EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA EMPLAÇA AL PSC A SIGNAR UN ACORD DE
COMPROMISSOS PER DONAR SUPORT A LA SEVA PROPOST A DE
PRESSUPOSTOS
Davant més de 6 mesos de paràlisis política i administrativa de l’ajuntament de
Badalona ICV-EUiA només donarà suport als pressupostos municipals
presentats pel PSC si es compleixen els següents requisits:
1. Signatura per part del alcalde Àlex Pastor de un compromís per recolzar la
llista d’esquerres més votada desprès de les eleccions municipals per
encapçalar al govern municipal renunciant de forma explicita a cap pacte de
govern amb el Partit Popular.
2. Convocatòria de la comissió de seguiment amb les entitats del projecte de
reforma de la platja dels pescadors per informar del estat de redacció del
projecte executiu i calendari de licitació.
3. Desbloquejar la inversió prevista de les noves instal·lacions per la brigada
municipal de parc i jardins, aturades per l’actual govern municipal.
4. Posar en marxa la gestió directa per part d’ENGESTUR del servei de esporga i
manteniment d’arbrat tal i com ja estàvem treballant des del govern municipal.
5. Reobrir abans del 15 de febrer de 2019 el servei Badalona Eficient
d’assessorament energètic que a estat tancat per l’actual govern municipal del
PSC.
6. Inici del procés d’incorporació de les 24 persones que han de cobrir places als
serveis socials municipals.
7. Augmentar la partida destinada a la practica de l’esport a Badalona
(pressupost ordinari i inversions) per habitant fins arribar a 25 € per habitant per
situar-nos progressivament en els mateix nivell d’inversions com ciutats con
l’Hospitalet o Sabadell.
8. Iniciar les obres per part de MARINA SA de descontaminació i recuperació de
la platja de La Marina.
9. Execució del trasllat provisional a una carpa del Mercat Torner a la plaça
Països Catalans.
10. Execució de les obres de manteniment ja previstes a la carpa del mercat
Maignon.

Independentment d’aquest acord polític al que emplacem al PSC presentem les
següents al·legacions formals al pressupost municipal.
1.- Dotar una partida de 300 mil euros per llençar una segona convocatòria de micro
crèdits per el foment de la emprenedoria i la ocupació.
2.- Incloure en les partides de capítol 1 la consignació necessària per la contractació
de 4 persones tècniques per la reobertura immediata del servei Badalona Eficient .
3.- Dotar en el pressupost ordinari d’una partida mínima de 400.000 mil euros per
posar en marxa una campanya d’ajuts a la remodelació i millora de les instal·lacions
elèctriques d’habitatges particulars de al nostra ciutat i comunitats de propietaris per tal
de millora la eficiència energètica.

Badalona, 15 de gener de 2019

