Resposta del Govern municipal a les preguntes
del Consell dels Infants de Badalona (CIB)
Els nois i noies de les escoles i centres socioeducatius que formen part del CIB van
pensar unes preguntes i unes propostes per a tots els grups municipals que van obtenir
regidors i regidores a les darreres eleccions municipals. Posteriorment, aquestes
preguntes es van presentar al Govern municipal i l’alcalde va donar resposta a algunes
d’elles, explicant també quines eren les prioritats del Govern, en el Plenari del CIB de l’11
de novembre de 2019.
Tal com es va demanar, en aquest document s’expressa la resposta concreta del Govern
municipal i de l’Alcalde a cada una de les cinquanta-una preguntes del CIB. Aquest
document es facilitarà a tots els nois i noies representants del CIB a la Trobada del
Consell del 29 de gener, per al seu coneixement i valoració.
................................................................................................................................................
1. Es podríem arreglar i millorar els patis de les escoles més velles? Com
perexemple l’Antoni Botey?
Durant aquest 2020 tindrem en vigor contractes que ens permetran arreglar alguns
problemes de manteniment de totes les escoles.
2. Millorareu l’edifici de la nostra escola? (Can Barriga)
Es un tema que entomarem durant aquesta legislatura.
3. Per què no arreglen l'escola Rafael Alberti? està molt vella.
Les millores estructurals dels edificis són competència de la Generalitat de Catalunya, des
de l’Ajuntament li fem arribar la llista de prioritats segons les necessitats de cada centre.
4. Penseu fer l’institut La Riera? Si és que sí, quan estarà acabat?
Sí, l’Ajuntament de Badalona cedirà els terrenys per fer l’institut. La competència per a la
construcció és de la Generalitat de Catalunya. És a dir, que són ells qui marquen els
temps de la construcció.
5. Es podrien millorar les instal·lacions de les escoles?
Les millores estructurals dels edificis són competència de la Generalitat de Catalunya, des
de l’Ajuntament li fem arribar la llista de prioritats segons les necessitats de cada centre.
6. Per què es construeixen tants pisos nous i no es construeixen més centres
educatius? Es faran més escoles?
De nou, aquesta és una competència de la Generalitat no pas de l’Ajuntament, encara
que des del govern és demana la construcció de noves escoles per a Badalona.

7. Quines són per a vosaltres les prioritats que necessita l’escola pública. Què cal
millorar?
Millores en alguns casos dels equipaments, millores en el manteniment dels centres de
primària, noves construccions programades, i en tots els centres: disminució de
l'absentisme, major suport per a activitats educatives, enfortiment de les AMPA-AFA,
major i millor inclusivitat amb mitjans, major integració dels centres en el seu entorn,
desenvolupament de projectes 360, educació a temps complet, naturalització dels patis i
espais
de
joc
escolars,
entre
d’altres.
8. Teniu alguna proposta per solucionar el problema de l’assetjament escolar?
El nou Servei d'Infància i Joventut volem iniciar un projecte conjuntament amb Educació
per prevenir i actuar davant l'assetjament escolar. Ens preocupa tant en Educació
Primària com Secundària.
9. Quan posaran aire condicionat a les escoles que el necessiten?
A l'Ajuntament no som partidaris dels aparells d'aire condicionat als centres educatius.
Malgrat això, si hi ha algun cas en què això es faci imprescindible, des de manteniment
s'estudiaran totes les possibilitats tècniques i no tècniques per solucionar-ho.
10. Com millorareu el servei de menjadors de les escoles?
Aquesta no és una competència de l’Ajuntament, actualment és una responsabilitat de les
AMPA. L’Ajuntament hi col·labora a través de l’assessorament del Servei de Salut en
relació a la qualitat dels menús.
11. En alguns instituts públics del centre de Badalona es fa anglès en horari
extraescolar a un preu assequible, per què no n’hi ha a tots?
Les activitats extraescolars les organitzen, majoritàriament les AMPA o AFA de cada
escola o institut amb l'acord del Consell Escolar de cada centre.
12. Podríem tenir més presència de la Guàrdia Urbana a l’entrada de les escoles?
En l'actualitat i donat la quantitat de col·legis (més de 40) a la ciutat, s'estableix presència
de Guàrdia Urbana solament en aquells que presenten determinada perillositat o diversos
conflictes. Tanmateix a través de l’IMPO hi col·laboren en aquesta presència diversos
agents cívics. Si en els casos indicats anteriorment algun col·legi necessités la presència
de la Guàrdia Urbana, s'establiria atenent la perillositat o conflictivitat indicada.
13. Perquè no creen més serveis públics a la zona de Canyadó tenint en compte
l’augment de població?
És un tema que entomarem durant aquesta legislatura, s’està estudiant quins podrien ser
aquests serveis.
14. Quines millores teniu pensades fer al parcs de Badalona?
Renovar i fer millores en les zones de jocs i dels pipí can. També els accessos i el
mobiliari urbà dels parcs; bancs, fonts, papereres.

15. Quan es faran les millores als Parcs que va proposar el Consell dels Infants
l’any passat?
Durant aquest any. Ara com ara ja s’han fet les millores al parc de Lloreda, i ben aviat les
de la Plaça Trafalgar. La resta es realitzaran durant el 2020 i part del 2021.
16. Per què no s’arreglen les fonts de la ciutat que no tenen aigua?
Les fonts de la ciutat en molts casos han estat tancades durant molt de temps i ara
treballem per anar reobrint-les totes. Moltes d’elles, com que no s’han utilitzat han quedat
en mal estat i això suposa que hem d’anar fent petites reparacions en molts casos. De
totes formes, esperem poder tenir-les reparades al més aviat possible.
17. Per què no es fan més zones verdes o espais públics més cuidats al barri
d'Artigues?
Al barri d’Artigues s’està millorant i remodelant la Plaça Artigues.
18. És podríen fer més espais per a que els gossos puguin jugar i fer les seves
necessitats?
S’haurien de fer. Tenim una ciutat molt gran que necessita que els seus veïns i veïnes
puguin gaudir amb els seus gossos d’espais dignes i condicionats on aquests puguin
jugar, socialitzar i fer les seves necessitats en condicions òptimes. És un repte al qual
hem de dedicar esforços i esperem que durant aquests anys puguem avançar en aquest
sentit.
19. Per què no posen més multes als propietaris dels gossos pel tema de les
caques?
Sí que es multa, però és complicat perquè s’ha de poder fer en el moment de l’acte al gos
i al seu propietari. Estem mirant una altre formula per combatre l’incivisme en aquest
aspecte.
20. Per què no es milloren les ordenances municipals contra l'incivisme? (multes,
avisos respecte la neteja...).
Les conductes incíviques de la ciutadania es troben regulades per l'ordenança municipal
de civisme. Aquesta ordenança es va aprovar el 30 de setembre de 2008, i ha estat
actualitzada el 21 de desembre de 2010 i posteriorment el 25 de març de 2014. Això
indica la voluntat municipal d’adaptar-la i corregir-la, en funció de les necessitats i
moments de la ciutat. Per això totes les aportacions i suggeriments ciutadans són
benvingudes.
21. Teniu pensat posar contenidors soterrats per a que els carrers no es vegin bruts
ni facin tanta pudor?
Aviat a la ciutat iniciarem un procés participatiu per decidir quin model de recollida de
residus volem. No només sobre els mateixos contenidors sinó també sobre tots els
aspectes que afecten la neteja de la nostra ciutat. És un tema que ens preocupa i al que
hi estem destinant molts esforços.

22. Per què no arregleu els carrers que estan trencats i ningú prengui mal?
La veritat és que cada dia els nostres equips hi treballen de valent per poder arreglar
aquells carrers que estiguin en mal estat. Alguns carrers de Badalona fa massa temps que
no es mantenen en condicions adequades i ara ens tocarà redoblar els esforços per poder
aconseguir tenir uns carrers dignes i en les millors condicions.
23. Què faran per ajudar a millorar el barri de Llefià?
Per millorar el barri de Llefià, ens hem proposat en primer lloc millorar l’urbanisme. És per
aquest motiu que estem reurbanitzant la Plaça Trafalgar, en una primera fase i la Plaça
Azorín. Així aconseguim que les places, que són el punt de trobada de les persones siguin
més amables i accessibles. Per altra banda estem tenim cura del micro urbanisme que
són els petits arranjaments de voreres i altres indrets. Un equip d’Agents Cívics recorren
els carrers donant informació als veïns i veïnes del fet que han de tenir cura de l’entorn.
Donen informació de l’horari de recollida d'escombraries, mobles i cartrons.
24. Per què els barris del voltants de centre de Badalona estan tan bruts?
Per mantenir una barris més nets, per una banda hem de treballar sobre l’incivisme que
tenim a la ciutat i d’altra banda amb la recollida de tota la brossa que genera el comerç,
que necessita una recollida coordinada. Ara per ara hem fet una campanya de recollida de
cartró a tots els barris, amb un horari específic de recollida per al comerç.
25. Per què no us preocupeu més pel medi ambient?
Sí que ens preocupa, i molt! Des de Medi Ambient ens ocupem del bon estat del litoral i
els espais verds de la ciutat. També ens ocupem que la gent de Badalona conegui
aquests espais i aprengui a respectar-los i cuidar-los. La majoria de nosaltres vivim en
una zona urbana, i és aquí on podem començar a cuidar el medi que ens envolta:
gestionar correctament els residus, fer un ús eficient dels recursos (aigua, energia,
aliments, etc..), moure’ns de manera sostenible, etc. Molts d’aquests aspectes depenen
del que fem cadascú de nosaltres i des de l’Ajuntament fomentem que el comportament
dels ciutadans sigui més respectuós amb el medi ambient a través d’activitats d’educació
ambiental que van des de la realització de tallers ambientals pels infants de la ciutat (a
l’Escola de Natura i a l’Escola del Mar), fins activitats familiars als parcs de la ciutat i altres
activitats puntuals. També expliquem i ajudem a moltes escoles a ser més sostenibles.
26. Penseu prendre mesures sobre la contaminació?
Estem treballant en una sèrie de mesures per reduir la contaminació atmosfèrica de la
ciutat, que prové principalment del trànsit. Volem pacificar el carrer Francesc Layret i
estem estudiant la implementació d’una zona de baixes emissions a la ciutat dins el
districte i, entre altres mesures. La progressiva extensió dels camins escolars també
ajudarà a reduir el trànsit en els entorns escolars.
27. Per què no es fa que tota la xarxa de transport públic sigui elèctrica o hibrida?
Des de l’administració ja estem treballant perquè la flota d’autobusos sigui més
respectuosa amb la salut de les persones I el medi ambient. L’objectiu és aquest que
apunteu: que tota la flota sigui elèctrica o híbrida. La renovació de la flota es fa amb busos
elèctrics i híbrids de manera graonada. L'última adquisició de vehicles es va produir el
2019 amb la incorporació de 68 nous autobusos híbrids i elèctrics a la flota. I preveiem

una nova incorporació de busos nets entre el final de 2020 i el principi de 2021.
Actualment, disposem de 329 busos, dels quals, 72 són de tecnologia neta (híbrida o
elèctrica).
28. Teniu pensat millorar la neteja dels carrer i de les platges de Badalona?
La neteja dels carrers de Badalona i de tots els seus espais naturals és una prioritat per a
l’ajuntament. Per aquest motiu, aviat haurem de repensar entre tota la ciutadania quin
model de neteja volem i destinar els recursos que siguin necessaris.
29. Quines mesures adoptaran per tal de reduir la brutícia del mar?
La primera és sensibilitzar a la població per tal que no deixi brutícia a les platges, que
desprès acaba al mar. Com ajuntament posarem en marxa un pla per reduir l'augment de
sòlids detectat al litoral. Hem de recordar que la competència en la neteja de les platges
no és nostra, sinó de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
30. Per què hi ha tanta inseguretat en alguns barris de Badalona?
En primer lloc s'ha d'indicar que cal diferenciar el que és inseguretat ciutadana (delictes i
faltes) de l'incivisme. En el tema d'inseguretat treballen tant Mossos d'Esquadra com la
Guàrdia Urbana i sempre comptant amb la màxima col·laboració ciutadana per evitar i en
tot cas reduir aquestes tipologies penals, dins dels mitjans i possibilitats que tenim. Si
parlem d’incivisme, igualment focalitzem els nostres esforços en les zones on existeix més
demanda ciutadana i actuem d'ofici en els llocs que detectem.
31. Com podeu fer els carrers més segurs?
Això s'enllaça amb la pregunta i resposta anterior, la col·laboració veïnal és la clau per a
optimitzar els recursos policials de la ciutat, focalitzant les zones més conflictives, per a
incidir en elles. No obstant això partim de les limitacions que existeixen.
32. Alcalde, per quin motiu heu decidit dedicar-vos a la política?
La política és la vocació de servei al ciutadà. Sempre m’ha interessat, des de molt jove,
primer al sindicat d’estudiants i més tard a altres organitzacions juvenils que cercaven
respostes als problemes d’aquells que tenen menys recursos, que són més vulnerables.
Sempre amb l’interès de lluitar pels drets de les persones.
33. Per què vols ser alcalde?
Ser alcalde no és un fi en si mateix sinó el mitjà per transformar la realitat de la meva
ciutat, de millorar la qualitat de la vida de les persones. I una manera de canviar les coses
és fer-ho des de la política.
34. Quant cobreu al mes?
El sou d’alcalde és de 3.000 euros mensuals. És un treball que comporta més de 300
hores al mes com a màxim responsable.
35. Heu fet alguna il·legalitat a la vostra vida?
De forma conscient no, per això vaig haver de pagar dues multes de trànsit.

36. Els partits polítics, per què creuen que la seva idea és la més important per a la
ciutat de Badalona? Poden compartir idees amb els altres partits amb
representació?
Per a mi, l’objectiu comú es diu Badalona i no entendria que no arribéssim a acordar tot
allò que millori el benestar de totes i tots els veïns i veïnes.
37. És necessari que hi hagi baralles entres els ciutadans per idees polítiques?
És necessari confrontar models, discutir les idees i dialogar, però no és necessari que hi
hagi baralles. Jo no penso el mateix que persones del PP o Guanyem, per exemple, però
tots tenim un nexe comú: el millor per a la ciutat.
38. Per què sembla que us ataqueu entre vosaltres?
No és un estil que m’agradi. S’ha d’intentar sempre no perdre les formes. Podem no estar
d’acord en moltes coses, però des del respecte. Moltes vegades sembla que quant pitjor
per a la ciutat, millor per a alguns interessos partidistes. M’agradaria menys picabaralla i
més acords
39. Tindreu en compte en el vostre programa fer activitats per a infants i joves?
Com a govern hem d’apostar pel vostre present i pel vostre futur i, per tant, pel nostre
jovent des de l’educació i la formació, el treball, i l'habitatge, sense oblidar l’oci i el lleure.
40. Què es farà per evitar que es maltractin als infants?
Una de les prioritats de la regidoria és crear un protocol contra el maltractament infantil, i
prendre mesures per detectar millor els casos i actuar amb rapidesa per garantir els drets
dels infants. Això ho hem de fer conjuntament amb les escoles, centres de salut, clubs
esportius, serveis socials... i altres espais que atenen infants. Ho treballem a la Taula
d'Infància i Adolescència de Badalona.
41. L’Ajuntament crearà el Consell de nois i noies adolescents?
Sí, és un dels nostres propòsits. Hem de valorar des del Servei d'Infància i Joventut,
conjuntament amb Educació, com ha de ser aquest nou Consell.
42. En què gastareu els diners dels ciutadans?
En millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Els diners dels ciutadans són necessaris per
millorar el benestar de tots i totes. Millorar els serveis, les infraestructures, les obres, els
edificis municipals, els espais públics, el manteniment, etc. Són moltes les prioritats.
43. Quines són les vostres promeses per a aquest mandat?
Les que vam posar al nostre programa electoral i volem complir-les totes.
44. Quines són les tasques, per ordre d’importància que penseu fer?
Manteniment, neteja, seguretat i polítiques socials.
45. Quantes coses de les que prometeu acabeu acomplint?
Espero que la majoria. Això es veurà al final de mandat, l’objectiu d’aquest govern és
complir-les totes.

46. Quines propostes teniu per millorar els salaris de les persones que treballen a
Badalona?
La millora del salari és una competència de l’estat i no dels ajuntaments.
47. Per què pugen els preus del lloguer?
Els preus de lloguer s’han encarit molt durant la sortida de la darrera crisi bàsicament
perquè com que els sous no pugen o han pujat poc, les famílies ja no poden pagar més.
Fa un temps els inversors compraven un pis a preu barat i el posaven en lloguer. Com
que els lloguers pujaven, cada cop guanyaven més. Però comprar ara, a preus molt més
alts, i amb uns lloguers que ja no poden pujar més perquè la gent no els pot pagar, fa que
ja no sigui tan atractiu i rendible per als inversors. És un tema d’oferta i demanda del
mercat.
48. Evitareu els desnonaments?
Malauradament, evitar un desnonament no està en mans de cap ajuntament. Ara bé, el
que sí que podem fer és ajudar a algunes de les persones desnonades més desfavorides.
Ho fem a través de l’Oficina Local d’Habitatge i els seus diversos serveis o intentem
adjudicar pisos socials a través d’una mesa d'emergència, que treballa de forma conjunta
amb serveis socials. D’altra banda es preveu augmentar el parc públic d'habitatge social.
49. Quines mesures aplicarà l’Ajuntament per desallotjar i evitar que els okupes
envaeixin les propietats privades?
Aquesta no és una competència de l’Ajuntament, sinó de la Justícia.
50. De quina manera ajudareu a les persones sense sostre?
Aquest any hem creat un nou projecte important per Badalona, l’Operació Hivern. Les
persones sense sostre poden anar a dormir, dutxar-se, sopar i esmorzar a un equipament
públic totes les nits des de principis de gener fins a finals de març. Per primer cop es fa
tots els mesos d'hivern sense esperar que baixin les temperatures per sota dels 0 graus.
51. Heu pensat en construir habitatges per a gent desfavorida?
És una de les prioritats d’aquest govern. De fet ja hi han algunes construccions
programades de pisos protegits i lloguer assequible pels pròxims anys.
Escoles i centres socioeducatius del CIB, curs 2019-20:
Antoni Botey, Arrels Blanquerna, Arrels Esperança, Badalona Port, Betúlia, Can Barriga,
Casal dels Infants ASB, Centre Obert Llefià-ISOM, Fundació Ateneu Sant Roc, Centre
Sant Jaume -Fundació Carles Blanch, Fundació Espai Natura i Joventut, Fundació Salut
Alta, Garbí Pere Vergés, Ítaca, Jesús Maria, Joan Llongueras, Josep Carner, Jungfrau,
Les Ciències, Lola Anglada, López Torrejón, Llevant, Llibertat, Llorens Artigas, M. D. de la
Salut, M. D. de l’Assumpció, Maristes Champagnat, Mercè Rodoreda, Minguella, Pere de
Tera, Planas i Casals, Progrés, Rafael Alberti, Santíssima Trinitat i Sant Jordi.
Badalona, gener de 2020
Més informació: http://consellinfantsbadalona.cat

