiu de l’aplicació del 20 principis de la carta de 
ciutats educadores 

 Augment de l’oferta de serveis per a la petita infància 

 Augment de la implicació de les famílies en els processos educatius 

 Augment de l’ús social dels centres educatius 

 Augment de la constitució de xarxes o nuclis educatius als barris i 
districtes 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
És hora de l'educació i la sanitat 
Com ja sabem tots han estat uns anys en què l'educació i la sanitat han 
estat molt castigades, drets fonamentals de la nostra comunitat. Els 
recursos dels quals hi han disposat tots els centres educatius i sanitaris 
municipals de la nostra ciutat han patit una retallada indiscriminada i 
només amb l'esforç diari dels professionals i gaudir de la comprensió de 
la comunitat s'ha pogut sobreviure. 
Tot i així la situació es manté i es fa necessari un manteniment de la 
infraestructura ja existent, la necessitat de contractació de nous 
professionals és evident, la millora de recursos per mantenir i millorar la 
qualitat és indispensable i la creació de noves infraestructures que 
reforcin les ja envellides és el reforç de continuació en un futur immediat. 
La meva crida és per unificar les forces en l'educació i la sanitat municipal 
i destinar part d'aquest pressupost en les escoles públiques i la sanitat 
pública municipal de Badalona, a banda del pressupost que l'ajuntament 
ja tingui destinat a aquestes àrees perquè "És hora de l'educació i la 
sanitat" i és una oportunitat que no podem deixar passar per tornar a la 
qualitat que teníem abans de la crisi i millorar-la. Es necessita aquesta 
empenta, es necessita aquest aire, perquè és l'aire del futur dels nostres 
fills i l'aire per viure dels nostres malalts. 
No tinc una concreció del destí d'aquest suport econòmic, potser més 
professors, pot ser aules noves i ordinadors nous. Potser noves 
instal·lacions a l'hospital i als caps o més professionals que es puguin 
atendre, això o poden decidir els professionals dels centres educatius i 
sanitaris en un procés participatiu i transparent com aquest. Per això la 
meva crida a unificar forces i destinar de forma col·laborativa els recursos 
necessaris per a la nostra ciutat. 
Moltes gràcies per la vostre atenció. 
 
Projecte Pati Escolar Obert. 
"La ciutat necessitat de més espais de convivència que en definitiva són 
els que fan ciutat. En aquest sentit,  el Projecte Pati Escolar Obert permet 
que les escoles, que són equipaments de barri puguin fer que la 
ciutadania se senti més propera a l'escola i al mateix barri".  
 
Més educació en el lleure durant el curs i en període de vacances 
Des de les Comissions d'Infància i Joventut de Llefià-la Salut i la Comissió 
Educativa de La Pau reivindiquem més espais de lleure educatiu per 
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infants i joves durant tot el curs escolar i durant les vacances d'estiu.  
Entenem que les activitats complementàries de lleure, fóra de l'horari 
lectiu, són un dret bàsic que afavoreixen l'èxit escolar de tot alumnat, 
prevenen l'absentisme i representen models positius que fan conèixer i 
estimar els barris.  
La situació que es viu a alguns barris de Badalona és molt diversa, hi 
conviuen en molts casos diferents realitats i diferents cultures, per tant 
hem d'intentar educar als nostres infants i joves amb valors com el 
respecte i la tolerància, en crear relacions positives de convivència, etc.  
Per això hem de fomentar els espais de lleure, centres oberts, espais on 
es reforci a través del joc, les competències bàsiques i on es treballi de 
forma integral amb les famílies.  
 
Treball amb famílies. dinamitzadores d'ampas 
Des de les Comissions d'Infància i Joventut de Llefià-la Salut i la Comissió 
Educativa de La Pau pensem que és molt necessària la figura del/la 
"Dinamitzadors/es d'AMPAs"  per tal de treballar amb les famílies.  
La implicació de les famílies en l'educació dels seus fills és bàsic per un 
desenvolupament positiu dels infants i els joves. Si aconseguim que les 
famílies es vinculin amb l'escola i abordin conjuntament la tasca 
educativa, s'aconseguirà un major èxit educatiu entre els alumnes i 
s'enfortirà en general, la comunitat educativa i per tant, la societat.  
Demanem la figura del/la dinamitzadors/a d'AMPA perquè ajudi a enfortir 
les estructures de família a les escoles, a través de potenciar la formació i 
dóna’ls hi eines perquè incideixin en el procés d'aprenentatge dels seus 
fills/es. 
 
Subvenció anual per als llibres escolars 
Ara és l'hora si voleu gaudir d'una despesa menys al setembre, molt se 
n'ha parlat durant anys però fins ara se l'hi ha girat l'esquena. 
Voteu una proposta que es resisteix a sortir a la foto i que ho representa 
tot per a moltes de les famílies de Badalona amb nens en edat escolar. 
Fins ara se'ns a donat l'esquena, però ara en tenim l'ocasió, ja n'hi ha 
prou de fer propaganda amb el benestar de les famílies. 
Fem-ho! 
  
Educació pública REAL (llibres de text gratuïts) 
La comanda de llibres és un gasto necessari per a totes les famílies amb 
nens i nenes a l'escola. Aquest gasto es multiplica en famílies amb més 
d'un fill o filla. Com a referència: els llibres de primer de la ESO (recordem 
que és una etapa obligatòria) poden arribar a costar fins a 350€. 
Per això em sembla una bona proposta la subvenció dels llibres de text 
des de P-3 fins a 2n de Batxillerat de tot l'estudiantat de Badalona. 
 
Incrementar el vessant de proximitat escoles i barris. 
Apropar el museu amb projectes de ciutat a tots els centres d'educació 
pública. 
 
Creació d'un "Badiu infantil" o "Badiu de la Infància" 
Creació d'un espai similar al Badiu Jove, on es puguin aglutinar els 
serveis i recursos per a la petita infància (0-6 anys) i les seves famílies, ja 
que és una qüestió que pateix de gran desorganització. 
Temes a englobar: diferents serveis socials, formació, lleure infantil i 
familiar, propostes culturals de ciutat, educació, esport, espais de criança, 
espais de salut. 
Si bé és cert que existeixen oficines municipals per a alguns d'aquests 
temes, també cal dir que hi ha un alt grau de desconeixement per part de 
les famílies i pot ser un punt de referència i de partida per a molts 
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usuaris/àries. 
Quant a la formació i al lleure, l'oferta a Badalona sinó és escassa està 
poc difosa i cal una embranzida en aquest sentit. 
Potser seria una manera també de fomentar nous projectes i iniciatives de 
les diferents entitats de Badalona encarades a aquest sector i a cobrir les 
seves necessitats. 
Altres punts d’interès: 
- Creació d'un directori exhaustiu de serveis, recursos, entitats, 
professionals... 
- Creació d'una agenda d'activitats familiars 
- Afavorir la creació d'espais d'intercanvi d'opinions i experiències sobre 
temes comuns 
..... 
Bé, un espai obert a les famílies i als infants. 
  
Programa municipal de reforç escolar 
Per diverses raons, gran percentatge de població immigrada, situació 
socioeconòmica, la formació en horari escolar pot no ser suficient per a 
tots el nens/nenes i joves.  La Generalitat te un programa de 'sexta hora' 
als col·legis però amb les retallades dels últims anys aquest suport s'ha 
reduït o perdut a algunes escoles.  Diverses entitats del districte i 
persones a nivell individual poden estar donant aquest suport de reforç 
escolar en aquest moment però es podria ampliar i fer més eficaç si 
l'Ajuntament hi donés suport.  Un pla per afavorir el reforç escolar dels 
que ho necessitin podria fer servir voluntariat i equipaments existents per 
complementar i millorar l'educació dels nens/nenes i jovent del nostre 
districte. 
 
Escoles primàries amb educació no directiva 
Volem una escola no directiva, jo i moltes famílies. També, tenim dret a 
anar a una escola pública del segle xxi. Sense haver-hi de sortir fora de 
Badalona. Som moltes famílies que volem aquest canvi. Sé que són 
difícils els canvis, però els nens i les nenes seran les que canviaran el 
futur si li donem eines i els estimen respectant el seu aprenentatge i 
evolució. projecte http://www.escolanova21.cat/ 
 
Generar vincles entre els centres educatius, serveis, entitats i famílies 
(Districte 6) 
Afavorir la relació entre l'escola, les famílies i l'entorn, per tal de treballar 
de forma conjunta per a l'èxit educatiu dels infants i joves del Districte 6. 
Per fer-ho, es proposa treballar a partir d'una millor organització entre els 
recursos existents, a fi de generar una programació que garanteixi la 
creació d'espais de relació entre les escoles, les entitats i les famílies, i 
que contingui: 
- Activitats d'oci en família desenvolupades al centre educatiu. 
- Activitats desenvolupades per les famílies en horari escolar 
- Activitats de formació per a les famílies desenvolupades al centre 
educatiu 
- Programació d'activitats desenvolupades de manera conjunta amb 
l'AMPA 
 (Proposta extensible als tres barris del Districte 6) 
 
Generar iniciatives educatives innovadores, creatives, empoderadores i 
centrades en la persona. (Districte 6) 
Desenvolupar iniciatives innovadores en l'àmbit educatiu, centrades en 
l'empoderament de les persones, que incloguin metodologies artístiques i 
creatives, que incloguin l'educació emocional, que visibilitzin models 
d'infants, joves i famílies en positiu, que incloguin continguts vinculats a la 
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vida del barri i que siguin accions comunitàries, inclusives i de promoció 
de la convivència. 
(Proposta extensible als tres barris del Districte 6) 
 
Xarxa de camins escolars 
Desenvolupar una xarxa de camins escolars on els nens , nenes i 
ciutadans en general puguin utilitzar el diàriament d'una forma segura i 
sostenible 
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Títol del programa 
12. Cultura i territori: fent ciutat 

  

Descripció Construir, des de la cultura, una  ciutat més cohesionada i inclusiva. 

  

Cap del Programa Dani Gelabert  Àmbit Badalona Educadora   

  

Objectius  Intensificar la mediació cultural i promoure manifestacions culturals 
que partint de dinàmiques existents necessitin de visibilitat i suport. 

  Iniciar i donar suport a activitats culturals i dinàmiques socioculturals 
de mitjà o gran format que conformin una lectura de ciutat més 
equilibrada des del punt de vista territorial d’acord amb els agents 
actius culturals de la ciutat. 

  Promoure i incentivar una oferta cultural coordinada i integral dels 
serveis culturals adreçada a la ciutat i als seus barris. 

  

Etapes 1. 1.1.Promoure espais de diàleg i participació entre tècnics i agents 
culturals als barris. 
1.1.1.Fer accions per posar en línia als Departaments gestors amb 
l’objectiu proposat. 
1.1.2.Participació activa en les dinàmiques territorials existents 
(consells de districte, taules de cultura, pladecos.....) 
1.2.Posar en marxa el programa cultural, amb el nom “Badalona es 
mostra” en el camp del teatre, la música i les arts. Per donar visibilitat 
al moviment cultural més emergent de la ciutat. 

2.  2.1.Promoure i fomentar activitats i esdeveniments de ciutat a nous 
espais de la ciutat  d’acord i amb participació de les entitats de cultura. 
2.1.1.Consolidar el Carnaval de Badalona a Llefià i fer l’impuls definitiu 
per a aquest fi. 
2.1.2.Estudiar d’acord amb la Comissió de Festes de Badalona ,la 
promoció d’actes descentralitzats de les Festes de Maig. 
2.1.3.Diversificar els festivals culturals de la ciutat (Li-Chang, Filmets, 
Magna Celebratio i Blues i Ritmes) de manera que arribin a altres 
barris de la ciutat. 
2.2. Promoure nous pols culturals de ciutat. 
2.2.1.Donar visibilitat al Parc del Gran Sol com espai de centralitat 
cultural de ciutat. 
2.2.2.Augmentar l’activitat cultural a la Nau 3 de l’Escorxador com 
espai de cultura de dimensió ciutat. 
 

3. 3.1.Millora i creixement d’equipaments culturals al territori (base sobre 
la qual es sustenten polítiques culturals més equilibradores del 
territori). 
3.1.1.Acompliment gradual del Pla de Biblioteques 2011-2025 
municipal. 
3.1.2.Millores en els equipaments culturals (Centres Cívics) per dotar-
los de més operativitat i qualitat. 
3.1.3.Millores de la Nau 3 a l’Escorxador. 
3.2.Fomentar i intensificar l’activitat cultural a tots els equipament 
culturals de proximitat (biblioteques i Centres Cívics). 
3.2.1.Incrementar les activitats culturals que es fan als barris. 
3.2.2.Fomentar i fer activitats conjuntes i tranversals (entre diversos 
equipaments i àrees municipals) al territori, d’acord amb les necessitat 
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i demandes dels veïns i veïnes.  
3.2.3.Estudiar en rigor les necessitats comunicatives d’una agenda 
cultural, per tal de ser una referència que connecti la ciutat i els seus 
barris. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

Una ciutat educadora on la cultura sigui motor de desenvolupament 
integral de les persones 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

Música a la ciutat. 
Seria hora de reconèixer d'una vegada la dilatada vida musical de la 
ciutat. 
Es podria agafar dos dies al mes (és un exemple) on bandes badalonines 
o músics, poguessin portar la seva música en directe al Teatre principal. 
Sense importar l'estil. Demanant un mínim de qualitat. 
Badalona era un cau important de bandes que amb el temps han deixat la 
ciutat, bé per falta de locals d'assaig o de recolzament. 
 
La categoria d'una ciutat es reflecteix mitjançant la CULTURA 
Promocionar conferències, xerrades, sessions de CINEMA amb col·loqui 
participatiu, promocionar la dansa, la música, la lectura de llibres. 
Per totes les edats. En llocs públics, privats, particulars. Tant se val on. 
Quantes persones estarien interessades en participar en aquestes 
activitats i de manera gratuïta!. 
CULTURA vol dir Respecte, educació, valors com la tolerància, la 
empatia, la generositat... i tants i tants altres! 
 
Crear/habilitar un espai permanent cobert de concerts i activitats culturals 
Crear un espai cobert de concerts i activitats culturals. Garantir i 
promocionar la música en directe i la cultura, les sales d'assaig i la 
possibilitat de poder-ho fer amb qualsevol condició meteorològica.  
 
Un festival de música 
D’aquells que fan arribar a gent de tota l’àrea metropolitana o més. Ho dic 
sobretot pels joves. Les Santes de Mataró o el Rock Fest de Santa 
Coloma de Gramenet poden servir com a referents. Un escenari, unes 
barraques i gots amb el motiu de la festa. Es recaptarien molts de diners. 
Felicito a l' ajuntament per aquesta iniciativa de consulta ciutadana. 
Aprofito per comentar que he llegit altres comentaris i pel que veig hi ha 
propostes que queden solapades les unes amb les altres, distribuint així 
els suports. No tots sabem fer un ús de les tecnologies amb gran soltesa 
i/o no tenim gaire temps per consultar-les totes (jo mateix m’incloc). SI US 
PLAU, demano que un cop enllestida aquesta pluja de propostes es tingui 
en compte aquest fet per a comptabilitzar millor els suports que hem anat 
donant (l’opció de consultar-les amb el filtre de “ordenar per més votades” 
és massa temptadora). També demano des d’aquí a tots usuaris 
interessats que, si poden, revisin si les propostes que segueixen, i si 
veuen que es repeteixen amb unes altres que les votin també i que en els 
comentaris facin saber d’aquesta circumstància. 
 
Promocionar rodatges audiovisuals  
Per promocionar la ciutat, en especial, el seu entorn medieval a Dalt la 
Vila, el rodatge d’audiovisuals suposaria un efecte crida al Turisme. 
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Títol del programa 
13. Promoció i regulació dels usos dels teatres municipals 

  

Descripció 
Per una fàcil accessibilitat els espais escènics on l’equilibri econòmic doni 
continuïtat a l’exhibició professional de les arts escèniques. 

  

Cap del Programa Joan Oliveras i Pi  Àmbit Badalona Educadora   

  

Objectius  Dissenyar un procediment de reserva de l’ús del teatres 

 Establir una taula de preus i bonificacions 

 Potenciar les cessions dels teatres a agents privats de sectors no 
vinculats a la cultura 

  

Etapes 1. Comprar diferents procediments de teatres de les mateixes       
característiques funcionals. 

2. Redactar amb el consens del professionals que treballen en el teatre 
el procediment a nivell tècnic. 

3. Aplicar les eines informàtiques i tecnològiques en el procediment 
tècnic  

4. Fer un estudi econòmic dels costos actuals ( preus ) respecte els 
reals 

5. Establir i aprovar una tarificació  
6. Establir i aprovar les bonificacions a aplicar sobre els preus reals  
7. Realitzar un estudi de mercat global i concret dels nostres espais en 

relació els usos per empreses 
8. Dissenyar una secció a la pàgina web del teatre per fer-los atractius 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Evitar influències comandament / igualar accés / variables tècnics 

 Econòmic / font d’ingrés propi / benefici de l’activitat 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Programa de teatre i música a l'escola 
La utilització dels teatres de la ciutat per part dels centres d'educació 
pública siguin gratuïts, sense cost ni per les famílies ni pels centres. 
Fer diferents projectes per fomentar entre les ciutadanes i ciutadans, o 
sigui les famílies a preus accessibles els teatres i la cultura a la nostra 
ciutat. 
Un projecte de música a la ciutat que pugui estar a l'abast de qualsevol 
centre d'educació pública i créixer les oportunitats per aquelles famílies 
que no tinguin fàcil accés. 
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Títol del programa 
14. Pla de convivència i civisme 

  

Descripció Convivència democràtica en drets i deures. 

  

Cap del Programa Laura Hernández Àmbit Badalona Democràtica   

  

Objectius  Promoure la coresponsabilitat en l’ús de l’espai públic: el respecte en 
aquest entorn és una condició necessària per al respecte i el civisme 
en les relacions interpersonals. 

 Fomentar el respecte en les relacions interpersonals. El Pla ha de 
tenir com objectiu fomentar el diàleg, el coneixement i l’intercanvi 
entre ciutadans i ciutadanes, que conviuen en un mateix espai tot i la 
diversitat de procedències, ideologies, religió, edats, interessos, 
recursos, així com lluitar contra la discriminació que la manca 
d’aquest respecte provoca. 

 Potenciar la gestió efectiva del conflicte: tot i que es treballi amb una 
voluntat preventiva, la administració ha de dotar a la ciutat d’eines i 
recursos per la gestió pacifica de conflictes. 

 Potenciar al gestió efectiva de les diversitats. En especial de les 
diversitats cultural i religiosa.  

  

Etapes 1. Diagnosi 
2. Pla d’acció:  

 - Disseny de l’estratègia 
 - Disseny de les actuacions 
 - Elaboració del pressupost i desplegament del pla 

3. Implementació del pla 
4. Avaluació del Pla 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Major cohesió social als barris i entre els barris 

 Ciutadania conscient dels valors de la convivència, responsable i 
participativa 

 Espai públic de qualitat: físic i relacional (places, carrers, 
equipaments...) 

 Gestió positiva de la diversitat (cultural, religiosa, gènere, orientació 
sexual , diversitat funcional, edat) 

 Potenciació de les conductes i valors cíviques 

 Disminució de les accions de discriminació 

 Millora de la qualitat de vida de la ciutadania 

 Major grau de convivència en diversitats ( intercultural, 
intergeneracional, intergèneres, interreligiosa,..) 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Civisme en els joves 
Controlar el civisme dels joves per evitar actes vandàlics, grafits a locals, 
"botellones" a la sortida de Titus Carpa, fumar... 
 
Campanya informativa sobre les responsabilitats dels propietaris de 
gossos i altres animals 
Davant la poca sensibilitat d'alguns propietaris de gossos i altres animals, 
es podria fer una campanya informativa recordant-los la seva 
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responsabilitat envers els seus animals i també els veïns: 
* recollida d'excrements 
* dissolució d'orines (aigualint el rastre deixat) 
* sobre els sorolls que poden ocasionar 
Cal evitar que alguns carrers es converteixin en els urinaris dels cans (per 
exemple, Sant Jaume al Centre, o Carrer de Dalt a Dalt la Vila). 
Potser es podria acompanyar la campanya amb la construcció d'algun pipi 
can.... 
 
Campanya informativa sobre el destí d'allò que es llença a terra o a les 
reixes dels carrers 
"Davant el desconeixement del destí d'allò que es llença a terra o a les 
reixes dels carrers es podria fer una campanya informativa comunicant 
que tot el que s'hi llença pot acabar al mar, amb les consegüents 
molèsties (estètiques, ambientals, sobre els animals,..). 
Si és que a’ “abocament"" va a la depuradora d'aigües, això suposa uns 
sobrecostos de tractament que són totalment evitables. Així mateix, els 
escombriaires podrien dedicar els esforços a d'altres tipus de neteja. Els 
diners estalviats es podrien destinar a altres usos.  
Caldria fer veure que tot el que s'hi llença també es pot llençar a les 
papereres. 
Cal fer èmfasi en les puntes de cigarreta que es llencen a terra i es 
trepitgen a continuació, i allà queden..... 
Aquesta campanya es podria fer d'abast nacional perquè afecta a tothom. 
Es podria comptar amb l'Ajuntament de Barcelona, les diputacions....." 
 
Taula de Ciutadania i Immigració 
Existeix la normativa catalana que preveu la creació de la Taula de 
Ciutadania i Immigració d’acord al DECRET 86/2008, de 15 d'abril, de la 
Taula de Ciutadania i Immigració. 
També hi ha el Pla de ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 aprovat 
per l’ACORD GOV/59/2014, de 22 d'abril, pel qual s'aprova el Pla de 
ciutadania i de les migracions: horitzó 2016. 
Amb aquestes dues normatives s’estableix que els ens locals dins de les 
seves competències en immigració i de participació poden crear les taules 
de convivència. 
La Taula d’acollida de persones immigrades és un organisme informatiu i 
consultiu d'assessorament de l'Ajuntament en matèria d’immigració i 
d’interculturalitat, que es crea amb la finalitat d’integrar la participació dels 
ciutadans i de llurs associacions en la gestió municipal en aquests àmbits. 
La Taula d’acollida de persones immigrades neix amb la voluntat de 
representar els diferents col·lectius d’immigrants, les entitats, institucions i 
col·lectius diversos que treballen en aquest àmbit i per la interculturalitat, 
i, en conseqüència, vol ser un element de referència per a les actuacions, 
tant de l’Ajuntament com de les entitats, quant a l'anàlisi, valoració i 
seguiment de projectes inclosos en el Pla Municipal d’acollida, i altres 
activitats relacionades amb el tema. (Que, per cert no he vist cap pla 
d’acollida a Badalona). 
Es tracta de començar parlant amb entitats d’immigrants i entitats que 
tractin el tema de la immigració. 
 
Projecte "desmuntant prejudicis" 
Projecte destinat a escoles, instituts, Badiu Jove i empreses, per a la 
gestió de la diversitat, on l'objectiu és que es prengui consciència dels 
processos de construcció del discurs i comportament discriminatori 
/xenòfob, i mostrar la manera de combatre'l. 
Estaria format per sessions informatives i  didàctiques amb objectius com 
són: explicar que són els estereotips i els prejudicis. Reflexionar sobre els 
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propis. Com s'aprenen i es transmeten. Què és la discriminació i els seus 
efectes. Les sessions didàctiques són molt efectives per a la reflexió. Es 
tracta d’intentar esborrar estereotips que tenen moltes persones cap les 
persones que són diferents a elles.  
 
Civismo 
Para que por las noches podamos descansar las personas que 
trabajamos. 
Aunque sea fin de semana, hay personas que trabajan el fin de semana. 
 
Pedagogia del civisme 
L'incivisme és un mal crònic a Badalona. Les seves manifestacions es 
poden veure arreu: Llançament de tota mena d'objectes a l'espai públic; 
pintades; mobiliari urbà malmès, trencat o cremat; baralles i cridòria al 
carrer; brutícia escampada després d'actes al aire lliure i molts actes 
incívics més. 
Proposo la creació d'una comissió mixta Ajuntament/societat civil que 
implementi un ambiciós pla contra l'incivisme, amb accions a la TV i ràdio 
, en entitats, escoles, AV, casals i centres cívics, amb la participació de 
funcionaris i voluntaris emprant mitjans audiovisuals per convèncer la 
ciutadania i promoure canvis d'actituds i respecte als espais que tots 
compartim 
 
Proyecto de mediación y agentes de civismo (districte 6) 
Reforzar el servicio de mediación en el Distrito ya que es del todo 
insuficiente. Establecer protocolos de actuación en colaboración con otros 
servicios : guardia Urbana, Servicios sociales, Agentes Cívicos y 
entidades. 
Igualmente hay que establecer un nuevo modelo de agentes cívicos. 
Tiene que ser permanente no dependiendo de planes de ocupación 
porque no son efectivos dada la temporalidad. Dotar tanto al servicio de 
mediación cómo a los agentes cívicos de medios suficientes. 
 
Proyecto ayuda a las comunidades de vecinos del distrito 6 
Proyecto piloto para ayuda a las comunidades de propietarios que se 
encuentran en un proceso de deterioro casi irreversible. (impagos 
comunidad, mantenimientos, suministros,...) 
Aplicación del proyecto en cooperación con el Consorci Badalona Sud. 
Establecer proyecto técnico y fuentes de financiación.  
 
Badalona neta de burilles, embolcalls, xiclets... 
Els carrers estan plens de burilles, papers, bosses, xiclets... S'ha de fer 
alguna cosa perquè la gent respecti i mantingui neta la via pública. Potser 
amb sancions, campanyes... aquells que embruten els carrers no ho 
tornarien a fer. Crec que s'ha d'educar, començant pels pares (si els 
pares ho fan, els fills també). M'agradaria viure en una ciutat neta. 
 
Acciones contra el incivismo 
La propuesta es combatir el incivismo. En especial en la Plaza Roja de 
Sant Roc hay muchos excrementos de perros, que también sucede al 
aldo de la iglesia.  
La gente no tira la basura en los containers, la dejan en el suelo. 
Y que las personas que están hasta altas horas de noche en la plaza de 
Sant Roc y por las calles que respeten el descanso de los vecinos y más 
respeto. 
 
Fora soroll dels bars afectant els veïns 
Ja n'hi ha prou de bars oberts fins les tantes amb les portes ben obertes 
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que no deixen descansar els veïns. 
Quan no son els clients cridant i cantant al carrer, son els mateixos 
propietaris/treballadors, amb els seus ""fils"" musicals, la seva baixada 
d’escombraries a hores intempestives, i la seva utilització del carrer com a 
espai de propietat privada. 
Portes tancades i horaris respectats, amb un nivell de decibels restringit. 
 
Agents Cívics 
Una figura que ja s'ha assajat a d'altres municipis amb diferent sort. 
Proposo intentar-ho a la nostra ciutat. 
No es tracta de ser un ""Policia de Barri"" sinó de saber on hi ha 
mancances i de quin tipus (mal estat de les zones verdes, rajoles de les 
aceres trencades, vessaments a la via publica, contenidors en mal estat, 
...). Tothom pot col·laborar amb la figura d'aquest Agent, permetent 
manifestar les inquietuds reals de cada barri de manera molt més eficaç i 
a l'abast també de gent gran que no té prou traça per fer servir la web de 
l'Ajuntament (Consensus) o que, simplement, no disposa d'ordinador. 
A banda dels comentaris, evidentment, hauria de fer aportacions 
personals. Crec que podria primer adreçar-se la recerca d'aquestes 
figures a persones aturades d'una edat avançada o de llarga durada. Fer 
un seguiment perquè realment es faci la feina i no passar-se la jornada a 
la ombra és força senzill. De pas, també poden donar informació de si 
l'empresa de neteja o les brigades d'actuació immediata fan bé la seva 
feina 
 
Sant Roc un barri digne per viure-hi 
El barri de Sant Roc és molt ampli, amb espais verds I on la gent viu molt 
al carrer. Tot el que són avantatges es converteixen en problemes degut 
a la deixadesa, en els últims anys,  en diversos àmbits: social, de 
manteniment d’espais verds i brutícia. Fins al punt de percebre el barri 
com insegur degut a l’estat deplorable de molts carrers i places. 
Cal treballar a llarg termini i de forma continuada i en xarxa: veïns, 
escoles, entitats, administració,  comerciants i l’IMPO. 
La proposta és fer una campanya amb un eslògan que pugui arribar a 
tothom i que es personalitzi amb gent concreta del barri pertanyent a 
diverses comunitats. Revisió dels punts bruts del barri i compromís de 
neteja i manteniment conjunt, amb reducció de deixalles i augment de 
papereres i punts de recollida.  
Treball amb els educadors del barri de forma conjunta amb tots els agents 
implicats, incloent-t’hi els agents cívics, aquests preparats per ensenyar 
un bon ús dels diferents contenidors.  
A més, treball comunitari en les escales de veïns, per generar confiança, 
amb acompanyament, que permeti detectar les necessitats i a la vegada 
educar per a un bon manteniment de les mateixes i dels carrers. 
Amb seguiment i avaluació del projecte. 
 
Consolidar i ampliar l'Equip de Mediació 
10 anys després de la seva creació, aquesta ciutat compta amb un Equip 
de Mediació de només 3 professionals per a la tercera ciutat més gran de 
Catalunya amb prop de 220.000 habitants. Va néixer al 2006 amb 6 
professionals, al 2012 es va reduir a 2 i des del 2015 són 3. 
La mediació és un procés en qual les persones busquen solucions útils, 
realistes i consensuades que permeten gestionar els conflictes mitjançant 
el diàleg, acompanyades per una mediadora imparcial que té en compte 
els interessos, necessitats i possibilitats de cada part. Es gestionen 
conflictes per dificultats de comunicació i malentesos, sorolls, olors, 
animals domèstics, utilització d’espais comuns, humitats, neteja, mal 
funcionament de les comunitats de veïns i veïnes, conflictes entre pares i 
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fills i en el si de la família que afectin a la convivència de l’escala i d’espai 
públic. 
Un altre fita que forma part de la feina quotidiana de l'Equip abasta la 
vessant més pedagògica de la mediació, amb la finalitat de produir el 
canvi cap a una ciutadania més responsable i cívica. Un objectiu 
important en la seva tasca és formar a joves i agents socials 
compromesos en la millora de la convivència i en la gestió alternativa de 
conflictes. Però si no es dota de més personal aquesta fita queda molt 
limitada i han de prioritzar l’atenció a les peticions de mediació. 
Per últim, comentar que és un servei gratuït però continua sent molt 
desconegut, cal més difusió per tal que sigui accessible per a tota la 
ciutadania 
 
Foment del civisme 
Per posar un exemple: la platja. Cada dia acaba en un estat deplorable, 
deixalles i brutícia per tota la platja la qual molta de la gent incívica la farà 
servir el següent dia...No es tracta de que les brigades de neteja passin 
més vegades, es tracta de educar i fomentar el civisme. 
I així podria posar exemples de qualsevol àmbit de la nostra ciutat. 
La ciutat és de tothom, la desfruitem i la cuidem entre tots. 
 
Actuacions de promoció de la Convivència Intercultural al Districte 6 
Elaborar una programació enfocada a promoure relacions de convivència 
al Districte 6, a partir de diverses actuacions: 
- Enfortir la Taula de Convivència, per tal que esdevingui un espai 
representatiu de la diversitat del territori, i des d'on es puguin dissenyar 
estratègies de treball per afavorir la convivència intercultural a partir de la 
col·laboració de totes les entitats i recursos del districte. 
- Habilitar els espais públics com a espais útils per a la dinamització 
d'activitats per a joves, així com crear un Casal de Joves que respongui a 
la necessitat dels i les joves del districte. 
- Promoure activitats infantils que afavoreixin les relacions entre famílies 
- Promoure accions que facilitin la relació entre persones amb bagatges 
culturals diversos 
- Incorporar educadors de carrer 
- Implicar al veïnat en la definició i construcció d'espais públics i mobiliari 
urbà 
- Promoure intervencions en comunitats de veïns i veïnes 
 
Limpieza de calles 
hay una falta de recursos para que pasen por las calles limpiando con 
mangueras y agua a presion en las calles de bufalà, ya que los perros se 
orinan y huele toda la calle a orina ,  es dificil  controlar la falta de 
educacion de sus dueños pero habría que destinar recursos no solo por el 
olor sino también por higiene. 
 
Afectació dels mals olors dels contenidors clàssics 
Proposta pel canvi total dels contenidors actuals pels nous contenidors 
soterrats, encaminat a reduir olors, i amortiguar el mal ús que  fan els 
comerços que no reciclen amb consciència. És indispensable tenir els 
contenidors adients per la salut de tots. 
 
Limpieza barrio morera y ubicación contenidores 
mi propuesta es en mi barrio ya que hay mucha falta de limpieza en las 
calles sobretodo en las calles secundarias como son calle san vicente 
que siempre esta llena de excrementos de perro y orines en las fachadas 
de los edificios. solo he visto que limpian con las mangueras en calle prat 
de la riba y avda, morera ya que son calles principales. se han llegado a 



 
 

 

 
 

Programa d’Actuació Municipal  pam@badalona.cat 

 

  
 

76 

ver ratas. 
en calle san vicente hay una mala ubicacion de los contenedores ya que 
sube muy mala olor para el bloque a la altura numero 34. y además estan 
situados delante de un paso de peatones con lo cual, dificulta visibilidad y 
mas de una vez han habido frenazos de coches por lo mismo.  
vecinos y yo hemos realizado instancias firmadas y no hemos recibido 
respuesta alguna. esperamos puedan solucionar dichos problemas 
pronto!!! 
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Títol del programa 
15. Pla estratègic Badalona Feminista 

  

Descripció 
Actuem i construïm una ciutat equitativa, inclusiva, humana i feminista, 
reduint de forma efectiva les desigualtat entre homes i dones. 

  

Cap del Programa Laia Franco  Àmbit Alcaldia   

  

Objectius  Desenvolupar els cinc projectes estratègics del Pla 

 Potenciar l’empoderament de les dones i la defensa dels seus drets, 
amb un enfocament interseccional 

 Desenvolupar mecanismes i mesures internes per assegurar la 
transversalitat de gènere en les actuacions municipal 

  

Etapes 1. Projecte Promoció de la participació i l’empoderament, a través de la 
formació  i l’enfortiment dels lideratges 

2. Projecte Inclusió social amb perspectiva de gènere (ocupació, usos 
del temps, cicles de vida, salut) 

3. Projecte Masculinitats i feminitats alternatives – Estratègies de 
prevenció de violències masclistes 

4. Projecte Model de seguretat ciutadana amb perspectiva de gènere, 
promotora de cohesió social i de convivència ciutadana  

5. Pla Igualtat Intern  

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Ampliació del catàleg de serveis i oferta horària del Centre de 
Recursos i Assessorament a les Dones  

 Reformulació del  Consell de les Dones, fent-lo més obert, participatiu 
i actiu, amb accions i propostes concretes 

 Pla d’Inclusió social per a les dones amb perspectiva de gènere i 
interseccional  

 Agenda d’activitats per a les dones oberta a tothom 

 Habitatge de pas i/o d’urgència per a les dones que estan en 
situacions de violències masclistes 

 Pacte de Ciutat per a la construcció de feminitats i masculinitats 
lliures  

 Protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes 

 Nou model de seguretat humana participatiu i amb perspectiva de 
gènere elaborat i en marxa 

 Pla Intern d’Igualtat entre homes i dones a l’ajuntament elaborat, pla 
d’actuació anual i pressupost propi   

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Programes de suport a la maternitat i paternitat corresponsable 
Invertir en cursos als centres cívics, promocionar-los i fomentar la 
coresponsabilitat en la paternitat i maternitat. 
 
Programes contra la violència masclista, suport a la dona i l'home. 
- tallers i cursos a escoles i instituts per promoure relacions sanes, 
respectuoses, desesteriotipades i igualitàries. 
- programes de suport a la dona. 
- xerrades i formacions per a homes com a eix de canvi de la societat 
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masclista. 
 
Incorporar la perspectiva de gènere, des d’una mirada transversal, 
intercultural i comunitària a totes les actuacions que es desenvolupen al 
Districte 6. 
Tenir present i incorporar la perspectiva de gènere a partir d'accions tals 
com: 
Crear un decàleg de mínims sobre com aplicar la perspectiva de gènere 
en els recursos tècnics del territori. 
Celebració d’unes jornades de formació per als recursos tècnics del 
territori.  
Incorporar la perspectiva de gènere en activitats que ja es realitzen, tenint 
en compte com afecta el gènere tant en dones com en homes. 
Recollir i impulsar les idees i propostes sorgides a nivell de ciutat. 
(Proposta extensible als tres barris del Districte 6) 
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Títol del programa 
16. Manteniment de les infraestructures i els espais públic 

  

Descripció Manteniment de les infraestructures i els espais públic. 

  

Cap del Programa Pere Ll. Vegué  Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Inventariar els elements objecte de manteniment: els actius 
municipals. 

 Sistematitzar els processos i activitats del manteniment. Diferenciar 
accions externes (contractes) i internes (brigades). 

 Calcular els costos associats. 

 Establir indicadors de gestió/explotació. 

  

Etapes 1. Contrastar la identificació d’elements amb les contractes de serveis 
vigents. 
Completar els inventaris. 

2. Verificar els elements georeferenciats i estendre-ho a tot l’inventariat. 
Compatibilitzar les bases de dades entre elles. 

3. Implantar un Sistema de gestió d’actius de la ciutat (SGAC) segons la 
Norma “PNE 178303 Ciudades Inteligentes. Gestión de activos de la 
ciudad”. 

4. Impulsar la gestió “on line”: smart apps, pda’s, etc. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Gestió completa dels actius d’infraestructures i espais públics. 
Complementarietat entre contractes de serveis i brigades municipals. 

 Complementarietat entre serveis municipals: eliminació dels “llimbs” 
competencials entre serveis/departaments/unitats. 

 Millora de la supervisió de les contractes. 

 Adequació dels recursos a disposició del manteniment als costos 
reals d’una gestió segons el Sistema de gestió d’actius de la ciutat 
(SGAC). 

 Implantació progressiva d’un Sistema de gestió d’actius de la ciutat 
(SGAC). 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Calles más limpias 
Para tener una ciudad más agradable, propongo que se eliminen las 
esquinas donde se depositan los muebles viejos y que siempre están 
llenas de suciedad y limpiar más a menudo las zonas de contenedores de 
basura 
 
Limpieza barrio morera y ubicación contenidores 
mi propuesta es en mi barrio ya que hay mucha falta de limpieza en las 
calles sobretodo en las calles secundarias como son calle san Vicente 
que siempre esta llena de excrementos de perro y orines en las fachadas 
de los edificios. solo he visto que limpian con las mangueras en calle prat 
de la riba y avda, morera ya que son calles principales. se han llegado a 
ver ratas. 
en calle san Vicente hay una mala ubicación de los contenedores ya que 
sube muy mala olor para el bloque a la altura numero 34. y además están 
situados delante de un paso de peatones con lo cual, dificulta visibilidad y 
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mas de una vez han habido frenazos de coches por lo mismo.  
vecinos y yo hemos realizado instancias firmadas y no hemos recibido 
respuesta alguna. esperamos puedan solucionar dichos problemas 
pronto!!! 
 
Badalona neta de burilles, embolcalls, xiclets... 
Els carrers estan plens de burilles, papers, bosses, xiclets... S'ha de fer 
alguna cosa perquè la gent respecti i mantingui neta la via pública. Potser 
amb sancions, campanyes... aquells que embruten els carrers no ho 
tornarien a fer. Crec que s'ha d'educar, començant pels pares (si els 
pares ho fan, els fills també). M'agradaria viure en una ciutat neta. 
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Títol del programa 
17. Pla de mobilitat sostenible 

  

Descripció 
Definim les línies estratègiques per a una #mobilitat sostenible, sana i segura 
a #Badalona. 

  

Cap del Programa Josep Amador Iglésias  Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Canvi modal. Reducció dels modes privats motoritzats. 

 Millora de la qualitat de l’aire. 

 Reducció de l’accidentalitat. 

  

Etapes 1. Primera Fase: coincident amb el PMU 2016-2018  
2. Segona Fase: >2018  

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Nou model urbanístic de ciutat orientat a les persones i la mobilitat 
sostenible partint del Planejament.      

 Millora mediambiental. Zones de protecció ambiental. ZUAP 

 Reducció accidentalitat. Visió '0' víctimes i ferits   

 Increment transport públic i ús de la bici, reducció transport privat. 
Canvi modal.        

 Coordinació amb operadors logístics i comerç local. Nova gestió 
urbana de mercaderies.       

 Més places públiques PMR en pols d'atracció de mobilitat.  

 Noves ordenances circulació, ocupació via pública.    

 Creació camins escolars.       

 Noves places parcament regulades, blaves, verdes, park&ride 

 Inclusió noves infraestructures en Plans Directors Generalitat (PDI). 
Metro, Tram, laterals, C-31,...     

 Solució mobilitat Can Ruti.      

 Nous elements d'accessibilitat. Guals, rampes, elements mecànics,... 
Redefinició espai públic.       

 Increment dotacions i recursos Dept.Mobilitat.  

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Necessitats per a la gent gran i minusvàlida 
A les vies amples de circulació el temps de tall dels semàfors de vianants 
és massa curt per a permetre creuar un carrer a persones amb dificultats 
de mobilitat. Es sol·licita que es reguli un termini més extens i si es pot 
que s'instal·lin senyals acústiques i/o òptiques que facin un compte enrere 
per a saber si convé iniciar l'acció de passar el carrer. 
Hi ha zones i barris molt populosos que no compten amb un espai 
d'esbarjo per a gossos i existeix espai públic per a poder ser destinat amb 
aquesta finalitat. Per exemple al Sant Crist a la zona de La Pineda. (que 
mai es pot aconseguir una resposta positiva perquè s'argumenta que 
aquella zona pertany a Bufalà. 
En quant a mobiliari urbà hi ha poques papereres, com a mínim hauria de 
haver-hi una en cada cruïlla. 
En quant a l'educació ciutadana caldria instal·lar cartell informatius clars 
per tal d'educar en l'ús correcte de l'espai públic. 
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També per a la comunicació de base dels barris, caldria poder tornar a 
comptar amb panells d'ús per a les entitats del Barri i la informació 
municipal al 50% controlats des de la ciutadania la part ciutadana i per la 
institució la part oficial. Hi havia un a la banda de muntanya del pont 
sobre Coll i Pujol i va ser retirat al igual que la paperera. 
Proposta de creació d'un grup o equip format per persones beneficiàries 
d'ajuts socials per estar en situació d'atur, que s'encarreguin amb la seva 
presència d’optimitzar el manteniment comunicant immediatament les 
incidències o els desperfectes segons una via que es trobi adient. Avisar, 
prevenir sense el caràcter d'autoritat. Bàsicament que siguin llocs 
destinats a dones i homes dels propis barris per tal de ajudar en la 
integració social. Que l'ajut no sigui beneficència sinó una contraprestació 
dignificant a la persona que la rep. 
 
Millora xarxa d'autobusos 
Demanem que s’ampliïn els horaris de serveis 
Que es revisin els trajectes, per afavorir la connectivitat entre barris  
 
Nova línia de bus 
Línia que funcioni feiners i festius per connectar els barris de la zona alta 
de la ciutat: Pomar, Mas Ram, Bonavista, Bufalà i Montigalà amb 
recorregut circular arribant al centre i tornant per Casagemes i Canyadó. 
 
Bus B8/B9 
Donar el servei de les línies B8 i B9 dissabtes i festius. Ampliar els horaris 
els dies feiners: primera sortida a les 6:30 i darrera sortida 22:55.  
 
Promoció de l'ecologisme a la vila 
Promoció activa de l'ecologisme a partir de polítiques que impulsin una 
Badalona sostenible i compromesa amb el medi ambient. 
 
Regulació de l'aparcament de vehicles privats a motor 
Actualment, en diverses zones de la ciutat, hi ha problemes 
d'estacionament de vehicles a motor, alhora que en diferents zones de la 
ciutat els vianants veuen ocupat el seu espai per vehicles. 
Per evitar això, es proposen mesures per regular i racionalitzar de forma 
eficient l'espai d'estacionament de vehicles privats a motor, regulant 
també l'aparcament dels vehicles de repartiment de mercaderies i 
prioritzant els vianants a l'espai públic. 
 
Xarxa de camins escolars 
Desenvolupar una xarxa de camins escolars on els nens , nenes i 
ciutadans en general puguin utilitzar el diàriament d'una forma segura i 
sostenible 
 
Pla integral de dinamització comercial del comerç de proximitat 
Potenciar un pla integral i actiu que faci articular mesures per donar 
suport e incentivar el comerç de barri  i de proximitat amb accions 
concretes i efectives com: 
- Afavorir als barris de Badalona per la utilització de les eines 2.0 en la 
promoció del comerços de proximitat (pàgines web, app mòbils, 
tecnologies...) 
- Creació de segells, marques de barri identificatives i que promoguin el 
seu comerç de confiança. 
- Millorar l´aparcament i transport públic en vers d´ una millor mobilitat a 
les zones comercials identificades i senyalitzades con nuclis de comerç. 
- Neteja més específica a les zones de comerç de proximitat per donar 
una millor imatge, de qualitat i bon servei (contenidors especials segons 
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el tipus de comerç i a una distancia prudencial per millorar el treball dels 
botiguers i la imatge general). 
- Formació continuada al comerciants de barri per millorar la seva gestió 
comercial i adaptació als nous temps tecnològics de venda. 
- Articulació de fires a tots els barris per donar a conèixer el seu potencial 
i la diversitat comercial existent a cada barri. 
- Creació d´ un equip contant que dinamitzi i fomenti totes les propostes 
tant de comerciants com de consumidors a Badalona per garantir més 
cohesió entre la gent i els emprenedors. 
 
Suport al comerç tradicional 
Cal una eina per donar suport al comerç tradicional estimulant l'economia 
local i no deixant perdre un dels millors eixos de la vida als barris. 
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Títol del programa 
18. Pla d’usos de l’espai públic 

  

Descripció Planificació i Gestió dels usos de l’espai públic. 

  

Cap del Programa 
Enric López de 
Manresa  

Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Definir els diferents espais útils i caracteritzar-los. 

 Relacionar i caracteritzar tots els usos possibles i universalitzar actes 
a tota la ciutadania. 

 Establir un protocol d’actuació/ordenança que reculli les diverses 
activitats. 

  

Etapes 1. Recull de dades 
2. Anàlisi dels llistat històrics d’activitats a l’Espai Públic. Classificació. 
3. Anàlisi dels espais públics de la ciutat. 
4. Anàlisi dels espais públic disponibles. 
5. Tipus d’activitats per cadascun dels espais. Activitats privades o 

públiques. Activitats permanents. Espais tancats / oberts. Etc 
6. Acondicionament de l’espai públic per a les activitats adequades. 
7. Campanyes d’informació i de seguiment  

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Adequació dels espais 

 Millora de la seguretat 

 Millora de la tramitació protocol·litzada 

 Minimització de l’impacte sobre l’entorn 

 Afavoriment de la realització del màxim nombre d’activitats 

 Reducció de despeses no previstes. 
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Títol del programa 
19. Polítiques públiques d’habitatge 2016-2019 

  

Descripció Garantir el dret a l’habitatge digne per a les persones. 

  

Cap del Programa Helena Mogas  Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania, especialment a les 
persones i col·lectius més vulnerables . 

 Actuar de forma preventiva sobre les situacions de desnonaments per 
lloguer o d’execució hipotecària. 

 Prevenir el risc d’exclusió social residencial. 

 Promoure el lloguer social i d’altres règims de tinència. 

 Garantir els subministraments bàsics a les persones que es trobin en 
situació de risc d’exclusió residencial. 

 Impulsar la funció social de l’habitatge. 

 Millorar les condicions d’habitabilitat. 

 Modernitzar els serveis municipals. 

 Governar amb la ciutadania. 

  

Etapes Es proposen 10 programes d’actuació que han d’articular la pràctica 
totalitat dels serveis i actuacions municipals. 

- 5 programes de prestacions de serveis d’impacte immediat 
gestionats per l’Oficina d’Habitatge: 1. Accés a l’habitatge, 2. 
Manteniment d’habitabilitat, 3. Mediació, 4. Ajuts a l’habitatge, 5. 
Gestió de les emergències. 

- 5 programes de caràcter integral de caràcter estructural a dur a 
terme a les diferents unitats municipals: 6. Habitatges buits, 7. 
Rehabilitació de barris, 8. Eradicació d’ocupacions, 9. Salut pública 
a l’habitatge, 10. Manteniment d’edificis. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Augmentar el lloguer social: facilitar l’accés a l’habitatge a la 
ciutadania, especialment a les persones i col·lectius més vulnerables . 

 Millor forma de preveure les situacions de desnonaments per lloguer 
o d’execució hipotecària. 

 Garantir els subministraments bàsics a les persones que es trobin en 
situació de risc d’exclusió residencial. 

 Millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges. 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Pla d'intercanvi de pis per a la gent gran 
Mentre eren joves van decidir viure en pisos d'alçada sense ascensor o 
no tenien més opció que fer-ho. Ara, quan necessiten sortir del seu pis, 
no poden fer-ho o els és molt difícil. Entresòl, primer, segon, tercer, quart 
.... sense ascensor i ells i elles, sense possibilitat de poder sortir durant 
mesos, anys ..... Això no és just socialment. Independentment de les 
condicions per a viure en pisos d'alçada o les opcions que tenen per 
seguir en aquesta situació; es fa IMPRESCINDIBLE solucionar una 
defecte habitacional al qual no entrem a valorar els antecedents, però sí 
que podem abordar les solucions. Intercanviar habitatge amb persones 
joves que estiguin disposades a participar en el projecte; desenvolupar un 
pla integral de solució habitacional per a aquest grup social vulnerable, 
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oblidat i moltes vegades abandonat per l'administració; motivar l'entorn 
social perquè siguin visibles situacions d ' "abandonament social" de gent 
gran que no poden sortir al carrer perquè és IMPOSSIBLE o molt difícil 
fer-ho. 
 
Pisos de lloguer social per a persones amb discapacitat intel·lectual 
Des d'Aspanin, entitat que treballa en la defensa de les persones amb 
discapacitat intel·lectual i les seves famílies demanem que quan es posin 
pisos de lloguer social a disposició de persones que en tenen molta 
necessitat es consideri un percentatge per a persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
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Títol del programa 
20. Nou model de seguretat ciutadana. 

  

Descripció 
Construir una seguretat ciutadana inclusiva que generi més benestar fent 
de Badalona una ciutat més amable, segura i humana. 

  

Cap del Programa Joaquim Ortilles Àmbit Alcaldia 

  

Objectius Potenciar la seguretat des de la participació ciutadana. 
 
Aplicar la transversalitat de forma efectiva, incorporant ciutadans i  
agents socials organitzats.  

 
 Incorporar noves tecnologies als agents productors de seguretat per 
incrementar la transparència. 

 
Fer de la prevenció en seguretat un fet quotidià.  

 
 

  

Etapes 
Aprovació del nou Model de seguretat  de proximitat a la ciutadania.     

Implantació d’un model de seguretat basat en la proximitat amb 
la implantació dels agents al territori, amb una relació amb la 
ciutadania empàtica i l’aplicació de tècniques de resolució de 
conflictes alternatives 

Adequació dels horaris dels agents de la GU a les necessitats de la 
ciutadania  

Creació del Consell Municipal de Participació en la seguretat  

Constitució del Consell Municipal de Participació en la seguretat 

A partir de les conclusions de les jornades: 

 Construir la consciència de ciutat amable, retornant 
als districtes les demandes plantejades a les jornades 
amb les accions i donar continuïtat a les taules 
sectorials 

Assegurar el Nou model de seguretat amb perspectiva 
de gènere i de diversitat per construir una ciutat 
amable, segura i inclusiva 

Proposar modificacions al Pla Director de Seguretat de 
forma dinàmica.  

Treballar transversalment i coordinadament en  la 
ordenança de civisme 

Treballar des de la organització amb la ciutadania per 
la reconstrucció dels vincles ciutadans, pel sentiment 
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de pertinença 

 Elaboració del programa de noves tecnologies aplicables a la seguretat 

Ajuda al coneixement de mesures d’autoprotecció i seguretat en actes i 
espais públics, dirigit a la ciutadania 

Construir una seguretat ciutadana des de la cura i l’efectivitat per 
part de la ciutadania i els operatius de protecció 

Apropar la protecció ciutadana a la ciutadania per fer-la amable i 
viable, a través de la formació i als operatius públics implicats 

Treballant per una millora de la comprensió ciutadana de les 
normatives i procediments que impliquen l’autoprotecció. 

Millorar les estratègies de comunicació 

Dotació de mecanismes de control intern i codi ètic dels treballadors 
municipals de Seguretat  

Detecció de problemes interns per tal de treballar la cultura 
professional en consonància amb el projecte  

 Incloure principis i actituds respecte de l’equitat de gènere i la diversitat 
en la selecció del personal. Mecanismes per feminitzar el cos policial 
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Títol del programa 
21. Pla de resiliència i adaptació als riscos infraestructurals 

  

Descripció 
Capacitat de donar resposta a situacions d’emergència de les 
infraestructures de serveis de la ciutat. 

  

Cap del Programa Josep Ledo Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Creació d’una comissió de Resiliència urbana 

 Dissenyar un pla d’actuació immediat i, formalitzar un conveni de 
col•laboració entre Administracions i Companyies de Servei per 
situacions d’emergència 

 Acompanyar i donar suport a les persones afectades d’incidents 
crítics i d’emergència, especialment a les més vulnerables, 
minimitzant l’impacta que aquest tindrà sobre les seves vides  

 Establir accions preventives de ciutat i la formació general d e la 
població  

 Creació a llarg termini d’un Centre de Control d’Operacions 

  

Etapes 1. Anàlisi de les deficiències en cadascuna de les matèries (Cicle de 
l’aigua, Transport i Mobilitat, Subministre d’energia, Cicle de la 
matèria, Vies supramunicipals) 

2.  Redacció del Pla d’emergència municipal (Pla de protecció civil, Pla 
d’actuació municipal per a risc d’incendis forestals, Pla d’actuació 
municipal per a risc de transport de matèries perilloses, Pla d’actuació 
municipal per a risc sísmic, Pla bàsic d’emergència municipal)  

3. Estudi i valoració de les actuacions recollides en estudis/propostes 
municipals (Pla Director d’aigües de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Pla Director d’abastament d’aigües a l’àmbit metropolita, 
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Badalona) 

4. Aprovació d’estudis/propostes existents (Pla Director de 
Clavegueram,  Pla d’accessibilitat, s’han d’actualitzar i aprovar con a 
eines de planejament)  

5. Execució de les actuacions consensuades de major vulnerabilitat 
municipal i de les que impliquin la disminució de risc per a les 
persones. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Reducció d’inundacions 

 Reducció de dies amb prohibició de banyar-se en el mar 

 Reducció d’afectacions en el serveis bàsics 

 Reducció de les afectacions als usuaris de transport públic. 

 Reducció de les afectacions als ciutadans 

 Millora del coneixement de les infraestructures per part del personal 
corporatiu 

 Millora de l’atenció al ciutadà respecte a les gestions en situacions de 
perill.   

 Millora del coneixement per part del ciutadà de l’acció de govern. 
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Títol del programa 
22. Pla d’usos i gestió dels equipaments esportius municipals 

  

Descripció 

Establiment d’un nou model que reguli la gestió i l’ús dels camps de futbol 
municipals de Badalona, es considera que el model de gestió actual està 
obsolet i requereix una renovació, establint noves relacions amb els clubs 
usuaris, amb una figura jurídico-tècnica adient, que determinin funcions i 
responsabilitats de cadascú, per minimitzar riscos i determinar amb 
transparència el model de funcionament dels camps i l’accés al seu ús 
per part de la ciutadania. 

  

Cap del Programa 
Josep M. Perera 
Marcos  

Àmbit Badalona Educadora 

  

Objectius  Analitzar i avaluar l’estat de la gestió actual de les instal·lacions 
esportives municipals de Badalona. 

 Analitzar i avaluar l’estat normatiu de les entitats esportives que fan 
ús de les instal·lacions esportives municipals. 

  Proposar un model de gestió adaptat a la realitat de cada 
equipament. 

  

Etapes 1. Agrupar els equipaments esportius municipals actuals en blocs, 
atenent a la classificació funcional que en fa el Pla Directori 
d’Equipaments i Instal·lacions Esportives de Catalunya (PIEC). 

2. Intervenir gradualment sobre el bloc d’equipaments en que hi hagi una 
major necessitat de formulació de relació jurídica. Aquesta intervenció 
es durà a terme mitjançant dues línies d’actuació complementàries: 

3. Anàlisi i avaluació per àrees funcionals de la gestió actual de les 
instal·lacions esportives municipals i proposta d’un model de gestió 
adaptat a la realitat de cada equipament. 

4. Anàlisi i avaluació de l’estat normatiu de les entitats esportives que en 
fan ús, estructurada en diferents fases: procés d’informació, formació i 
acompanyament 

5. Determinar el model de gestió adaptat a la realitat de cada 
equipament 

6. Justificar, redactar, aprovar i implementar el model de gestió 
7. Avaluar i fer seguiment del model de gestió implantat 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Clarificar l’accés de tots els ciutadans a les instal·lacions esportives 
municipals 

 Fer visible el parc d’equipaments municipals. Fer saber als ciutadans 
de quines instal·lacions esportives municipals disposa la nostra ciutat 

 Sensibilitzar del cost econòmic dels equipaments esportius 
municipals,  sobretot pel que fa a les despeses de manteniment 

 Aprovar el reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals 
que permeti  vetllar per la convivència entre els usuaris que en fan ús 

 Optimitzar els usos en les instal·lacions per tal que ens permeti 
facilitar l’ús de vàries activitats esportives en un mateix equipament. 

 Reduir el risc en la gestió 
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SÍNTESI DELS PROGRAMES EIX 2:  

Lideratge i oportunitats de ciutat 



 
 

 

 
 

Programa d’Actuació Municipal  pam@badalona.cat 

 

  
 

92 

Títol del programa 23. Ciutat comercial i turística 

  

Descripció 
Potenciar qualitativament el sector de comerç, turisme i hostaleria per fer 
una ciutat més amable amb la ciutadania i generar riquesa i ocupació en 
el sector de serveis. 

  

Cap del Programa 
Fernando Camón 
Fernández 

Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 

  

Objectius  Millorar els equipaments comercials, tant públics (mercats) com a la 
via pública 

 Dinamitzar el Sector Econòmic terciari Local i contribuir a la millora de 
l’ocupació 

 Promocionar la Ciutat i la marca Badalona  

 Impulsar un turisme de Qualitat 

  

Etapes 1. Elaboració consensuada de les propostes d’actuació, amb descripció 
de calendari, recursos necessaris... 

2. Un cop aprovades les propostes d’actuació, ordenar-les per prioritats i 
traslladar el seu contingut a la proposta de pressupost 

3. Potenciar la col·laboració i participació ciutadanes, amb especial 
atenció al Consell Econòmic i Social (es preveu que comenci a 
funcionar activament al 2017) 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millora dels equipament Comercials, tant públics (mercats) com a la 
via pública 

 Dinamització del Sector Econòmic terciari Local 

 Promoció de la Ciutat i de la marca Badalona  

 Turisme de Qualitat 

 Increment de l’Ocupació en el sector terciari, amb ocupació de 
qualitat i estable 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Promocionar rodatges  
Per promocionar la ciutat, el seu entorn medieval a Dalt la Vila, passeig 
marítim, els rodatges suposarien un efecte crida al Turisme. 
 
Revitalització del turisme a la ciutat de Badalona 
Actualment el turisme a Badalona no és important a la ciutat, o al menys 
no del tot el que deuria de ser, això no permet que la ciutat pugui 
esdevenir una peça important dins del turisme a Catalunya. Tot i que la 
comunicació ha millorat molt envers a la gran ciutat, Barcelona,  la ciutat 
està desperdiciant tot el seu potencial en quant a oci, gastronomia, cultura 
i art, entre d'altres. Crec que seria important un estudi en allò que té la 
ciutat i què pot aportat als turista i potenciar-ho. 
 
Moneda local per a Badalona 
Una moneda local és una eina per facilitar el bescanvi i crear xarxes en la 
ciutat. 
 
 
 
MERCA-BIO de proximitat 
Es tracta de, en lloc de seguir potenciant les grans cadenes de 
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supermercats, crear petits mercats on tots el productes siguin ecològics 
i/o de proximitat. Si les grans cadenes, a canvi de implantar més 
supermercats, donen contraprestacions o el que sigui, nosaltres com a 
persones ciutadanes responsables podem pagar el pàrquing a un preu 
mòdic cada cop que anem a comprar a aquests mercats o bé es poden 
fer places d'aparcament de lloguer  per veïns. Tots seriem beneficiats: les 
productores de proximitat, les cooperatives i per suposat les persones 
consumidores amb productes més sans. També podria donar pas a la 
utilització d'una moneda social, cosa que potenciaria que vinguessin a 
comprar persones d'altres localitats interessades  en el producte i en 
pagar en aquest tipus de moneda incipient. 
 
Pla integral de dinamització comercial del comerç de proximitat 
Potenciar un pla integral i actiu que faci articular mesures per donar 
suport e incentivar el comerç de barri  i de proximitat amb accions 
concretes i efectives com: 
- Afavorir als barris de Badalona per la utilització de les eines 2.0 en la 
promoció del comerços de proximitat (pàgines web, app mòbils, 
tecnologies...) 
- Creació de segells, marques de barri identificatives i que promoguin el 
seu comerç de confiança. 
- Millorar l´aparcament i transport públic en vers d´ una millor mobilitat a 
les zones comercials identificades i senyalitzades con nuclis de comerç. 
- Neteja més específica a les zones de comerç de proximitat per donar 
una millor imatge, de qualitat i bon servei (contenidors especials segons 
el tipus de comerç i a una distancia prudencial per millorar el treball dels 
botiguers i la imatge general). 
- Formació continuada al comerciants de barri per millorar la seva gestió 
comercial i adaptació als nous temps tecnològics de venda. 
- Articulació de fires a tots els barris per donar a conèixer el seu potencial 
i la diversitat comercial existent a cada barri. 
- Creació d´ un equip contant que dinamitzi i fomenti totes les propostes 
tant de comerciants com de consumidors a Badalona per garantir més 
cohesió entre la gent i els emprenedors. 
 
Suport al comerç tradicional 
Cal una eina per donar suport al comerç tradicional estimulant l'economia 
local i no deixant perdre un dels millors eixos de la vida als barris. 
 
Consum responsable, sostenible, solidari 
Diàriament prenem decisions amb impacte, directe o indirecte, amb les 
que avalem o no comportaments d'altres. 
En que impactem? per exemple: 
- En els drets laborals de les persones que produeixen, manipulen o 
venen productes. 
- En la sostenibilitat del planeta. 
- En la desigualtat del repartiment de beneficis i del retorn a la societat, 
més enllà dels impostos. 
- En el manteniment de la pau a zones productores de matèries primeres 
o compradores d'armes. 
- L'equitat, més enllà de la igualtat, d'oportunitats per a persones en risc 
d'exclusió i pobresa. 
- ... 
Aquesta proposta planteja destinar recursos a potenciar opcions de 
consum que garanteixin un impacte positiu de les nostres decisions. 
Algunes de les accions que es podrien dur a terme, amb el consens de la 
ciutadania: 
- Donar el màxim de difusió a iniciatives que ja existeixen, en alguns 
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àmbits com: l'energia, telecomunicacions, assegurances, finances, 
comerç just i de proximitat, cooperatives, empreses socials, residus... 
- Crear punt de suport a la ciutadania, no només per informació, sinó 
també per dur a terme les gestions cap aquest canvi de model de consum 
i noves iniciatives. 
- Establir segells (existents o nous, globals o locals) d'identificació de 
consum responsable. 
- ... 
En definitiva, decisions locals amb un impacte global. 
 
Sistema alimentari sostenible a Badalona 
L’alimentació està en la base de la majoria dels problemes avui al món 
(pobresa, fam, migracions, canvi climàtic). Ens alimentem amb un 70% de 
productes que vénen de fora: obliguem els països del Tercer Món a 
conrear per Occident i els productes que consumim degraden el medi 
ambient ja que, gairebé en la seva totalitat, han estat produïts de manera 
molt contaminant i han estat transportats des de llargues distàncies. 
Creiem que és possible repensar aquest model agroalimentari incidint en 
la producció i consum locals, convenientment recolzats per polítiques 
locals, incrementant, també, el volum de la producció ecològica. 
  
Proposem crear el Consell Alimentari Municipal de Badalona per definir, 
de forma participativa, les polítiques alimentàries i la seva aplicació. 
Considerem, en aquest sentit, que caldrà impulsar mesures per: 
· anar frenant l’entrada de les grans superfícies als mercats municipals (o 
situades en la proximitat); 
· garantir que la compra pública del consistori (menjadors d’escoles 
públiques, bancs d’aliments, residències de gent gran, Hospital de 
Badalona…) incorpora criteris de producció local, ecològica i de 
temporada; 
· mapejar la terra agrícola que hi ha a Badalona i ampliar-la, estudiant-ne 
les possibilitats amb requalificacions de solars o espais abandonats i, 
protegint-la, per evitar futures especulacions.  
  
Resultats 
· Aprofitar les oportunitats de producció i elaboració alimentàries locals 
· Vincular el sistema de producció alimentari amb la formació en cuina 
professional, la capacitació en cuina domèstica, la generació de noves 
oportunitats laborals (capacitació per a la indústria alimentària, 
microempreses d’artesania alimentària…) 
· Incrementar la superfície verda urbana i la destinada a ús hortícola 
· Recuperar el contacte amb l’origen, el conreu i l’elaboració dels aliments 
· Oferir eines de responsabilització, criteri i autonomia sobre els propis 
actes de consum alimentari 
· Millorar la salut de la ciutat a través d’un sistema alimentari local que 
resolgui dèficits ambientals, socials i sanitaris 
  
Més informació: 
https://www.dropbox.com/s/dyyo9vjx1lff7ns/prezi%20food%20system-
1.pdf?dl=0 
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Títol del programa 24. Indústries i espais d’activitat econòmica 

  

Descripció 

Proposem un model de desenvolupament orientat a impulsar les activitats 
basades en el coneixement en els polígons Sud i Can Ribó, en base 
propostes de reforma urbanística i d’especialització econòmica en els 
sectors metalmecànic, químic-farmacèutic, tecnologies de la informació i 
la comunicació, i indústries culturals i creatives. 

  

Cap del Programa 
Francesc Torné  Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 

  

Objectius Transformar els polígons Can Ribó i Sud amb el model anomenat “ciutat 
compacta” orientat a impulsar les activitats basades en el coneixement, i 
la barreja d’usos entre  activitats econòmiques, residencials i formatives. 

  

Etapes 1. Proposta de mesures de canvi en el planejament urbanístic que ens 
permetin combinar diferents usos dins l’àrea dels polígons industrials 
tenint en compte el model de “ciutat compacta”. 

2. Revisar les ordenances fiscals municipals a fi d’establir mesures que 
incentivin la millora de l'estat dels solars i de les naus, el seu lloguer i 
correcte manteniment, i també flexibilitzar les normatives i adaptar-les 
a la tipologia d'empreses actual. 

3. Treball de camp per identificar les naus buides i comparar les 
empreses identificades amb les nostres bases de dades, elaboració 
d’un sistema públic d’informació (pàgina web), elaboració del pla 
d’inversions dels polígons, i càlcul de la fiscalitat de cada polígon. 

4. Propostes per a l’atracció d’inversió en els sectors econòmics descrits 
en la descripció.  

5. Proposta de mesures per acompanyar la transformació amb un 
sistema coordinat de formació dual entre les empreses i la formació 
reglada i no reglada que es dona als instituts i centres de formació de 
l’entorn. 

6. Proposta d’un pla de màrqueting. 
7. Proposta d’un sistema de governança del projecte. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 A 2017: projecte urbanístic, definició del sistema de finançament,  pla 
de màrqueting i de promoció de sectors econòmics, i definició dels 
programes educatius. 

 A 2025. Execució de les inversions públiques i privades.  

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Millora del pla d'ocupació per a ciutadans de Badalona en situació d'atur. 
Durant aquest any s'ha fet un programa dirigit a persones majors de 45 
anys per a treballar en obres públiques de la ciutat i subvencionat per 
l'AMB que ha afavorit a unes 50 persones. L'idea és que l'ajuntament 
pugui oferir un pla d'actuació en diferents àrees i àmbits, i que sigui dirigit 
a aquelles persones que es troben en situació d'atur de la ciutat.  
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Títol del programa 
25. Ocupació i empresa  

  

Descripció 

Quan intervenim en l’ocupació ho fem principalment en dues vessants, la 
de la generació d’ocupació a través de la promoció empresarial i la 
d’implementar i optimitzar els recursos que afavoreixen les possibilitats de 
les persones per trobar feina o millorar la que tenen.  

  

Cap del Programa 
Francesc Tosas 
Pifarré  

Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 

  

Objectius  Aconseguir coordinar i agrupar els diferents recursos municipals que 
facilitin l’atenció i la promoció empresarial, reduint la dispersió actual 
dels mateixos.  

 Fomentar l’emprenedoria i les iniciatives amb aportacions d’innovació 
i tecnologia en sectors estratègics pel desenvolupament econòmic 
local, així com en l’economia social i solidària.     

 Concertar els recursos d’ocupació que es promouen a la ciutat amb la 
finalitat d’optimitzar-los, fent-los més eficients de cara a la satisfacció 
de les necessitats d’ocupació existents. 

 Millorar determinades infraestructures dels servei local d’ocupació, 
especialment les que es troben a la zona sud del municipi i 
conegudes com IMPO-B9     

  

Etapes 1. Oficina d’Atenció i Promoció Empresarial  
A – Atenció empresarial  

A1 – Teixit empresarial existent a la ciutat 
A2 – Emprenedors, empreses i inversos que volen localitzar 
la seva activitat a Badalona. 

B – Promoció empresarial  
B1 – Xarxa de prescriptors  
B2 – Accions de promoció 

C – Observatori de dades i recursos  
C1 – Observatori de recursos i iniciatives internes de la pròpia 
corporació 
C2 – Observatori de recursos i iniciatives externes en el 
territori 
  processos per a la recollida, tabulació i anàlisi de dades 

D – Actuació col·laborativa 
D1 – Coordinació interna entre diferents àrees municipals 
D2 – Concertació externa amb associacions empresarials i 
institucions supramunicipals   

2.  Badalona emprenedora en sectors estratègics  
Aquest projecte desenvoluparà tres grans actuacions: 
1.- Badalona centre de referència en envelliment actiu i saludable 
2.- Badalona emprenedora en els sectors de l’habitatge i energies 
renovables 
3.- Badalona emprenedora en clau social i solidària  
Cadascuna d’aquestes actuacions s’estructurarà en els següents 
grans eixos d’acció: 
A – Fomentar la creació de xarxes per a la concertació per generar i 
transmetre coneixement 
B – Espais d’incubació i viver d’empreses  
C – Recursos i espais de concertació i formació 

3. Espais de concertació i adequació dels recursos d’ocupació a 
Badalona 
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A – Espais de concertació (entitats – serveis locals) 
A1 – Taula de concertació de recursos del territori 
A2 – Xarxa jove d’ocupació 

B – Mapa de recursos: Portal  digital de recursos de la ciutat 
C – Observatori de dades territorials i recursos d’ocupació 
D – Adequació i millora dels equipaments de formació i ocupació a 
IMPO-B9 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Una millor atenció als emprenedors i empreses i els tràmits per a la 
posada en marxa de negocis a la ciutat. 

 Més i millors iniciatives de promoció de Badalona com territori 
d’atracció d’iniciatives empresarials, d’inversió i de projectes de 
recerca i innovació.   

 Les diferents unitats/àrees de l’Ajuntament aconseguirem treballar de 
manera més coordinada i eficaç, arribant a plantejar i projectar més 
programes de ciutat de manera conjunta.    

 Haurem aprofitat un dels principals actius econòmics del municipi, 
com són els sectors de la sanitat, de l’habitatge eficient i respectuós 
amb el medi ambient i de les energies  renovables, i la tradició i 
experiències de fer noves formes d’economia més solidària.    

 Disposarem d’un model de desenvolupament econòmic que comptarà 
més amb els principals actors que hi formen part, un model basat en 
la concertació d’idees i propostes. 

 Badalona es situarà al nivell que li correspon, com a tercera ciutat en 
dimensió demogràfica, en innovació i iniciatives d’alt nivell tecnològic i 
coneixement, fomentant aliances amb universitats i els projectes 
empresarials capdavanters. 

 Gestionarem de forma més eficaç els recursos d’ocupació que, des 
de diferents canals públics i privats, arribin a la ciutat, posant d’acord 
els diferents operadors dels mateixos en be de les persones que els 
necessiten.  

 Disposarem d’unes millors infraestructures municipals per 
proporcionar els serveis de formació i ocupació de qualitat que 
precisa la nostra població.  

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Millora del pla d'ocupació per a ciutadans de Badalona en situació d'atur. 
Durant aquest any s'ha fet un programa dirigit a persones majors de 45 
anys per a treballar en obres públiques de la ciutat i subvencionat per 
l'AMB que ha afavorit a unes 50 persones. L'idea és que l'ajuntament 
pugui oferir un pla d'actuació en diferents àrees i àmbits, i que sigui dirigit 
a aquelles persones que es troben en situació d'atur de la ciutat.  
  
Plans de suport a la formació i l'obtenció de feina 
Un dels grans problemes de la ciutat és la precarietat i la manca de feina 
d'una part de la població. Hi ha una manca de recursos per formació 
professional reglada o ocupacional. Des de l'àmbit de l'Ajuntament es 
podrien definir plans que combinin la formació ocupacional amb plans 
d'ocupació. Per exemple aprofitant el recursos de l'IMPO, fent acords amb 
entitats de formació reglada (formació professional) per aprofitar els 
recursos existents (aules, tallers). A més podria ajudar a la creació de 
llocs de treball a la pròpia Badalona impulsant millores als nostres parcs 
industrials (manteniment, serveis, ...). 
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Títol del programa 
26. Badalona al projecte estratègic de l’Eix Besòs 

  

Descripció 
Badalona s’alia amb les ciutats limítrofs per a la transformació 
socioeconòmica del Besòs. 

  

Cap del Programa Imanol Sanz  Àmbit Alcaldia 

  

Objectius  Participar i incidir activament en la presa de decisions del Consorci 
del Besòs. 

 Apostar políticament per l’Eix Besòs el que comporta, entre d’altres, la 
revisió dels projectes en marxa relatius al territori, la seva priorització i 
la necessitat de dotar-los dels recursos econòmics per a la seva 
execució. 

 Centralitzar la gestió dels programes municipals que incideixin en el 
territori Eix Besòs i validar-les per part de l’equip de programa amb 
caràcter previ a presentar-ho a l’equip de govern per a la seva 
aprovació. 

 Liderar la creació d’un espai de reflexió de caràcter eminentment 
tècnic amb els municipis implicats per abordar les problemàtiques, 
necessitats i oportunitats i els projectes en execució  

  

Etapes 1. Incorporació al Consorci del Besòs 
2. Incorporació d’un programa específic PAM “Badalona en l’Eix Besòs” 
3. Constitució formal de l’Equip de Programa, l’objectiu primer del qual 

ha de ser recopilar tota la informació a nivell intern per tal de fer un 
primer diagnòstic de les actuacions municipals que s’estan duent a 
terme en el territori Eix Besòs i la seva priorització. 

4.  Buscar fonts de finançament per impulsar actuacions municipals o 
supramunicipals que incideixin en el territori l’Eix Besòs i executar 
subvencions concedides (sol·licitud subvenció PECT LITORAL 
BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE) 

5. Organització de jornades anuals de caràcter tècnic amb els municipis 
implicats per fer una radiografia de les actuacions que s’estan duent a 
terme en el territori i la seva coordinació a nivell institucional. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Construir un nou pol de centralitat urbana i atracció turística (augment 
d’usuaris i beneficiaris) en el territori “Eix Besòs”. 

 Disminució de les desigualtats socials dels barris de “Eix Besòs” en 
relació amb els barris limítrofs. 

 Recuperar el riu i millorar la qualitat de l’aire 

 Fomentar el treball en equip a nivell intern i coordinació 
interdepartamental. 
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Títol del programa 
27. Millora de la qualitat de l’aire de Badalona 

  

Descripció 
Conjunt d’accions destinades a millorar la qualitat de l’aire de la ciutat 
incidint sobre el model de mobilitat, l’ús de l’espai públic i el transport 
públic. 

  

Cap del Programa 
Josep Montes 
Carretero  

Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 

  

Objectius  Millorar la qualitat de l’aire a Badalona per tal d’assolir  els valors 
regulats per la normativa vigent pel NO2 i els valors recomanats per 
l’OMS en el cas de les PM10.  Fer-ne el seguiment i comunicar-ho. 

 Impulsar la renovació del parc de vehicles a favor de la mobilitat 
elèctrica. 

 Incrementar els mitjans de transport no motoritzats. 

 Conscienciar la població sobre importància  de la qualitat de l’aire i la 
seva relació amb la salut.  

  

Etapes 1. Promoure la renovació del parc de vehicles circulant mitjançant la 
implementació d’avantatges fiscals, la promoció del Vehicle elèctric i 
els modes de transport no motoritzats.  

2. Implementació d’un protocol d’actuació per fer front als episodis de 
contaminació atmosfèrica. 

3. Promoure la renovació de la flota de vehicles municipals i aquelles 
vinculades als contractes de prestació de serveis. 

4. Estudiar les possibilitat d’implementar zones urbanes de baixes 
emissions a l’entorn dels equipaments sensible, zones densament 
poblades, etc.  

5. Col·laborar amb les administracions supramunicipals per a 
l’establiment d’una zona de baixes emissions a l’entorn metropolità 
amb l’objecte de limitar l’accés dels vehicles més contaminants. 

6. Promoure la millora del transport públic. Informar i conscienciar a la 
ciutadania en relació als problemes de salut vinculats als elevats 
nivells de contaminació atmosfèrica. 

7. Aquelles accions contingudes al pla d’acció per a la millora de la 
qualitat de l’aire de Badalona.  

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Disminució del nombre de morts prematures degut a la contaminació.  
Millora de la salut dels ciutadans de Badalona. 

 Augment dels desplaçaments a peu i en bicicleta  en detriment del 
transport motoritzat 

 Disminució de la proporció de vehicles dièsel al parc mòbil de la 
ciutat. 

 Disminució de les emissions associades a la C31. 

 Nivells de NO2 i partícules al 2020 inferiors als de 2015 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Ús de Vehicles Híbrids i Elèctrics 
Penso que una ciutat com Badalona amb una població de 220.000 
habitants hauria de liderar uns dels temes mes importants que es el 
transit. 
Crec que fomentant el ús del vehicles híbrids i elèctrics per reduir la 
contaminació acústica, la contaminació ambiental i que els habitants de la 
nostra ciutat poguessin viure en unes de les ciutats mes silencioses 
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s’haurien de  prendre unes mesures a favor d'aquesta iniciativa. 
Exemple 
-Punts de carrega normal i carrega ràpida amb temps limitats de 60 
minuts. 
-Rebaixa del rebut del impost de vehicles fins al 50% 
-Estacionament Gratuït durant tot l'any en zones Blaves i Verdes (amb ús 
de distintiu) 
Això seria un primer pas de l'ajuntament per ajudar a canviar el 
pensament de les persones i liderar una política mediambiental orientada 
directament a la sostenibilitat. 
 
Promoció de l'ecologisme a la vila 
Promoció activa de l'ecologisme a partir de polítiques que impulsin una 
Badalona sostenible i compromesa amb el medi ambient. 
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Títol del programa 
28. Agència Local de l’Energia i canvi climàtic 

  

Descripció Pla de Millora Energètica municipal i lluita contra el Canvi Climàtic. 

  

Cap del Programa Josep Montes  Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 

  

Objectius  Millora de l’eficiència energètica de l’Ajuntament i la ciutat 

 Optimització i ús sostenible dels recursos (electricitat, gas, aigua) 

 Augment de l’ús d’energies renovables 

 Reducció d’emissió de gasos de canvi climàtic 

 Ciutat més preparada per a les conseqüències del canvi climàtic 

 Estalvi econòmic 

  

Etapes 1. Estalvi i eficiència Equipaments municipals 
 
2. Estalvi i eficiència Enllumenat públic 

Subpunts que afecten conjuntament a les actuacions 1 i 2: 
- Manteniment d’edificis: Equipaments esportius, corporatius, 

educatius, culturals... (Gestors equipaments) 
- Centralització de la gestió dels subministraments i dels seus 

consums. Electricitat (en vigor), gas i aigua (pendents) 
- Establiment dels inventaris de les escomeses i de la comptabilitat 

energètica municipal. Gestió de la facturació 
- Optimització de les contractacions. Monitorització de consums 

(corbes de càrrega) 
- Gestió del contracte de cada subministrament 
- Gestió de la legalització i adequació de les escomeses irregulars 
3. Introducció de criteris d’eficiència en: 
- Manteniment d’edificis: Equipaments esportius, corporatius, 

educatius, culturals... (Gestors equipaments) 
- Projectes de reforma i/o rehabilitació d’equipaments. Directiva 

europea: Renovació edificis públics. Consum Nzero 
- Nous projectes municipals 
- Planejament (Criteris eficiència al nou planejament) 
- Contractació i compra de productes: Tubs fluorescents, equips de 

clima, calderes...  
- Contractació i compra d’equips informàtics (% elevat del consum 

municipal) 
- Contractació i compra  de vehicles: renovació de flotes 
4. Establiment programa Pobresa energètica 
5. Pla d’autosuficiència. (mapa de recursos)  
6. ARE Estrella 
7. Redacció d’ordenança d’eficiència energètica adreçada a les noves 
edificacions i projectes d’urbanització 
8. Mesures adreçades a renovació de flotes transport públic i transport 
privat. Mobilitat elèctrica. Mobilitat no motoritzada 
9. Manteniment d’infraestructures de producció d’energia fotovoltaica i 
d’energia solar tèrmica 
10. Programa d’inspecció d’instal·lacions de producció d’energia solar 
tèrmica. Subvenció per a millores. Segones inspeccions i cartes 
d’advertiment 
11. Actualització de l’Ordenança Solar Tèrmica. Possibilitat d’incorporació 
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d’altres tipus d’energies 
12. Promoció de l’eficiència energètica a les llars, al comerç i a la 
indústria 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Establiment d’una estructura orgànica municipal que gestioni de 
manera òptima i centralitzada els consums municipals 

 Establiment de programes d’inventari, comptabilitat energètica, 
monitorització de consums i gestió intel·ligent de les instal·lacions 

 Reducció del consum energètic i de la despesa econòmica associada 
al mateix 

 Promoció de la renovació de l’enllumenat públic amb criteris 
d’eficiència energètica 

 Increment del nombre d’instal·lacions d’energies renovables. Pla 
d’autosuficiència municipal 

 Compra de l’energia 100 % d’origen renovable 

 Renovació de la flota municipal. Promoció de la mobilitat elèctrica 

 Posar les bases per a la construcció de l’ecobarri de l’ARE de 
l’Estrella. Redacció de normativa específica 

 Redacció del pla d’adaptació al canvi climàtic 
Àmbit ciutadania, comerç i indústria: 

 Pobresa energètica: Reducció de la despesa energètica de les 
persones amb dificultats. L’assessor energètic municipal 

 Elaboració d’un plànol de recursos energètics: conèixer les 
possibilitats d’instal·lació d’energies renovables a les cobertes i 
terrasses 

 Campanyes sectorials d’assessorament i sensibilització. Sector 
comerç, industrial i sector domèstic 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Auditoria de consums d'aigua, llum i despeses per neteja. 
Auditoria de consums d'aigua, llum i despeses per neteja en totes les 
Oficines Municipals, centres públics d'Educació Infantil, Primària i 
Secundària. 
Aquesta proposta d'auditoria pot ser considerada com a continuïtat de la 
que s'està realitzant actualment a l'edifici El Viver de l'Ajuntament. 
La finalitat d'aquesta proposta és evitar el malbaratament innecessari: 
llums enceses incontrolables, excessius rajar d'aixetes i dipòsits, 
calefacció que es perd per finestres i portes que no tanquen bé o es 
deixen obertes i fins a quines hores?, avaluar les hores diàries 
necessàries reals per netejar els centres. 
Destinar l'estalvi a millorar l'atenció, per part de Serveis Socials, a les 
famílies de l'alumnat de les escoles. 
 
 
Promoció de l'ecologisme a la vila 
Promoció activa de l'ecologisme a partir de polítiques que impulsin una 
Badalona sostenible i compromesa amb el medi ambient. 
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Títol del programa 
29. Manteniment, millora i recuperació del medi natural de Badalona 

  

Descripció 
Disposar d’un programa d’actuacions que millori i faci compatible la 
conservació del medi natural de Badalona i el seu ús i gaudi per part de la 
ciutadania.  

  

Cap del Programa Gregori Muñoz Ramos  Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible 

  

Objectius  Millorar la gestió del medi natural i dels seus equipaments municipals 

 Dissenyar un programa de millora i conservació de la biodiversitat 
urbana 

 Incentivar el coneixement del medi natural proper per part de la 
ciutadania 

 Incentivar l’agricultura ecològica i de proximitat 

 Afavorir els sistemes de connexió natural entre part urbana, platja i 
serralada 

  

Etapes  
Serralada: 

 Seguiment i inspecció de la zona natural de la serralada 

 Millora de la vegetació a les finques municipals 
o Gestió forestal: Finques públiques, Pla tècnic de gestió i 

millora forestal de l’entorn de can miravitges, Finques 
privades  

o Manteniment de camins forestals : Parc de la serralada de 
marina, Brigada d’espais públics (Accessos can miravitges, 
Camí Mas Boscà,...) 

 Prevenció d’incendis: Vigilància (DIBA), PPI (DIBA), Franges de 
protecció contra incendis forestals Públiques i Privades, Ban incendis 

 Horts Municipals: Torre Codina, Can Cabanyes, Altres ubicacions 

 Connectivitat serralada ciutat: Manteniment d’espais no urbanitzats 
amb valor com a infraestructura verda 

 Manteniment edificacions i espais exteriors: Can miravitges (Escola 
de natura), Torre Codina (Espai d’horts i instal·lació aprofitament 
aigua), Àrea de lleure de Can Ruti 

 Recollida de residus i neteja de zones rústiques 

 Vigilància (Guàrdia urbana) 

 Control de plagues: Processionària del pi a la zona limítrof entre ciutat 
i serralada, Milpeus, Caparreta de la figuera de moro, Altres 

 Millora de biodiversitat; Zona urbana, Zona Rústica 

 Control de fauna salvatge/asilvestrada i d’espècies invasores: 
Senglar, Cabirol, Gossos, Colònies de gats…, Figueres de moro, 
ailanthus, … 

 Gestió hidràulica : 
o Manteniment de Rieres i Torrents (ACA): Manteniment 

capacitat hidràulica, Neteja de sorreres (Brigada espais 
públics) 

o Manteniment i millora de fonts i mines d’aigua: Control analític 
qualitat de l’aigua (Laboratori municipal), Manteniment de 
fonts Can Ruti, Amigó, Can Mora, Font del Lleó,  

o Aprofitament d’aigües freàtiques/ de mina: Torre Codina, Can 
Miravitges. Riera Canyet 
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 Difusió dels valors naturals de la serralada de marina: Itineraris 
guiats, Exposicions, Publicacions, Primavera a la serralada de marina 
 

Platja 

 Control, inspecció i gestió del medi natural a la platja  
o Neteja de la platja (AMB) 

 Servei de recollida de sòlids flotants 
 Manteniment infraestructures de platja 
 Mobiliari i infraestructures de platja (AMB) 
 Edifici central de salvament i socorrisme (Espais 

públics) 
 Cartelleres platja (MA) 
 Neteja mòduls wc 
 Neteja zona sobreeixidors després episodi de pluja 

 Millora de biodiversitat: Platja 

 Adaptació al canvi climàtic: Sanejament 

 Pont del petroli: Manteniment estació meteorològica (UPC), 
Manteniment sensors oceanogràfics (UPC), Manteniment i control 
balisa lumínica, Inspecció part submarina, Aprofitament pedagògic 
(Escola del mar), Difusió projecte pont del petroli (Escola del mar) 

 Difusió dels valors naturals de la platja: Itineraris guiats, Exposicions, 
Publicacions, Festa del mar 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millora de la vegetació de les finques públiques municipals  

 Recuperació de fonts de muntanya 

 Millora dels serveis i de la qualitat del medi per al gaudi dels 
ciutadans 

 Reducció del nombre d’episodis de contaminació de l’aigua de bany 

 Millora de la difusió dels valors naturals de la ciutat 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Proteger los espacios naturales en Badalona 
Protección de los espacios comprendidos en la Xarxa Natura, la 
Serralada de Marina, la costa, no más construcciones en zonas verdes, 
nomás construcciones en la zona marítima, respetar y proteger el medio 
ambiente. 
 
Promoció de l'ecologisme a la vila 
Promoció activa de l'ecologisme a partir de polítiques que impulsin una 
Badalona sostenible i compromesa amb el medi ambient. 
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Títol del programa 
30. Pla d’equipaments municipals 

  

Descripció 
Anàlisi de necessitats i recollida d’iniciatives ciutadanes per elaborar un 
diagnòstic qualitatiu de la xarxa d’equipaments de la ciutat. 

  

Cap del Programa Rafael Argelich  Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Analitzar les actuacions en termes de coneixement de la realitat 
urbana i de la planificació urbanística dels equipaments , però alhora 
des del coneixement de les particularitats funcionals de cada tipologia 
i activitat. 

 Estudiar l’evolució de la demografia, per tal de fer unes projeccions 
demogràfiques del futur del municipi, atenent a totes les variables que 
el condicionen. 

 Avaluar els costos i planificació d’inversions, per preveure l’import de 
les inversions que cal fer i el manteniment, però, sobretot, per 
analitzar la capacitat inversora municipal per als propers anys i 
temporitzar les inversions en funció d’això. 

  

Etapes 1. Inventari 
2. Anàlisi i diagnosi 
3. Participació ciutadana 
4. Propostes  
5. Pla d’inversió 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millora del benestar col·lectiu i disminució de les desigualtats socials 

 Millora del servei públic i més eficàcia en la gestió 

 Fomentar el treball en equip a nivell intern i coordinació 
interdepartamental 

  

Propostes 
ciutadanes 
relacionades 

 
Recuperació Centre Cívic El Carme 
Recuperació per a equipament públic del Centre Cívic El Carme com a 
punt social i cultural transversal de ciutat. 
Després de la construcció de l'equipament, no té sentit que ara estigui en 
ús d'una entitat privada com és la Universitat de Barcelona. 
Plantejar la possibilitat de fer un centre cívic-cultural de referència a l’estil 
La Casa Elizalde de Barcelona, on poder realitzar-hi tallers, cursets, o 
formació de tota mena, amb copagament per part de l'Ajuntament; des de 
cursos d'idiomes, cuina, humanitats, expressions artístiques, ioga, reiki, 
salut personal, cultures estrangeres... 
  
Participació a la ciutat, barris vius. 
Obertura d’espais públics coberts (Centres cívics, casals de gent gran, 
poliesportius... durant tot el cap de setmana, que hi hagi oferta cultural a 
tota la ciutat, a tots els barris, que hi hagi espais de trobada que no siguin 
bars o centres comercials). La utilització per la ciutadania dels 
espais municipals i la possibilitat d’oferir a la ciutadania una oferta diferent 
dels centres comercials i bars. A la vegada donaríem vida al conjunt dels 
barris de la ciutat. 
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Ús dels edificis municipals buits 
Fer un estudi i, si cal, un procés participatiu per definir l'ús dels edificis 
municipals que ara mateix estan buits, distingint entre el seu destí final i 
l'ús que se'n pot fer mentre aquest no arriba.  
 
Reutilització dels equipaments públics i sufragats amb fons públics 
Hi ha una necessitat evident d'espais on fer coses. Per part d'entitats 
associatives, entitats de serveis o per part d'agrupacions veïnal, grups 
d'interessos comuns, xarxes... veïnat que necessita trobar-se, joves i 
infants que necessiten jugar, fer esport lliure o no... molta gent amb 
iniciatives dinamitzadores, i falta d'espais per fer coses. O moltes 
dificultats per fer-los servir. 
D'altra banda hi ha desenes, potser centenars, d'equipaments públics que 
es passen moltes hores tancats o que disposen de sales buides o que 
són d’ús exclusiu per a unes entitats o serveis a qui en algun moment es 
va cedir el seu ús. O locals privats però gestionats per entitats que reben 
diners públics i fan una funció pública i que també estan infrautilitzats. 
És molt conegut el projecte de patis oberts. Seria en aquesta línia però 
anant molt i molt més enllà. gens menyspreable la quantitat de grans 
sales d'actes que tenen moltes entitats o equipaments (casals d'avis 
inclosos) amb un ús molt menor. És un desaprofitament que no ens 
podem permetre. 
La meva proposta és que es faci un programa específic per aconseguir un 
inventari exhaustiu de tots els locals amb les seves prestacions i usos, i 
que es dinamitzi un ús compartit que permeti: 
- reutilització dels equipaments i espais per més d'un servei o entitat 
- obertura d’espais adjacents (patis, jardins, eres) 
- flexibilitat en horaris d'ús dels equipaments , valorar possibilitats 
d0autogestió 
- revisió de les concessions d’autogestió que acaben essent excloents 
(entitats privades que gestionen espais i serveis públics, qui controla? 
etc.  
- regularització tècnica, legal dels usos compartits, amb convenis o els 
tractes que es decideixi per acotar les responsabilitats, afavorint la 
responsabilització i apoderament de les persones i entitats. 
 
És hora de l'educació i la sanitat 
Com ja sabem tots han estat uns anys en què l'educació i la sanitat han 
estat molt castigades, drets fonamentals de la nostra comunitat. Els 
recursos dels quals hi han disposat tots els centres educatius i sanitaris 
municipals de la nostra ciutat han patit una retallada indiscriminada i 
només amb l'esforç diari dels professionals i gaudir de la comprensió de 
la comunitat s'ha pogut sobreviure. 
Tot i així la situació es manté i es fa necessari un manteniment de la 
infraestructura ja existent, la necessitat de contractació de nous 
professionals és evident, la millora de recursos per mantenir i millorar la 
qualitat és indispensable i la creació de noves infraestructures que 
reforcin les ja envellides és el reforç de continuació en un futur immediat. 
La meva crida és per unificar les forces en l'educació i la sanitat municipal 
i destinar part d'aquest pressupost en les escoles públiques i la sanitat 
pública municipal de Badalona, a banda del pressupost que l'ajuntament 
ja tingui destinat a aquestes àrees perquè "És hora de l'educació i la 
sanitat" i és una oportunitat que no podem deixar passar per tornar a la 
qualitat que teníem abans de la crisi i millorar-la. Es necessita aquesta 
empenta, es necessita aquest aire, perquè és l'aire del futur dels nostres 
fills i l'aire per viure dels nostres malalts. 
No tinc una concreció del destí d'aquest suport econòmic, potser més 
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professors, pot ser aules noves i ordinadors nous. Potser noves 
instal·lacions a l'hospital i als caps o més professionals que es puguin 
atendre, això o poden decidir els professionals dels centres educatius i 
sanitaris en un procés participatiu i transparent com aquest. Per això la 
meva crida a unificar forces i destinar de forma col·laborativa els recursos 
necessaris per a la nostra ciutat. 
Moltes gràcies per la vostre atenció. 
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SÍNTESI DELS PROGRAMES EIX 3:  

Governança compartida 
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Títol del programa 
31. Govern obert i participació 

  

Descripció 
Model de governança basat en la transparència, participació i 
col·laboració. 

  

Cap del Programa Teresa Puig  Àmbit Badalona Democràtica 

  

Objectius  Adequació de la política de participació a la demanda ciutadana i 
nous moviments socials: Consolidar un model de participació que 
inclogui espais de democràcia representativa i de democràcia directe.  

 Desenvolupar eines digitals per facilitar la informació (Transparència i 
dades obertes) i la participació.  

 Incrementar l’ús ciutadà de la informació i les dades per a la 
participació i la col·laboració. 

 Millorar i incrementar la col·laboració en la gestió de les polítiques 
públiques. 

  

Etapes 1. Col·laboració de l'UOC.  
2. Diagnosi de col·laboració. (suport DIBA). Accions de promoció.  
3. Portal de participació. (Localret) 
4. Dades Obertes. Desenvolupament del portal de dades obertes i 

activitats de promoció. 
5. Elaboració de l’ordenança de Govern Obert. 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Pressupostos participatius  

 Plataforma de participació digital 

 Diagnosi i proposta d’acció de la col·laboració en polítiques públiques. 

 Blog del projecte de Govern Obert. Veure projecte GO- 

 Increment de datasets en el portal de dades obertes 

 Activitats de difusió de l’ús de dades obertes. 

 Ordenança de Govern Obert i participació 
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Títol del programa 
32. Badalona Ciutat intel·ligent 

  

Descripció 

Aplicar la tecnologia per a millorar la cohesió ciutadana a través 
d’incrementar qualitativament i quantitativament els fluxos d’informació 
que permetran un coneixement exhaustiu de la ciutat i conseqüentment 
una presa de decisions més objectiva, planificant amb criteris d’eficàcia i 
sostenibilitat. Una ciutat innovadora i connectada, que es vol 
desenvolupar a través d’una mobilitat urbana eficient i responsable. 

  

Cap del Programa Helena Ricomà  Àmbit Badalona Habitable 

  

Objectius  Crear un repositori d’informació en xarxa i accessible per a tothom 
(APP?) 

 Desenvolupar Programes educatius de digitalització per a combatre la 
fractura digital 

 Establir Convenis amb operadores per ampliar la xarxa de fibra 

 Potenciar el wifi obert en equipaments municipals 

 Establir mesures per a reduir consums energètics 

 Estudiar la  de viabilitat de propostes de mobilitat com el carsharing 

 Formar part de la xarxa smartlab i d’altres d’abast internacional 

 Establir les bases per aplicar clàusules tecnològiques i d’estalvi 
energètic en els contractes de l’ Ajuntament 

  

Etapes 1. Mapa de la situació actual: Anàlisi de les iniciatives existents i dels 
actors implicats. 

2. Definició de l’estratègia Badalona Ciutat Intel·ligent: definició àmbit 
d’actuació, priorització, etc. 

3. Definir i calendaritzar els subprogrames com: Programa Clivella 
digital,  Programa Geolocalització de les actuacions municipals a la 
web,  Programa eficiència energètica, Programa Urban Lab 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millora de la comunicació amb la ciutadania 

 Situar Badalona com a ciutat innovadora 

 Connectar Badalona amb altres ciutats 

 Millora dels consums energètics 

 Millora dels nivells de digitalització de la població 
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Títol del 
programa 

33. Comunicació i atenció ciutadana 

  

Descripció 

Cap a una Organització “Communication- centered”. Organització centrada en la 
comunicació i el servei  al ciutadà. 

Cap una nova cultura de la informació tot i recuperant el sentit original del servei 
– públic- al que es deuen les institucions – públiques. La funció de comunicar és 
una component essencial de la seva pròpia activitat que és prestar serveis a la 
societat. I aquí s’ha d’implicar tota l’organització en un concepte de comunicació 
global : tant interna com externa. 
Intervenir de forma dirigida i sistemàtica per tal de reforçar el que es fa amb el 
que es diu , i intensificar el que es diu amb el que es fa.  

  

Cap del 
Programa 

Marcel Mauri  
 

Àmbit Alcaldia 

  

Objectius  Modernitzar i optimitzar els canals de comunicació amb la ciutadania 
(campanyes de comunicació, xarxes socials, web, relació amb els mitjans 
de comunicació privats i públics)  

 Actualitzar els recursos humans i tècnics municipals dedicats a la 
comunicació  

i a l’atenció ciutadana. 

 Millorar comunicació interna (crear xarxa d’informadors interns, editar  

butlletí intern, optimitzar intranet corporativa) 

 Millorar l’atenció ciutadana (optimització dels processos i simplificació de 
tràmits --finestreta única--, capacitat de resposta més ràpida, eficient i que 
contempli la multiplicitat de canals a l’abast de la ciutadania, potenciació de 
les OMD) 

 

 
 

  

Etapes Subprograma1:Modernització i optimització dels canals de comunicació amb la 
ciutadania (campanyes de comunicació, xarxes socials, web, relació amb els 
mitjans de comunicació privats i públics) 
 

 Fita 1: Inventari de xarxes socials i centralització del seu manteniment: 

 Fita 2 : Foment del debat ciutadà a les xarxes socials, amb la creació 
d’espais de debat, hashtags i difusió dels mateixos, tant a nivell sectorial 
com de ciutat. Difusió a la web. 

 Fita 3 : Elaboració de butlletí digital (el que diem newsletter) és una revista 
periòdica (mensual, trimestral o semestral) que serveix per mantenir la 
ciutadania informada de l’estat dels projectes. Es distribueix 
electrònicament i es pot publicar al web de l’Ajuntament perquè tothom que 
vulgui la pugui consultar. És un format de comunicació força útil en 
projectes de molt llarga durada (més d’un any), i és una via que permet la 
participació de la ciutadania mitjançant cartes, articles, seccions 
específiques, etc.  

 Fita 4: Creació d’una plataforma digital per tal de retransmetre en directe 
l’activitat institucional de l’Ajuntament: Plenaris, Comissions del Consell 
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Plenari, rodes de premsa i actes del govern municipal. Cal  
dimensionament de la infraestructura tècnica i humana per tal de 
retransmetre les rodes de premsa dels grups municipals  

 Fita 5: Renovació de la web municipal tant pel que fa a la comunicació com 
per la seu electrònica. Adaptació a formats mòbils. 
 

Subprograma2. Actualització dels recursos humans i tècnics municipals 
dedicats a la comunicació i a l’atenció ciutadana. 

 Fita 1: Creació figura del community manager 

 Fita 2: Formació en aspectes de Gestió/administració  per poder donar 
atenció   integral  

 Fita 3: Forma o externalitzar els serveis de consultes i/o incidències en 
primera instància del   ciutadà . Un nou Front End Comunicatiu 
especialitzat i guiat sota les línies d’actuació del Comunity Manager. En 
definitiva : 3 nivells d’atenció : 1. El front end  més bàsic ; 2 . SAC o més 
especialitzat ; 3: El corresponent al responsable del servei.   
 

Subprograma3: Millora de la comunicació interna  

     Fita 1: implantació intranet corporativa. Edició butlletí intern. 

     Fita 2: definir el cicle de la generació de la informació. 

     Fita 3: Creació de xarxa  referents d'informadors interns  

Subprograma4: Administració proactiva . Millora de l’atenció ciutadana 
(optimització dels processos i simplificació de tràmits --finestreta única--, 
capacitat de resposta més ràpida, eficient i que contempli la multiplicitat de 
canals a l’abast de la ciutadania, potenciació de les OMD) 

 Fita 1: -Millora atenció ciutadana-finestreta única--.optimització dels 
processos i simplificació de tràmits – Implantació Sistema de Gestió 
expedients  amb Carpeta del ciutadà.  

 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats 
Esperats 

 Acompliment lleis . Transparència, Llei de procediment administratiu 
(administració electrònica) 

 Una millor gestió general de la Institució (interna-organitzativa; externa –
social) 

 Una pràctica informativa democràtica (de servei Públic) que contribueixi a 
fer efectiu el dret a la informació i a les obligacions adquirides per 
l’Administració. 

 Una projecció social de les institucions públiques que fomenti el 
coneixement i la participació de la ciutadania.  Aspecte bàsic en ocasions 
cada cop més freqüents en que  resulti clau arribar a un acord arribar a un 
acord social respecte a determinades actuacions de l’Administració Pública. 
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Títol del programa 
34. Pla de qualitat i e-administració 

  

Descripció 

Aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació a la transformació 
dels processos de gestió, interns i externs, de l’administració, per a fer-los 
més accessibles, eficients, efectius i transparents amb compromisos de 
servei amb la ciutadania. 

  

Cap del Programa 
Comissió e-
administració 

Àmbit Alcaldia 

  

Objectius  Implantació e-administració seguint les directrius de la Ley 40/2015 de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Reenginyeria de processos per fer-los més eficients , accessibles , 
transparents amb l’objectiu de millora del servei al ciutadà. 

  

Etapes 1. 2016: Fase 1 - Diagnòstic de situació, establiment de prioritats, 
selecció de solucions i planificació detallada, cerca d’aliances 
intermunicipals o supramunicipals, assignació recursos  - desembre 

2. 2017: Fase 2 - Contractació de les diferents peces (projectes, 
software, empreses de suport) per a la posada en marxa. Primer 
semestre 

3. 2017-2019: Fase 3 - Execució del projecte: Segons semestre 2017 a 
desembre 2019 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Expedient electrònic: revisió i reenginyeria de processos municipals, 
especialment els que tenen caràcter transversals (contractació, 
subvencions, llicències), són comuns a tots els àmbits i tenen relació 
amb la ciutadania. Solució tecnològica 

 Mòduls comuns d’e-administració: notificació electrònica, factura 
electrònica, registre, gestor documental, arxiu 

 Infraestructura d’e-administració: continguts, portals  i plataformes 

 Compromisos de qualitat: cartes de serveis i certificacions ISO 
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Títol del programa 
35. Transparència i bon govern 

  

Descripció Garantir la transparència en la gestió pública i la seva avaluació. 

  

Cap del Programa Laura Ribot i Cuenca  Àmbit Badalona Democràtica 

  

Objectius ● Incorporar com a valors corporatius la integritat, l’ètica i la 
transparència en la gestió pública. 

● Gestionar l’Ajuntament de forma transparent, garantint l’accés a la 
informació pública i posant a disposició de la ciutadania la informació 
pública de manera activa, amb dades obertes i formats reutilitzables. 

● Crear un model integral en matèria de transparència que inclogui des 
dels instruments normatius i funcionals fins a l’avaluació del seu 
compliment i adoptar mesures organitzatives, procedimentals i 
normatives per ajustar l’activitat de l’Ajuntament i donar compliment al 
que estableix la Llei de Transparència. 

  

Etapes Línia de treball 1 – Publicitat activa 
Fita 1: Desplegament del Portal de transparència 
Fita 2: Integració del portal de transparència amb els sistemes 
d’informació municipals 
Fita 3: Integració del portal de transparència amb el Portal de 
Transparència de Catalunya (depenent Gencat) 

Línia de treball 2 - Bon govern  
Fita 1: Aprovació del codi ètic i de conducte dels alts càrrecs i dels 
treballadors públics 
Fita 2: Creació del registre de grups d’interès 
Fita 3: Definició del sistema de garanties 

Línia de treball 3 -  Bona administració (catàleg i cartes de serveis, 
avaluació de serveis, millora de la qualitat normativa) 

Fita 1: Catàleg de serveis 
Fita 2: Metodologia d’avaluació dels serveis públics i avaluació  
Fita 3: Cartes de serveis 
Fita 4: Metodologia i els procediments per a la millora de la qualitat 
normativa 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millora de la confiança dels ciutadans en l’administració 

 Difondre la informació pública de manera clara, estructurada, 
entenedora i en formats reutilitzables i facilitar l’accés a la informació 
pública. 

 Millora dels sistemes d’informació i de gestió documental 

 Simplificació i millora de la qualitat normativa 

 Millora de la qualitat dels serveis públics 
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Títol del programa 
36. Observatori de Badalona 

  

Descripció 

Informació Estadística de la Ciutat i els seus barris 
Feedback de la opinió dels veïns/nes sobre la gestió municipal i la 
percepció dels principals punts forts i febles de la ciutat i els diferents 
barris 

  

Cap del Programa Alfredo Smilges  Àmbit Badalona Democràtica 

  

Objectius  Definir un Pla Estadístic Municipal (dades que es recolliran, 
freqüència, estadístiques i indicadors que es generaran, canals de 
difusió) 

 Realització d’un baròmetre (enquesta) amb una freqüència mínima 
anual, amb objecte de recollir informació sobre la valoració de la 
població de la ciutat respecte dels serveis que ofereix l’ajuntament, la 
seva gestió en diferents àmbits, així com la detecció de la percepció 
ciutadana dels principals problemes de la ciutat i barri de residència. 
Difusió d’aquesta informació en diferents canals. 

 Investigar altres procediments d’inferència (enquestes online) que 
permetin complementar el baròmetre 

  

Etapes 1. Identificar la informació (dades) que es disposa a l’ajuntament  
susceptibles de tractament estadístic, el seu estat de tractament 
actual, els aplicatius en els quals estan contingudes i el nivell de 
dificultat per assolir-ho  

2. Identificar les necessitats internes d’indicadors i d’informació 
estadística  

3. Identificar la informació (dades) que sobre el municipi existeix i/o es 
difon per altres administracions 

4. Determinar quines estadístiques i indicadors es realitzaran en funció 
de les necessitats d’informació i gestió 

5. Definir el nivell d’actualització de la informació que es posarà a l’abast 
de l’organització i de la ciutat 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millorar la planificació de diferents activitats (interna) 

 Detecció la percepció ciutadana sobre diferents aspectes (positius o 
negatius) de la ciutat i el seu barri. Procedir a la millora i/o correcció 
d’actuacions 

 Donar eines (informació) que permetin una diagnosi correcta de la 
realitat 

 Mesurar l’impacte de diferents actuacions realitzades (enquestes i 
altres procediments d’inferència) 

 Incorporació d’informació estadística (i gràfica) per l’elaboració de 
memòries (de gestió, de sol·licitud d’ajudes, etc.) 
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Títol del programa 

37. Pla de Sistemes d’Informació i Tecnologies de la Informació i el 

coneixement (TIC) 

  

Descripció 
Dotar a l’Ajuntament de la plataforma tecnològica necessària i suficient 
per a ser una administració eficient, transparent, oberta i adaptada a la 
nova normativa en matèria d’administració electrònica i transparència. 

  

Cap del Programa Mª José Morales  Àmbit Badalona Democràtica 

  

Objectius  Dotar l’Ajuntament de la plataforma tecnològica necessària i suficient 
per ser una administració eficient, transparent i oberta. 

 Definir l’Organització funcional del Servei d’Informàtica i TIC i dotar-la 
d’una direcció professionalitzada. 

 Establir mecanismes de coordinació i col·laboració entre els diferents 
components de l’Organització. 

 Oferir a la ciutadania diferents canals d’accés a la Informació. 

  

Etapes 1. Dotar d’inversions al Servei d'Informàtica per poder actualitzar les 
punts mes crítics: 
    - Servidors (inclosa també la gestió d’espais col·laboratius)  
    - Clients     
    - Correu corporatiu     
    - Comunicacions     
    - Pla de contingències     

2.  Dotar al Servei d'una estructura de RRHH professionalitzada 

- Definició d’un responsable del servei    
- Reestructuració per Departaments i/o Unitats   
- Reforçar recursos del Call center     

3.  Web municipal: Adaptació/Redisseny a las necessitats actuals 
- Revisió look&feel     
- Web responsive (adaptable a mòbils, tablets...)   
- Ampliar tràmits en línia     

- Coordinar/actualitzar els diferents portals (transparència, AOC, 
etc).    

4.  Posada en marxa d’una Intranet corporativa 
5.  Gestor d’Expedients corporatiu 

- Valoració dels Productes disponibles al mercat   
- Incorporació dels diferents departaments al gestor d’expedient 

6. Coordinació i col·laboració amb altres departaments 
7. Definir Equip/s de treball transversal/s (per temes de Procediments 

adm., actualització Web, Infraestructures, Informació de base …) 8. 
8. Detectar necessitats (aplicacions, espai col·laboració, …)  
9. Implementar millores 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Organitzatiu: Reorganització Orgànica dels recursos humans del 
departament de Sistemes i Tecnologies de la Informació per portar a 
terme els nous reptes del PAM   

 Funcional: Dependrà de cada programa. 

 Tecnològica: Estem totalment implicats en una part important de tots 
els programes del PAM      

 Treballar en la integració dels sistemes, en la mesura del possible. 
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Títol del programa 
38. Sistemes d’informació de Base 

  

Descripció 

Creació d’un Sistema d'Informació de Base, un model d'informació que 
integra dades de territori, persones físiques i jurídiques (padró, tercers, 
treballadors)  com a base d’informació per a la gestió municipal. 
Lligar les dades territorials alfanumèriques amb el Sistema d’Informació 
Geogràfic SIG (informació geogràfica). 
Crear/organitzar el circuit pel manteniment d’aquesta informació i per 
afegir-ne de nova. 

  

Cap del Programa 
M.Jesús Arnaiz 
Sáncho  

Àmbit Badalona Democràtica 

  

Objectius  Definir la informació de base, mestres de dades de persones físiques 
i jurídiques i dades territorials.     

 Potenciar la integració d'aquesta informació de base amb el SIG i 
altres sistemes.  

 Definir l’actualització de la informació: qui ho farà, com i quan  

 Crear un camí per altres mestres de dades.    

 Crear coordinació, instruccions per a la creació i manteniment de SIB. 

 Oferir dades per fer estudis i millorar la gestió i la presa de decisions, 
tant de forma interna a l’Ajuntament com de manera externa. P.ex.: 
padrons tributaris, padró d’habitants, dades escolars, carpeta 
ciutadà...      

  

Etapes Línia de treball 1 - Obtenir els mestres de SIB.  
Definir l’estructura del mestre.      
Revisió i depuració de les dades existents. 

 Subetapa 1: Obtenir el mestre de dades de portaler. 

 Subetapa 2: Obtenir el mestre de dades de adreces de locals. 

 Subetapa 3: Adequació de les dades gràfiques i alfanumèriques. 

 Subetapa 4: Obtenir el mestre de dades de persones físiques i 
jurídiques.   
 

Línia de treball 2 – Adaptació bidireccional entre les aplicacions 
municipals i les dades mestres SIB.  

 Subetapa 1: Aplicacions municipals desenvolupades internament. 

 Subetapa 2: Aplicacions municipals de desenvolupament extern.   
 
Línia de treball 3 – Garantir la continuïtat de la correctesa de les dades 
dels mestres de SIB. 

 Subetapa 1: Creació d’un equip de treball que mantingui, organitzi, 
gestioni el SIB.  

 Subetapa 2: Creació d’un llibre blanc de SIB. 
 
Línia de treball 4– Explotació de la informació, projectes concrets.  

 Subetapa 1: Definició d’una Carpeta Ciutadana. 

 Subetapa  2: Open Data: oferir més datasets aprofitant la millora de 
dades.  

 Subetapa 3: Compartir la informació a través de diferents canals per 
la seva utilització: OpenData, serveis Web...  

 Subetapa 4: Eines per fer estudis i presa de decisions. 
 
Línia de treball 5: Avaluar altres dades d’us transversal a l’Ajuntament 
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Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Garantir que la informació del SIB és 100% fiable. 

 Disposar d’explotacions visualment geolocalitzades, per la presa àgil 
de decisions, facilitar el treball diari dels diferents departaments i 
obert al ciutadà.  

 Augmentar la productivitat dels serveis que es nodreixen del SIB.  

 Incrementar els serveis als departaments de Educació, Medi Ambient, 
... 

 Poder prendre decisions polítiques de forma ràpida. 
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Títol del programa 
39. Oficina pressupostària 

  

Descripció 
Disseny i Control Pressupost Annal 
 

  

Cap del Programa Jordi Crisol  Àmbit Badalona Democràtica 

  

Objectius  Coordinar el procés d'elaboració del pressupost anual del SPL 

 Controlar la seva execució, fer el seguiment i avaluar el Pressupost 
Municipal de cada exercici, inclòs PIM 

 Definir marc pressupostari plurianual SPL (planificació i control de les 
despeses i ingressos) 

 Elaborar i difondre (intern i extern) la informació econòmica financera 
de la Corporació i SPL 

 Establir metodologia i criteris per la elaboració d'informes econòmics 
o Donar suport en matèria pressupostària als diferents serveis 

de la Corporació i SPL 
o Establir metodologia i criteris per la elaboració de plantilles 

pressupostàries 

 Anàlisi de l'impacte de les polítiques fiscals (ordenances, etc) 

 Orientar el pressupost a les prioritats polítiques de mandat 

 Anàlisi de riscos 

 Coordinació econòmico- financera del SPL. Coordinació i seguiment 
de plans econòmic financers. Avaluació i seguiment objectius 
estabilitat pressupostària. 

  

Etapes 1. Mecanismes de col·laboració i coordinació Intervenció-Tresoreria i 
SPL 

2. Definició de la xarxa tècnica de referents pressupostaris dels àmbits-
Serveis (gestió descentralitzada) i SPL 

3. Creació del Servei i definició de funcions 
4. Dotació de Recursos Humans i materials 
2. Model de Pressupostació Pressupost-GEMA 
3. Estructures de Costos-GEMA (activitats, elements, centres de cost) 
4. Estructures d'informació WEB i Portal Transparència 
5. Sessions formatives periòdiques sobre l'ús de les eines informàtiques 

de gestió econòmica 

  

Impactes / 
Beneficis / 
Resultats Esperats 

 Millora del coneixement intern i extern de la situació econòmica del 
SPL 

 Utilització eficient dels sistemes de gestió econòmica de la Corporació 

 Sinergies en la utilització de recursos humans i materials 

 Compartir el coneixement de tots els actors que intervenen en la 
gestió econòmica del SPL 

 Eina d'avaluació econòmica de les intervencions públiques. 
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5. EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ 
 

 

Un compromís amb la ciutadania  
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Per voluntat del govern, el Pla d’acció municipal va ser objecte d’un procés de 
participació ciutadana que es va iniciar el 7 de juny del 2016, amb sessions 
informatives i l’obertura d’una plataforma de participació digital en la qual la 
ciutadania va poder fer noves propostes d’actuació així com donar suport a les 
propostes realitzades, tant per l’ajuntament com per altres ciutadans i ciutadanes. 
 
 
Les sessions informatives i participatives es varen realitzar en cadascun dels 
districtes: 
 

 
 
 
 
 
La Plataforma digital és http://participa.badalona.cat/  . Ara hi pots accedir per 
consultar cadascuna des les propostes i les respostes corresponents. 
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El procés de participació va ser conjuntament per al Pla d’Actuació municipal i el 
Pressupost d’Inversions 
 
Els resultats d’aquest procés participatiu van ser: 
 

Total de propostes ciutadanes PAM I PIM 443 

Propostes ciutadanes PAM 157 

Propostes ciutadanes PIM 286 

Total de propostes de l’ajuntament PAM I 
PIM 

89 

Total propostes de l’ajuntament PAM 39 

Total propostes de l’ajuntament PIM 50 

  

Total propostes PAM i PIM 532 

 
Les dades de la participació ciutadana van ser: 
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15.247 visitants de la plataforma digital 

13.007 suports 

  
 
Les 157 propostes ciutadanes realitzades en relació a programes PAM, juntament 
amb els 309 comentaris, van ser remeses als serveis municipal corresponents per tal 
que en realitzessin la valoració tècnica corresponent. Els criteris per fer la valoració 
van ser: 
 

1. La proposta ja està contemplada en el programa . 

2. La proposta s’accepta i s’incorpora com a millora del programa. 

3. La proposta no es correspon amb el programa i es trasllada al programa 

corresponent en cas que es refereixi a alguns dels programes. 

4. La proposta no es correspon amb una aportació, es deriva al consensus 

perquè es doni resposta. 

5. La proposta no es pot acceptar per: a) manca de competència; b) 

inviabilitat per manca de recursos; c) inviabilitat per problemes de tipus 

funcional; d) inviabilitat per raons organitzatives: (explicar motius segons 

cada cas de forma breu).  

El resultat va ser: 
 

Total propostes valorades 157 

Total propostes admeses (1,2,3 i 4) 145 

Total propostes no admeses (5) 12 

 
Totes les admeses han estat incorporades en  les 39 propostes inicials municipals, i 
s’hauran de tenir en compte en l’execució dels 39 programes. 
 
 
En totes els casos, les propostes admeses o no admeses, han estat respostes totes 
públicament a la plataforma digital i per correu electrònic, a la persona que ha 
realitzat la proposta. 
 
 
Pel que fa a les 286 propostes ciutadanes realitzades en relació al Pressupost 
d’Inversions, varen estar debatudes  i prioritzades en les sessions de participació 
corresponents a cadascun dels districtes. El resultat de les prioritzacions va ser 
portat a la votació. 
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El resultat de les votacions, fins un valor de 14 milions d’euros, s’incorpora en la 
proposta de Pressupost d’Inversions que el Govern presentarà al Ple municipal per a 
la seva aprovacio. 
 
 

 

  



 
 

 

 
 

Programa d’Actuació Municipal  pam@badalona.cat 

 

  
 

125 

 

 

 

 

 

 
 

6.EL SEGUIMENT I L’AVALUACIÓ 
 

 

Transparència i retre comptes,  

dos compromisos estructurals 
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És voluntat del govern municipal que la implicació tècnica i ciutadana en el procés 
sigui estructural, no temporal. Per això, l'Ajuntament convocarà sessions públiques 
cada any, fins al final del mandat, on informar del desenvolupament executiu del 
PAM i del PIM. 
 
El desplegament dels programes i projectes d’inversions, preveu un sistema de 
seguiment i avaluació, per tal de poder comprovar el grau d’assoliment dels 
objectius de partida. El sistema de seguiment ha de permetre, en qualsevol moment, 
obtenir informació fiable i rellevant per a verificar que s’estan assolint els objectius 
definits i en quina mesura.  
 
 


