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L’Ajuntament
té el deute
més baix
dels darrers
15 anys
El deute municipal s’ha
reduït un -22% des de 2015
i amb 373€ per habitant, és
una de les xifres de deute
més baixes de les grans
ciutats de Catalunya

2011-2015 va suposar
el pressupost més baix
de la història, donada la
intervenció del Ministeri
d’Hisenda provocada per la
mala gestió de PP i PSC

Tots els detalls del pressupost municipal a l’interior è

La participació i
la transparència,
clau de l’èxit è
Vas votar al
pressupost participatiu?

Consulta per WhatsApp
l’estat de tramitació de
les obres al teu barri

Els 3 anys del govern del canvi
de Dolors Sabater, en dades
El deute municipal s’ha reduït
un 22% des de 2015

Evolució del deute municipal amb els bancs
Milions d’euros. Font: Ministeri d’Hisenda
120M€

El deute municipal de l’Ajuntament de Badalona a 31 de
desembre de 2017 es situava en 80,5 milions d’euros, o sigui,
que la xifra de deute de l’Ajuntament s’ha reduït ja un
22% des de l’inici de mandat de Dolors Sabater al 2015.

90M€

60M€

El deute per habitant de l’Ajuntament de Badalona és avui
un dels més baixos de les grans ciutats catalanes, amb
373 euros per habitant. Altres ajuntaments grans tenien fa
un any xifres de deute força superiors: Barcelona 524 €/
habitant, L’Hospitalet de Llobregat 376 €/habitant, Terrassa
694 €/habitant, Sabadell 462 €/habitant, Mataró 972 €/
habitant o Santa Coloma de Gramenet 625 #/habitant.
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En 3 anys, reversió de totes les
retallades al pressupost
Pressupost ordinari de l’Ajuntament de Badalona
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Més inversió
amb menys deute

L’Ajuntament de Badalona ha augmentat un
80% la seva capacitat d’invertir en obres
reduint un 20% la seva despesa bancària

Milions d’euros

165M€

Inversions
en obres

El pressupost de 2018 no es va aprovar
per la moció de censura de PP, PSC i Cs
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Augment del 250% per
revertir retallades en
instal·lacions esportives

Augment del 100% per
revertir retallades en
mantenir voreres i asfalt
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Les retallades del PP en el
manteniment de voreres i
asfalt durant 2011-2015 va
deixar tota la ciutat en un mal
estat que encara patim. Des
de 2015, s’ha augmentat el
pressupost més del 100%.
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ALERTA BULO:

No hi ha “factures impagades”
NO. Les factures de les que parla PP, PSC
i Cs NO són factures impagades que
generin deute municipal. Són factures que
estan en el seu tràmit habitual de pagament
i, per tant, es pagaran com toca, però
simplement no han entrat a l’exercici 2017
i passen al següent any. Aquest nivell de
factures ha baixat un 75% respecte el 2012,
quan estaven a prop de 13 milions d’euros.

Les retallades del PP i
PSOE en el manteniment
d’instal·lacions esportives
va deixar-les en un
estat molt degradat.
Progressivament, des de
2015, s’ha augmentat el
pressupost més del 250%
per posar-les al dia.

Factures pendents de
tramitar a l’acabar l’any
12M€
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2 anys després: Seguiment
del pressupost participatiu

Badalona ha sigut el municipi que ha sotmès
un percentatge més alt del seu pressupost
a participació ciutadana. En total, els
badalonins i badalonines van decidir l’octubre
de 2016 on aniran a parar 14 milions d’euros,
que representen un 45% del pressupost
d’inversions. Va ser la culminació d’un procés
que va durar més de 6 mesos i on van participar
prop de 8000 persones, un èxit de participació
que ha estat referent català i estatal en
participació municipal.

14 milions €

Resum projectes guanyadors
del pressupost participatiu
Projectes de
tota la ciutat
Pla de solars buits: Arreglar
i buscar ús per solars
abandonats

Més arbres i noves plantes
a tota la ciutat

a participació ciutadana:
8 ciutat + 1 per Districte

Recuperació de l’entorn de
Can Ruti. Font del Pop i de
Can Ruti

+500 propostes

Creació de circuits per a la
pràctica esportiva a l’aire
lliure

fetes per la ciutadania
i l’Ajuntament

7.389 persones
van votar de manera
telemàtica i presencial

Xarxa de camins escolars
(Camins Amics)

Renovació i millores als
equipaments esportius
(camps de futbol i piscines)
Ampliació i millores de les
zones de jocs infantils arreu
de la ciutat
Millores al parc de
Can Solei i Ca l’Arnús
(accessos, seguretat,
mobilitat reduïda)

Dignificació del teatre romà
i elements patrimonials de
Dalt de la Vila
Pacificació en zona de
vianants de diversos
carrers

Compra de mobiliari urbà

6 sessions
participatives arreu
de la ciutat

143.422 vots
20 propostes votades de
mitjana per persona

Millores als equipaments
municipals per a persones
amb mobilitat reduïda

Ampliacions i millores de les
àrees de gossos

Districte 1

Canyadó, Casagemes, Centre, Coll i
Pujol, Dalt la Vila, Manresà i Progrés

Túnels Av. Martí Pujol i Av. President
Companys i pont sobre l’autopista.
Pavimentació del c/ Guifré, entre
Roger de Flor i Sant Ignasi de
Loiola

Millores al voltant de l’Hospital.
Creació del “Jardí de Ca l’Amigó”
Reurbanització de Riera
Matamoros, entre Francesc
Layret i Germà Juli

Districte 3

Montigalà Oriental, Canyet, Mas
Ram, Bufalà, Pomar, Pomar de dalt,
Bonavista, Les Guixeres i Morera

Adaptar passos peatonals per a
persones amb mobilitat reduïda
Millorar l’enllumenat de Bac de
Roda i Morera

Vorera al c/ Fogars de Tordera a
Bonavista
Adequació del camí que creua
el parc G4 (després de c/
Campoamor)

Montigalà Occidental, Nova Lloreda,
Lloreda, Sant Crist de Can Cabanyes,
Sistrells, La Pau i Puigfred

Construcció de rampes per Nova
Lloreda

Millores d’accessibilitat a l’Escola
d’Adults de Lloreda, construcció de l’ascensor i instal·lació elèctrica
Remodelar plaça de Sistrells

Ampliació de la vorera del carrer de Fortuny al barri de Sant Crist

Districte 4

La Salut, Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de
Llefià i Sant Mori de Llefià

Crear zones verdes a la Salut Alta

Millorar il·luminació de la plaça Salvador
Allende
Remodelació del parc de les Palmeres

Nou ascensor al carrer d’Hipòlit Làzaro,
millorant la connectivitat del grup
d’habitatges Verge de La Salut

Districte 6

Artigues, El Remei i Sant Roc

Adequació d’un espai al barri de Sant
Roc com a nou Espai Jove

Districte 5

Gorg, La Mora, Congrés, Can Claris
i El Raval

Eliminació barreres en diversos
carrers
Reurbanitzar el c/ d’en Guixeras

Reurbanitzar el carrer de Latrilla

Pots consultar tots els projectes a

Districte 2

Actuacions de microurbanisme en
places i carrers

Ampliar l’espai del Centre Cívic de Sant
Roc

Millores a les places del districte:
mobiliari, enjardinaments a Sant Roc, El
Remei i Artigues

participa.badalona.cat

Consulta per WhatsApp les obres al teu barri
Envia un missatge amb
l’obra que t’interessi i
t’explicarem l’estat de la
seva tramitació

620 277 336

Dolors Sabater

“

Alcaldessa de Badalona 2015-2018

Els governs del canvi
gestionem molt bé,
per això molestem tant
la dreta corrupta i a qui
viu del sistema”

J

a fa gairebé mig any que amb una moció van fer fora el govern municipal del
canvi, com valoreu aquest període?
Doncs amb força preocupació. Estem
veient com s’han aturat molts projectes i serveis,
seguim sense pressupost, sense pla de govern
i ràpidament han tornat les velles polítiques a la
ciutat: clientelisme, ús propagandístic i partidista
de l’ajuntament, funcionar a cop de titular, projecció negativa de Badalona, alarmisme en seguretat... Un còctel que ens recorda massa a males
pràctiques de temps passats.
Això del clientelisme ho podeu concretar?
No és just que qui tingui accés directe a l’alcaldia o a qualsevol regidor, via xarxes o al carrer,
marqui les prioritats municipals o obtingui tracte
de favor. No hi pot haver veïns de primera i de
segona, ni problemes desatesos perquè no són
rendibles electoralment, i això és el que s’està
promovent des de l’actual alcaldia.

“Han tornat les velles polítiques
a la ciutat: clientelisme, ús
propagandístic i partidista
de l’ajuntament, projecció
negativa de Badalona,
alarmisme en seguretat...
Un còctel que recorda
massa a males pràctiques
de temps passats”
Quina és l’alternativa?
Cal tenir clar que estem al servei de tots els veïns
i veïnes, tenir un model de ciutat i establir criteris
tècnics. Alhora cal crear espais i canals de participació clars i oberts, on tothom hi pugui accedir
en igualtat, sense discriminacions ni privilegis.
També cal actuar amb valentia i transparència
davant les grans empreses de serveis, cal ser
estrictes amb les clàusules socials en la contractació i no cedir a pressions.
Un dels arguments per justificar la moció va
ser millorar la gestió, ho estan fent?
No, en absolut. Ha baixat el ritme d’execució i han

“Per evitar el clientelisme cal
tenir clar que estem al servei
de tots els veïns i veïnes,
tenir un model de ciutat i
establir criteris justos, sense
discriminacions ni privilegis”
augmentat els retards i incompliments, i això que
es van trobar molta feina feta. Només cal mirar
ordres del dia de juntes de govern i plens, ritme
de mesa de contractació, o comptabilitzar els dies
que molts serveis tanquen les portes. El funcionament de l’ajuntament necessita moltes millores
i l’equip actual no n’ha introduït cap. El que sí que
han fet és un pla de comunicació propagandístic
per difondre tot el contrari i amagar-se rere acusacions mediàtiques contra el govern del canvi.
Si vostès van introduir criteris de planificació,
tecnificació i participació per marcar les prioritats d’actuació de l’ajuntament, per què es
critica constantment la seva gestió?
Justament per això, perquè actuar per a tothom
amb sentit de ciutat, honestedat i criteris transparents trenca amb el costum d’actuar en benefici
dels grup de pressió políticament propers al partit
governant o electoralment sensibles. Això molesta als privilegiats històricament.
Es refereix en algun àmbit en concret?
En tots els àmbits. No oblidem que l’oposició que
actualment governa va impedir recuperar 4,1 milions
d’€ públics que l’empresa de neteja havia facturats
erròniament. Revisar contractes externalitzats i
plantejar remunicipalitzacions de serveis també és
qüestionar un sistema de privilegis. Nosaltres no
responem a aquest tipus de vella política.
Ha admès que l’ajuntament necessita millorar
el seu funcionament...
Oi tant! Molt. Cal millorar l’agilitat en els tràmits. La
posada en funcionament de l’administració electrònica que vam impulsar és clau, això va quedar
encarrilat per posar-se en marxa aquest octubre.
També la professionalització de l’estructura tècnica
i la millora de l’organització del personal municipal,
que està patint molt, no oblidem la gran pèrdua de
llocs de treball per la llei Montoro encara vigent.

Però a banda de convocar oposicions, per què
van proposar crear llocs directius?
Deixar enrere la pràctica de posar càrrecs polítics nomenats a dit com a càrrecs directius
és imprescindible també. Aquí l’oposició ens
va bloquejar fer concursos públics i aprovar un
reglament de directius que permetia professionalitzar la direcció de les àrees. A banda, és clar
de desenvolupar el pla de Recursos Humans
per implementar carrera professional interna o la
regularització d’interins.
Així doncs, els critiquen per unes qüestions
que la mateixa oposició va impedir solucionar?
Doncs sí. Aquesta és una crítica comuna a tots els
ajuntaments del canvi. La conclusió que en trec
és que els partits tradicionals instal·lats al poder
veuen perillar un sistema de privilegis i d’oportunitats de corrupció i portes giratòries, i tant des de
la dreta com des d’una suposada esquerra s’esforcen en desprestigiar aquests governs transversals
que han portat aire fresc i sentit comú a les institucions. Som una nosa, un perill per a ells.

“El funcionament de
l’ajuntament necessita
moltes millores i l’equip
actual no n’ha introduït
cap. El que sí que han fet
és un pla de comunicació
propagandístic”
Vol dir que la gestió es converteix en excusa
per atacar aquesta nova manera de fer política institucional?
Utilitzen la gestió com a arma per desacreditar els
governs de transformació com el nostre alimentant
el relat de que l’esquerra no sap gestionar. Dins
el seu discurs ple de mentides i mitges veritats,
amaguen la seva ideologia contrària al bé comú,
cada cop més d’extrema dreta, i busquen desacreditar uns governs que gestionem bé i que impulsem polítiques valentes per transformar la realitat
i construir unes ciutats socialment justes i unes
administracions del S. XXI.

