Decàleg per la consolidació del potencial econòmic de Badalona

INTRODUCCIÓ
El passat 3 de febrer del 2015, ara fa poc més de quatre anys, el Comitè de la Federació Empresarial de Badalona va publicar el seu primer decàleg amb la ferma voluntat que els polítics dirigents de la nostra ciutat
se’l fessin seu i en prenguessin nota de cara a prendre decisions per dinamitzar al màxim l’economia local
badalonina.
Un cop passats aquests quatre anys, podríem presentar el mateix decàleg que vam entregar sense treure
pràcticament ni una coma. Només cal rellegir el decàleg per comprovar que, en efecte, la inacció queda palesa. És una llàstima que deixem passar el temps d’aquesta manera i veiem com la nostra ciutat va perdent
competitivitat vers el nostre entorn.
Badalona té un immens potencial econòmic, ja sigui des del punt de vista empresarial, encapçalat per la
indústria capdavantera a Badalona com potser Laboratoris Menarini, Oliver & Batlle, Giró, Sun Chemical,
Federal Mogul o aquelles empreses creades a l’entorn de Can Ruti dedicades a la investigació i recerca
biomèdica.
Hem de ser capaços de pensar en el futur; hem de fer un esforç per captar l’atenció de totes aquelles iniciatives que puguin ser atractives per Badalona i que, especialment, Badalona pugui ser atractiva per captar-les.
Hem de convertir-nos en un pol d’atracció per empreses centrades en noves tecnologies. Els podríem oferir
els polígons industrials al costat del mar, on poden compartir espais i serveis comuns creant sinergies entre
elles, apoderant la restauració i el turisme, motors del comerç.
La nostra ciutat, que gaudeix d’unes comunicacions envejables i d’una situació geogràfica immillorable, no
pot donar l’esquena a les oportunitats que dia rere dia estan trucant a la seva porta. Els badalonins i les
badalonines tenen dret a poder viure, estudiar i treballar a la nostra ciutat, en entorns empresarials que
aportin un valor afegit, on el talent es premiï en majors oportunitats.
És per això que, la Federació Empresarial de Badalona, per segona vegada i, davant dels nous comicis locals,
vol presentar als nostres polítics aquelles mesures que entenem absolutament necessàries per construir un
nou futur empresarial per Badalona per fer-la una ciutat més competitiva, de progrés i benestar.

Badalona, 18 de març del 2019
Josep Maria Puente
President de la Federació Empresarial de Badalona
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1 – IMPULSAR L’ESTABLIMENT
DE CENTRES D’INVESTIGACIÓ
DE VALOR AFEGIT

•

L’entorn Can Ruti està col·lapsat, no hi ha espai per cap més centre de recerca ni d’activitat investigadora o empresarial. Només cal mirar com, recentment, s’ha hagut
d’edificar la seu de la Fundació Carreras. Per aquest motiu, creiem que es de màxima
urgència poder ampliar la zona edificable en aquest entorn, creant un polígon industrial on s’hi puguin instal·lar nous centres a fi de crear sinergies entre ells i ser un espai
de referència de la biomedicina i la investigació.

•

Establir una zona per edificar un hotel on es puguin allotjar les persones que acompanyen a familiars convalescents de llargues estades. Així com investigadors internacionals que participen en projectes a Can Ruti, els quals requereixen trobar-se propers
al centre d’ investigació per tal de poder dur a terme el seguiment del mateix de
manera permanent.

•

Reservar un espai edificable a l’entorn de Can Ruti dins del Pla director de la Serralada
de Marina.
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2 – ADEQUAR ELS NOSTRES POLÍGONS
INDUSTRIALS AL SEGLE XXI i A LA
PROMOCIÓ ECONÒMICA

•

Modificar el pla general urbanístic per poder ampliar els usos dels polígons industrials
per tal que puguin compartir espais empreses industrials, empreses de serveis, noves
tecnologies i hotels.

•

És imprescindible que els nostres polígons disposin de les comunicacions pròpies de
l’alta velocitat del segle XXI com ho és la fibra òptica.

•

És molt urgent arreglar l’enllumenat, la senyalització dels polígons i les indicacions a
la resta de la ciutat sobre la ubicació dels mateixos, així com l’entorn dels polígons per
fer-los atractius a les empreses que vulguin instal·lar les seves empreses. Actualment,
estan obsolets i degradats, només s’ha fet una actuació en el polígon sud consistent
en adequar l’asfaltat dels carrers però, malauradament, insuficient per tot el que significa tot l’entorn industrial de Badalona.

•

Separar les activitats d’indústria; i les de comerç i turisme en dues regidories.

•

Per facilitar el transport de mercaderies és necessari acabar els laterals de l’autopista.

•

Per dinamitzar l’economia de la ciutat és molt important seguir insistint davant l’Administració Pública i la Generalitat en la necessitat de fer la connexió amb el Vallès
mitjançant la construcció del túnel de la B-500.
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3 – REACTIVAR EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓ

Es calcula que la nostra ciutat té un total de 80.000 habitatges edificats. D’aquests, 15.000
tenen més de 60 anys i 40.000 entre 40 i 60 anys. És, per tant, necessari impulsar la rehabilitació de tots aquests habitatges, que poden començar a significar un perill per la ciutadania i les persones que hi resideixen. Per això, creiem que és necessari:
•

Iniciar de forma decidida una campanya de sensibilització ciutadana sobre les necessitats i les conveniències de rehabilitar els habitatges que ho necessitin, tant la part
comunitària, com la privativa.

•

Aprovar un sistema d’ajudes públiques per la rehabilitació d’habitatges.

•

Promoure accions decidides per controlar l’economia submergida del sector.

•

Exigir les llicències d’obra, els comunicats d’assabentats, i el nomenament de contractista, per poder identificar qui executa les obres com a forma de facilitar la transparència i combatre l’economia submergida.

•

Fomentar l’accés de les PIMES a la contractació pública, simplificant els procediments
de licitació i contractació, així com fomentar la contractació directe en els supòsits que
la llei de contractes del sector públic permeti.

•

Rehabilitar el patrimoni de la ciutat per tal de poder donar-l’hi nous usos de caire
empresarial i social. Com per exemple a Ca l’Arnús, La Piher, els Mercats Municipals,
la Caci, etc.

•

Fomentar la col·laboració publicoprivada per fer habitatge protegit. Actualment hi
ha 600 habitatges protegits per construir a Badalona: L’Estrella i Sant Crist . Però, en
canvi, es pretén destinar el 30% de la construcció privada a habitatge protegit.
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4 – UNITAT D’ACCIÓ DE LES FORCES
POLÍTIQUES EN ELS GRANS
TEMES DE LA CIUTAT

Moltes vegades, ens trobem que, en la dinàmica de partits, els grups municipals voten als
plens a favor o en contra fent prevaldre fer oposició, sense tenir en compte els interessos
de la ciutat.
Per aquest motiu, proposem que en els grans temes de ciutat: l’atenció als desfavorits,
l’accés a l’habitatge, les grans reformes urbanístiques siguin consensuats pel màxim nombre de partits de govern i oposició. De no ser així, ens trobaríem que moltes qüestions
cabdals per la ciutadania no podrien ser resoltes en un mandat i es podrien allargar en el
temps.
Tenim exemples dels darrers anys, en què la FEB hi ha col·laborat i que han quedat
oblidats:
•

Projecte RIS3 d’eix de coneixement Besos- Marina de Alimentació i Salud

•

Pla Director de la Serralada de Marina

•

Modificació d’usos dels Polígons Industrials i ampliació de la Trama Urbana
Consolidada

•

Pla Local d’Habitatge 2011

•

Projecte de Polítiques Públiques d’Habitatge 2015-2020

•

Plans estratègics diversos, el darrer “Reptes 2022”
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5 – ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
•

S’ha d’actualitzar l’administració pública de la nostra ciutat, implementant nous sistemes de comunicació, utilitzant les noves tecnologies i la firma electrònica. La web
actual de l’Ajuntament ha de ser més intuïtiva, fàcil i accessible.

•

L’Ajuntament no pot presentar un balanç positiu de tresoreria, ha de presentar un
balanç d’equilibri. És fonamental invertir tots els ingressos en millorar la ciutat, no
es pot gastar mes del que recaptem, però tampoc podem tenir milions als bancs i la
ciutat amb grans mancances.

•

Implantar un sistema de seguiment dels expedients, mitjançant sistemes electrònics,
fomentant la comunicació entre els titulars dels expedients i els tècnics que els analitzen.

•

Continua existint una gran disparitat de criteris a l’hora de tramitar llicències d’obres,
llicències d’activitats, i a l’hora d’interpretar la normativa. Això crea inseguretat jurídica als professionals que es relacionen en aquest departament de l’Ajuntament.

•

Badalona continua sent una de les ciutats de Catalunya amb més dificultats per obtenir les llicències de construcció provocant que moltes inversions immobiliàries descartin venir a la ciutat.

•

Promocionar a la web de l’Ajuntament els diferents departaments administratius amb
que compta l’administració local badalonina. S’ha de facilitar el contacte entre ciutadà i ajuntament, ja sigui una consulta o la denúncia d’una problemàtica.

•

Agilitzar alguns tràmits administratius com l’obtenció de determinats certificats de
forma telemàtica de manera immediata, així com l’obtenció de la data per la cita prèvia.
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6 – COMERÇ I TURISME

•

Continuen fent falta places hoteleres a Badalona. L’hotel que s’ha començat a construir al port no és la solució per tota la ciutat.

•

Incentivar una restauració de qualitat a Badalona, fent més accessible l’aparcament de
vehicles a la ciutat. No es pot treure tota una zona d’aparcament com era la de davant
de la platja, sense oferir solucions alternatives i creant un greuge a aquests negocis de
l’economia local.

•

Cal promoure una legislació que afavoreixi la creació d’apartaments turístics a Badalona. La regulació actual és d’impossible compliment, en canvi una regulació més favorable podria motivar l’existència d’aquest tipus d’establiments i dinamitzar, d’aquesta
manera, el turisme i l’economia de la ciutat.

•

El Pla Director de Les Tres Xemeneies millorarà en gran mesura una zona que, actualment, està degradada i dóna mala imatge a la ciutat, sent una barrera que impedeix
el seu trànsit i la connexió amb Barcelona, s’ha de prioritzar el seu desenvolupament.

•

La dinamització dels eixos comercials de la nostra ciutat és fonamental per atraure
activitat econòmica en el sector del comerç, la nul·la implicació de l’administració està
portant a la seva completa degradació. Calen iniciatives modernes i imaginatives.

•

Millorar definitivament i canalitzar els abocadors al mar. No pot ser que després de
cada tempesta d’estiu la platja es torni impracticable i onegi la bandera vermella en
ple mes de juliol o agost.
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7 – LA BADALONA EMPRESARIAL
ÉS UNA CIUTAT MOLT CARA

IBI
•

En l’actualitat, l’Ajuntament de Badalona ostenta, en el seu IBI, el tipus impositiu
màxim previst per la llei, fent ús, fins i tot, d’un augment extra que la llei permet
a determinats municipis que compten amb uns determinats serveis. Aquesta és una
mesura antieconòmica i contradictòria amb la voluntat de fomentar l’economia local,
el manteniment de les nostres empreses i la implantació de noves empreses. Ajuntaments propers a Badalona presenten un tipus més baix que resulta més atractiu als
emprenedors.

•

No es va justificar en el seu dia i, en l’actualitat, no es justifica aquest augment de l’IBI,
que en alguns casos va arribar a significar una pujada d’un 24%, tenint en compte que
el nostre ajuntament és dels que té les ponències cadastrals més actualitzades comparativament amb altres municipis propers.

ICIO
•

L’impost que els nostres constructors han d’abonar per l’execució d’obres subjectes a
llicència, declaració responsable o comunicació prèvia, és també el màxim que permet
la llei, el que suposa un encariment de qualsevol treball de construcció i dels habitatges de la nostra ciutat. L’any 2012, la FEB ja va manifestar la necessitat de rebaixar
aquest tipus impositiu, però en l’actualitat es segueix mantenint en les taxes més altes
que la llei permet.
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IAE
•

La llei d’hisendes locals permet l’aplicació de bonificacions a les empreses per la contractació de treballadors que no s’estan aplicant a Badalona. Aquesta no és, doncs,
una mesura que fomenti la contractació, ja que no s’estan utilitzant tots el recursos
que la llei permet, precisament, per estimular la contractació laboral i el progrés de
l’economia de la ciutat.

•

Per poder aplicar aquestes bonificacions s’ha de permetre que les empreses puguin
comptabilitzar el nombre de treballadors totals que ostenta i no només aquells corresponents al centres de treball ubicats a Badalona, com és el cas, ja que d’aquesta
manera es fomenta la implantació de grans empreses que poden donar llocs de treball
als badalonins i badalonines.

•

Cal establir les bonificacions previstes per la llei d’hisendes locals per a aquelles empreses que utilitzen o produeixen energia a partir d’ instal·lacions per l’ aprofitament
de les energies renovables o sistemes de cogeneració.

•

S’ha d’aprofitar altres bonificacions previstes per La Llei d’Hisendes locals en supòsits
d’empreses que inicien activitat empresarial o de serveis.

•

Finalment, s’ha de reduir el coeficient que la ciutat de Badalona aplica a aquest impost per la ubicació de les empreses (coeficient de situació), tota vegada que en l’actualitat aquest coeficient s’està aplicant en els seus trams de màxims previstos per la
llei d’hisendes locals.
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8 – FUTUR EMPRESARIAL
I DE CONEIXEMENT
•

Crear un comissió d’impuls del sector empresarial de Badalona, real i efectiu, per tal
de fer recerca d’aquelles empreses que volen canviar la seva seu i per poder oferir els
espais de la nostre ciutat, implementant una “antena“ tecnològica i d’inversions, que
monitoritzi les oportunitats i ajudes públiques com privades (nacionals i internacionals) per captar inversions, finançament o subvencions pel territori.

•

Crear una finestreta única d’impuls empresarial on els emprenedors i emprenedores
puguin fer tots els tràmits necessaris per iniciar activitats econòmiques i trobar la informació necessària, en comunicació directe amb el departament d’urbanisme per tramitar les llicències d’obertura d’establiments. Es necessita un departament que actuï
de manera transversal amb les diferents àrees de l’Ajuntament, que acompanyi a totes
aquelles empreses que es vulguin instal·lar-se a la ciutat de Badalona, per facilitar-los
la implantació, indicant tots els tràmits i passos a seguir. Aquest ha de ser el motor de
l’evolució empresarial de Badalona.

•

Delegació de la Cambra de Comerç i els gremis, per tal de donar cabuda a les noves
startups o persones amb la voluntat d’emprendre.

•

Participació de la nostra ciutat en fires internacionals que ajudin a atraure inversions
estrangeres i permetin promocionar la nostra ciutat en l’àmbit econòmic, promocionant, també les nostres empreses.
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9 – MOBILITAT I ACCESIBILITAT

•

No és solament el espai d’activitat econòmica i d’investigació es el que està col·lapsat
a l’entorn de Can Ruti, també el pàrquing es troba en una situació d’impossible sostenibilitat, on les persones que hi han d’acudir per ser atesos, per visitar coneguts o familiar i, sobre tot, els que hi treballen, pateixen greus dificultats per poder aparcar els
seus vehicles. Per tant, proposem la creació de un espai gratuït, proper a l’entorn on
es puguin aparcar els vehicles i que un transport públic faci de llançadora, convertint
el pàrquing actual de Can Ruti en zona de pagament pel públic en general i gratuït
per les persones que hi treballen.

•

Afavorir l’aparcament i la mobilitat en vehicles elèctrics.

•

Implementar a Badalona un servei de bicing. La nostre ciutat, majoritàriament, té pocs
desnivells, cosa que beneficia el transport en bicicleta i atrauria el turisme, donant-hi
una pàtina de modernitat
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10 – FORMACIÓ

•

Aproximar projectes de recerca i desenvolupament amb centres tecnològics que permetin la formació de treballadors, ajustada a la realitat de les necessitats de les nostres empreses. Badalona ha ser capdavantera en la formació dual.

•

Potenciar i estendre a altres sectors, el programa pilot de formació dual per pimes que
està desenvolupant Aemifesa des de 2018 i que ja s’ha convertit en un referent a nivell
nacional.

•

Ampliar les opcions d’estudis universitaris de caire científic, d’investigació i de biotecnologia a l’entorn de Can Ruti.

•

Badalona disposa del centre de formació de la Fundació Laboral de la Construcció i del
CAT Gremi d’AEMIFESA, que és un referent a nivell nacional pel que fa a la formació
en energies alternatives. Actualment, les sinergies entre la administració local i aquest
centre son quasi nul·les. Creiem que no es pot donar l’esquena a un centre tan important sense que aquest reverteixi en les possibilitats de millora de la formació a la
nostra ciutat.
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BADALONA, MARÇ DEL 2019

