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«Tota política que no fem nosaltres serà
feta contra nosaltres»

Joan Fuster i Ortells. Diccionari per a ociosos (1964)

Castelló en Moviment és la via electoral del moviment ciutadà unitari que
prendrà les institucions per a posar-les al servei de la ciutadania de Castelló de
la Plana.
No pretenem solament governar l’Ajuntament de Castelló entre tots i totes,
sinó que transformarem la realitat de la ciutat mitjançant la participació
ciutadana.
Som un moviment ciutadà que conflueix en objectius: dignitat, democràcia i
participació ciutadana. Som la ferramenta amb la qual els ciutadans de Castelló
decidiran per si mateixos com ha de ser la ciutat on volen viure.
Volem aconseguir la participació de la ciutadania de Castelló en la
construcció d’un altre model de ciutat que atenga les necessitats de la majoria
social, una ciutat ecològica, accessible a totes i tots, i respectuosa i igualitària
amb els nouvinguts. Una ciutat on capiguem tots i totes, i on puguem gaudir
dels mateixos drets.
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El Castelló que volem: eixos transversals

En el nostre programa es defineixen 6 eixos fonamentals i irrenunciables per a la nostra
proposta política:
• Per una nova manera de fer política: els polítics al servei de la ciutadania.
• Per un ajuntament transparent, obert i participatiu
• Per una ciutat cuidadora i accessible
• Pel rescat ciutadà
• Per un Castelló verd
• Per una cultura per a totes les persones
Els serveis i propostes que aquests sis eixos sustenten s’estructuren sota una ferma
defensa dels serveis públics, entenent que aquests gestionen uns bens comuns i no deuen
funcionar sota la lògica del mercat. Així, des de Castelló en Moviment concebem els serveis
públics com a serveis que produeixen i sostenen riquesa comunitària, que atenen necessitats
bàsiques de la ciutadania i que, en definitiva, construeixen comunitat.
Per tant, estem parlant de serveis que han de prestar-se amb qualitat i amb eficiència i
eficàcia, ja siga directament o indirectament. En aquest sentit, caldrà avaluar les
externalitzacions fetes (si realment responen a una millora de la prestació, si el seu
abaratiment no respón a un trasllat dels costos als treballadors i treballadores de l’empresa,
etc.) i reformular les que fóra necessari, ja que entenem que no sembla adequat lliurar a
mans privades certs serveis bàsics.
Aquests sis eixos són els que ens donen el marc des del qual es formulen totes les
propostes concretes que voldríem portar a l’Ajuntament. Aquestes propostes, resultat d’un
procés d’elaboració col·laborativa i oberta a la ciutadania, s’articulen en les següents àrees:
• Drets socials
• Ordenació del territori, medi natural, energia, i mobilitat
• Cultura, esports, turisme, i festes
• Economia local
• Participació ciutadana i transparència
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I. Una nova manera de fer política. Els polítics al servei de
la ciutadania
El codi ètic que hem assumit tots els candidats de Castelló en Moviment, suposa una nova
manera de fer política. Pensem que qualsevol persona que assumisca una responsabilitat
ciutadana ha d'assumir per sobre de qualsevol altra consideració que estan al servei de la
Ciutadania.
Aquests són els nostres compromisos:
• Defensar el que s'estableix al programa polític de la candidatura i actuar com a
representants, obligats a seguir les decisions preses en els mecanismes democràtics i
oberts a tota la població que fixe la candidatura, promovent la corresponsabilitat
política de tots i totes.
• Facilitar tots els ingressos, béns i rendiments patrimonials dels representants, així
com totes aquelles dades necessàries per a la detecció de possibles conflictes
d'interessos i l'elaboració d'auditories ciutadanes. Aquest compromís s'estendrà 3
anys després següents a la seua sortida de la funció pública.
• Fer públics els criteris de contractació dels càrrecs de lliure designació.
• Rendir comptes de les seues actuacions davant la ciutadania, mitjançant instruments
presencials i virtuals, assemblearis, democràtics i oberts a tothom d'àmbit sectorial o
de zona (ciutat, barri o districte).
• Acceptar la censura (i revocació, si s'escau) de regidors/es i càrrecs de lliure
designació per mala gestió o per incompliment flagrant i no justificat del programa.
Perquè això siga possible, s'establiran mecanismes de garantia i avaluació de la
gestió de les persones amb càrrecs públics de la candidatura, i la ciutadania tindrà el
dret i el deure de participar activament en el control i seguiment de la labor dels
càrrecs públics per a garantir una correcta i honesta aplicació d'aquest principi.
• No accedir durant un període mínim de 5 anys a càrrecs de responsabilitat en
empreses creades, regulades, supervisades, o que hagen estat beneficiàries d'un
contracte municipal, dins de l'àmbit i/o sector on ha desenvolupat la seua funció
representativa. En cap cas s'ocuparan càrrecs en els consells d'administració
d'aquestes.
• Garantir la participació de la ciutadania en la presa de decisions rellevants i en el
posicionament polític de la candidatura sobre temes estratègics i projectes d'impacte
social, ambiental o urbanístic a la ciutat, districtes o barris, tenint en compte els
principis de subsidiarietat i solidaritat. Totes les persones que ocupen càrrecs electes
i de designació es comprometen a impulsar i donar suport a totes les iniciatives
ciutadanes proposades a través del marc legal vigent o en el marc de la candidatura
(a escala de barri, districte o ciutat).
Les persones amb càrrecs electes, gerencials i de lliure designació es comprometen a:
• Renunciar als regals i privilegis que se'ls puguen oferir per la seua condició i que
puguen significar un tracte de favor.
• No duplicar càrrecs en les institucions, excepte aquells vinculats a la seua condició de
regidor/a.
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• No duplicar sous ni cobrar remuneracions extra per assistir a reunions.
• Establir un sou màxim equivalent a tres vegades el salari mínim interprofessional
net, entenent que aquesta retribució garanteix unes condicions dignes per a exercir
les responsabilitats i funcions que comporta el càrrec assumit. El sou serà variable
també en funció de la seua dedicació. Una carta financera aprovada per l'assemblea
regularà la destinació de la quantitat que supere eixes tres vegades el salari mínim
interprofessional.
• Limitar el seu mandat a dues legislatures consecutives, excepcionalment prorrogable
a un mandat més sempre que es done un procés de discussió i validació ciutadana.
Les persones que ja hagen estat en un càrrec públic més de 8 anys no es podran
presentar a una candidatura, i no es podrà simultaniejar l'exercici de diferents
càrrecs públics.
• Compromís de renúncia o cessament de forma immediata de tots els càrrecs davant
la imputació per la judicatura de delictes relacionats amb corrupció, prevaricació
amb ànim de lucre, tràfic d'influències, enriquiment injust amb recursos públics o
privats, suborn, malversació i apropiació de fons públics, bé siga per interés propi o
per afavorir a terceres persones. Així com en casos d'acusació judicial per delictes de
racisme, xenofòbia, violència de gènere, homofòbia o altres delictes contra els drets
humans o els drets de les persones treballadores.

7

II. Per un ajuntament transparent, obert i participatiu
Entenem la democràcia més enllà de la votació cada 4 anys. Les actuacions dels poders
públics han d'adequar-se a una forma de treballar constantment oberta a la ciutadania en
tots els àmbits d'actuació, de manera horitzontal i transparent. L'Ajuntament ha de ser la
casa de tots i totes. Per això Castelló en Moviment aposta per la participació ciutadana com a
fonament transversal de la seua política municipal.
L’actual model de participació ciutadana no respon a una voluntat real de facilitar la
implicació de la ciutadania en les decisions públiques que ens afecten. Els mecanismes
existents són insuficients i ni tan sols funcionen com caldria. El nostre objectiu ha de ser
convertir l’Ajuntament en una eina de la ciutadania per a gestionar els seus recursos
democràticament i en servei d’aquesta mateixa ciutadania, amb un model que supere la
unidireccionalitat paternalista dels models clàssics de consulta (preguntar sobre dissenys ja
fets per l’Ajuntament amb una agenda política marcada des de dalt) i alhora evite la creació
de xarxes clientelars i dependències.
La Participació Ciutadana municipalista, tot i que existeix des de fa anys com a concepte,
es troba encara en un terreny experimental. Som conscients que ens trobarem amb
dificultats de tot tipus. Com evitem que els desequilibris socials de què partim no es
traduïsquen en desigualtats «de veu»? Com eliminem les barreres que poden obstaculitzar la
participació de totes les persones? Com fem compatible la vida laboral, familiar i política?
Com podem caminar cap a una cultura política participativa després d'anys de foment de la
passivitat? En definitiva, com caminem cap a l'apoderament popular de manera solidària?
Caldrà funcionar mitjançant la prova-error i anar observant els obstacles que es van trobant,
comptant amb la imaginació de tots i totes, amb la recerca i l'intercanvi amb altres
experiències, per tal de superar esculls.
A més, la qualitat de la participació només es pot garantir si aquesta es fonamenta en
opinions crítiques, informades, lliures i plurals. L'accés a la informació és, doncs, un punt
essencial del nostre programa. En aquest sentit, entenem la transparència no només com
una eina de control sobre què es fa amb els diners públics, sinó també com a requisit
imprescindible per a la participació ciutadana.
Creiem que la millor garantia per a un funcionament democràtic a llarg termini és
l’existència d’una ciutadania organitzada que participe de les decisions públiques locals, tot i
mantenint la seua capacitat crítica i la seua autonomia. Des de l'Ajuntament, farem tot el que
estiga en les nostres mans per a fomentar eixe teixit social viu i independent.
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III. Per una ciutat cuidadora i accessible
Acostumades a una política cada vegada més al servei dels mercats i la productivitat, la
sostenibilitat de la vida i el bon viure de les persones solen ser els grans oblidats. Cal traure el
benefici i el capital del centre de les decisions polítiques i posar-hi les necessitats i les
potencialitats de totes les persones, per un desenvolupament personal i comunitari lliure,
digne i solidari.
Les famílies (fonamentalment les dones) assumeixen una part molt gran de les tasques
importants per a mantenir el benestar de les persones. La part que gestionen les institucions
públiques està passant cada vegada més a la gestió privada, que aprofita la vida com a mitjà
per a l’especulació i el benefici privat. Per últim, es delega en les associacions i entitats del
tercer sector la responsabilitat d’allò que l’administració o el mercat no cobreixen.
Proposem un model de ciutat que faça front a la crisi de les cures amb una perspectiva
feminista, per a construir una vida que meresca ser viscuda. Plantegem la vida en comú amb
la cura en el centre, més enllà de la conciliació, trencant la dicotomia entre persones
cuidadores i cuidades, i posant de relleu la interdependència d'unes i altres. El repte és gran i
moltes de les competències van més enllà de l’àmbit municipal però els valors que hi
subjauen poden inscriure’s dins del nostre programa.
Proposem, doncs, Castelló com a ciutat cuidadora i accessible . Això vol dir anar més
enllà de reconéixer i visibilitzar aquestes tasques i reapropiar-nos com a ciutadania de la seua
gestió, fugint de la mercantilització i la precarització, i apostant per les xarxes de cura i
reproducció, tant a nivell institucional i professional com d’espais comunitaris i
autogestionats per la ciutadania.
Volem una orientació clarament comunitària i no assistencialista en el tractament de les
desigualtats, que plantege la seua dimensió social i no estrictament individual. Sense
excloure l’atenció prioritària de les situacions de major emergència social des de la lògica dels
drets, cal anar més enllà cap a l’apoderament de les persones i els territoris en situacions
més febles, assegurar la participació veïnal i dels treballadors i les treballadores en la
definició de prioritats, objectius i projectes. Una ciutat cuidadora implica una ciutat:
• Inclusiva , en el sentit més ample del terme, més enllà dels serveis específics i els
elements d'adaptació. És una ciutat on qualsevol persona pot desenvolupar-se com a
tal en qualsevol moment del seu cicle vital, en un entorn digne, saludable, segur i
confortable. És una ciutat on les persones podem relacionar-nos com a comunitat en
la nostra diversitat, sense exclusions ni segmentacions. És una ciutat de participació
directa de tothom, també dels col·lectius més vulnerables, en la gestió d'allò que ens
pertany a totes i tots
• Acollidora, oberta i intercultural : És una ciutat que sap que el contacte entre
cultures és un enriquiment de dues direccions. És amable, acollidora i compromesa, i
es preocupa per garantir que tothom que arribe a la nostra ciutat puga gaudir
plenament dels seus drets i llibertats, fomentant la seua participació en tots els
àmbits del municipi.
• Solidària: un projecte compartit. És una ciutat on les persones es preocupen per
les persones, es respecten com a tals, una ciutat que recupera els lligams afectius i
socials de les persones que l'habiten i afavoreix la implicació de la ciutadania en la
solució dels problemes dels altres.
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Hi ha una munió de propostes que caben dins el paraigua de la idea d’una ciutat
cuidadora: cooperativisme i economia social, una bona xarxa d’escoles bressol, espais
familiars i infantils, camins escolars, carrers per a viure i jugar (i no només per a transitar i
comprar), parcs i instal·lacions per al joc lliure, serveis sanitaris de proximitat, centres de dia
per a persones amb dependència, declaració d’Ajuntament lliure de sexisme, oficines de
suport als immigrants, programes comunitaris de cohesió en les dinàmiques socioculturals
de la ciutat amb col·lectius vulnerables, menjadors col·lectius, bancs del temps o cooperatives
de salut.
Una ciutat Cuidadora suposa, a més, assumir la necessitat de desenvolupar polítiques
municipals orientades a la lluita contra la pobresa i les seues causes i la implicació en la
cooperació internacional, la pau i els drets humans. Això ens compromet a lluitar pel
manteniment dels recursos destinats a cooperació pel desenvolupament. Així ens
comprometem a:
• Mantindre l'objectiu d'assolir el 0,7% dels ingressos municipals dedicats a la
cooperació pel desenvolupament.
• Promoure espais de participació de la societat civil per a la implementació de
polítiques de cooperació i campanyes de sensibilització.
• Promoure i establir la compra pública ètica, el comerç just i el consum responsable a
través d'un programa de política coherent i integral.
• Promoure l'inclusió i el respecte dels drets humans dels col·lectius, persones i
cultures diferents, especialment de les persones immigrants en situació de
vulnerabilitat.
• Impulsar la participació en les xarxes de solidaritat amb pobles en conflicte i també
amb la pau, tot posant de manifest l'important paper que tenen les dones en els
processos de pau.
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IV. Pel rescat ciutadà
Davant de la situació extrema d'emergència social, amb un atur del 23% i un 30% de la
població al llindar de pobresa, l’Ajuntament ha de ser un actor positiu de transformació
econòmica, generador i redistribuïdor de riquesa.
L’economia de Castelló ha de satisfer les necessitats bàsiques dels seus habitants, dotarlos d’unes condicions de vida digna i facilitar el seu desenvolupament personal autònom.
L’Ajuntament no pot obviar la situació de precarietat dels seus habitants i ha d’habilitar un
rescat que els assegure unes condicions mínimes de subsistència: accés a l’habitatge, accés a
l’energia, accés als aliments, accés a la mobilitat, accés al treball…
Una economia social i equitativa haurà de destinar recursos suficients als serveis que
asseguren l’exercici de l’autonomia i la ciutadania, serveis col·lectius per a la cura d’infants, de
gent gran i de persones dependents. Estem parlant de serveis que, d'una banda, hauran de
dotar de major autonomia les persones que la tenen limitada i alliberar una bona part de la
població d’un treball no remunerat i que justifica situacions d’opressió patriarcal; i de l’altra,
hauran de crear llocs de treballs.
El rescat ciutadà no només significa la realització de polítiques d'urgència davant d’una
situació d’emergència, sino també de polítiques de futur que afavorisquen les iniciatives
d’economia social (com ara el treball cooperatiu, els espais autogestionats, les xarxes de
moneda social, col·laboració amb entitats de finances ètiques…) i polítiques de participació de
la ciutadania en el disseny i implementació de les polítiques econòmiques locals. Només una
economia participativa i social podrà assegurar que la riquesa de la ciutat la gaudeixen la
majoria dels seus habitants i no només grups d’interessos minoritaris que s’asseguren la
privatització dels guanys i la socialització de les pèrdues.
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V. Per una ciutat verda
Una ciutat verda ha d’apostar necessàriament per una gestió sostenible i pública de
recursos bàsics com ara el sòl, l'aigua, els transports o l'energia.
Al terme municipal de Castelló s’hi troben una interessant diversitat d’ambients i de
paisatges (camps de tarongers, bancals de secà majoritàriament abandonats a la muntanya,
forest, marjal i platges), resultat de seculars processos d’humanització. Cal considerar la
preservació d’aquesta diversitat com un element indispensable per a la qualitat de vida de les
persones i per al nostre progrés humà. La protecció i gestió dels espais agraris permetrà
configurar parcs periurbans, o anelles verdes, que ajuden a millorar la qualitat de vida de les
persones.
Aquesta necessitat s’estavella frontalment amb l’acció destructiva del model territorial
vigent. És per això que cal aturar la transformació territorial imperant. És necessari posar
límits al creixement de la urbanització difusa, a la multiplicació d’infraestructures viàries, a la
clonació de centres comercials, logístics, d’oci, etc. Treballarem per un model d’interacció amb
el territori més assumible en termes ambientals i més amable en termes socials i culturals.
Cal articular el territori com un sistema de ciutats amb límits urbans clarament definits. Hi
han d’haver espais lliures i naturals entre ciutats.
Defensem una política d'ús social, racional i sostenible de l'aigua, que faça prevaldre
l'eficiència, l'estalvi, la reutilització i la depuració integral. Ens oposem a la privatització de
qualsevol de les fases del cicle integral de l'aigua i defensem una política de taxes i cànons
clarament progressiva. Treballarem per un transport sostenible, a través d'un sistema de
transport multimodal de caràcter universal i públic. Cal potenciar els desplaçaments a peu i
en bicicleta.
D’altra banda, l’objectiu prioritari de la política energètica municipal ha de ser la
moderació del consum mitjançant la recerca de formes més responsables i respectuoses
amb el medi ambient, replantejant l’actual model energètic. Apostem per una diversificació
de les fonts i per l’ús d’energies renovables tant com per l’estalvi i l’eficiència energètica.
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VI. Per una cultura per a totes les persones
La cultura és un dels components més importants sobre els quals Castelló en Moviment
haurà de contribuir a la construcció d’una ciutat amb un model de societat integradora,
solidària i dinàmica.
És a través de la cultura que els ciutadans i ciutadanes podem trobar els espais idonis per
a relacionar-nos i participar. I és també a través de la cultura que es poden establir
mecanismes de reflexió compartida a través dels quals puguem reconéixer-nos com a
persones i col·lectivament. Apostem per la cultura com una de les eines més potents per
aprofundir en la democratització de Castelló.
Entre els objectius de la política cultural municipal ha d’estar el de l’enriquiment dels
castellonencs i castellonenques, aspecte clau per a revitalitzar culturalment el nostre país.
En cap cas un Ajuntament ha de suplir ni dirigir la societat civil, que ha de ser sens dubte la
protagonista principal de la vida cultural a Castelló. Per això des de Castelló en Moviment
treballarem per assentar unes bases sòlides sobre les quals el teixit associatiu, l’administració
pública i les iniciatives particulars puguen bastir uns projectes culturals enriquidors i
alliberadors per al conjunt de la població. Lluny de fer de la cultura una arma electoral al
servei del partit en el govern, des de Castelló en Moviment pensem que és la política la que
ha de posar-se al servei de la cultura.
Tothom a Castelló ha de tindre la possibilitat de ser partícip de la política cultural de la
ciutat. Treballarem per elevar el llistó de qualitat en la producció cultural i artística i per
establir mecanismes de socialització d’aquest patrimoni comú. La planificació de la política
cultural es farà de forma democràtica, facilitant i promovent la participació de la ciutadania i
de la societat civil en general.
Així, el Consell Municipal de Cultura ha de ser un organisme actiu, de debat, dinàmic i
integrador al servei de la cultura i no del govern de torn. La política cultural municipal haurà
de ser consensuada i amb la responsabilitat compartida per part de l’administració i la
societat civil. Per poder definir les prioritats, els objectius i les estratègies a seguir caldrà
activar un equip de treball culturalment actiu per a poder dinamitzar així el teixit cultural de
la ciutat.
D’altra banda, i tot i que és cert que Castelló té mancances, també ho és el fet que disposa
d'espais culturals que necessiten ser dinamitzats, a més d’una manca d’estratègia a l’hora de
planificar el programa cultural de la ciutat. Així, cal definir els usos dels espais que tenim a la
ciutat i establir una planificació estratègica local, fent de les infraestructures culturals un bé
públic al servei de la ciutadania.
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Propostes programàtiques Castelló en Moviment

Drets socials
Dret al treball

Garantir el personal i els mitjans necessaris per a la correcta prestació dels serveis
públics: negociació d'una Relació de llocs de treball consensuada amb la representació
sindical on s'aclarisquen les funcions i competències necessàries en cada servei i de
conformitat a aquest resultat s'aprove la Relació de llocs de treball. Auditació i correcció de la
contractació del personal de les empreses públiques municipals i desbloqueig de les
limitacions per a traure noves convocatòries d'ocupació pública de qualitat i coherent amb
les necessitats dels serveis públics municipals

Reducció al mínim d'assessors i llocs de treball de lliure designació, limitació i
racionalització del nombre de càrrecs intermedis.
Compliment rigorós de les quotes previstes en la Llei per a persones amb discapacitat (el

7% com a mínim).

Foment dels programes d'ocupació promocionats per l'administració municipal per a la

contractació de persones amb especials dificultats d'inclusió laboral: persones amb
discapacitat, majors de 45, joves i altres col·lectius d'empleabilitat baixa.

Creació d'una Escola Taller al Grau de Castelló, amb tallers d'ocupació de caràcter

diversificat i amb major oferta de places.

Dret a l'habitatge

Castelló, ciutat lliure de desnonaments:
• Foment de la dació en pagament des de les possibilitats de l'ajuntament: declarar
entitats no grates tots els bancs, entitats financeres o immobiliàries que no
respecten l'Article 47 de la Constitució, i pressionar al Govern Autonòmic i Central per
a aconseguir la dació en pagament.
• Creació d'una comissió municipal contra els desnonaments, que proporcione
informació, assessorament i gestione un reallotjament digne en cas necessari a les
famílies.
• Elaboració d'informes socials per part dels centres municipals de serveis socials per a
les famílies davant els desnonaments.
• Creació d'un registre únic de sol·licitud d'habitatge de lloguer social en coordinació
amb la Comunitat Autònoma que evite la duplicitat de registres.
• Prohibició de desnonament en habitatges públics per raons econòmiques
sobrevingudes.
• Cap col·laboració de l'administració municipal amb els desnonaments d'habitatge
habitual.

Ampliació del parc públic de lloguer social de gestió municipal directa amb una

distribució raonable en diferents barris, que evite la formació de guetos, així com de
l'adequat manteniment dels immobles: rehabilitació i condicionament d'edificis públics sense
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ús per reconvertir-los en edificis residencials, habitatges obtinguts per cessió d'ús de
particulars, negociació des de l'Ajuntament de compra i/o gestió d'habitatges buits en mans
de la SAREB i les entitats financeres.

Creació d'una entitat municipal que gestione la rehabilitació urbana, l'habitatge

municipal, així com altres edificacions i la urbanització del sòl.

Drets fonamentals de les persones

Actitud activa per part de l'Ajuntament en la difusió i defensa dels Drets Humans

davant les instàncies que siga necessari i en el foment del seu exercici individual: creació de
punts fixes per a difusió d'aquests drets i deures, articulació de campanyes de conscienciació,
i implicant els agents socials en la seua difusió. El marc de referència bàsic seran els tractats
internacionals de reconeixement de drets: la Carta Internacional de Drets Humans
Emergents, Drets de la infància, Estatuts dels Refugiats, Drets LGTBI... per tal de garantir que
cap persona siga discriminada per cap motiu.

Un nou model d'accessibilitat

Creació d'una Comissió d'Accessibilitat i vida independent amb participació ciutadana

amb les següents funcions, entre altres:

• Diagnosi de les condicions i els problemes d'accessibilitat en la ciutat.
• Permanent revisió de les ordenances municipals per adaptar-les a la legislació en
matèria d’accessibilitat i a l’enfocament de l’accessibilitat i el disseny universal, per tal
de garantir l’exercici dels drets polítics, socials i culturals de totes les persones i el seu
accés als serveis, als equipaments i a la participació ciutadana en llibertat d’elecció i
igualtat de condicions.
• Promoció de la participació en la vida comunitària de les persones amb alguna
discapacitat i altres col·lectius afectats.
• Desenvolupament d’una política d’igualtat d’oportunitats.

Eliminació d’impediments relacionats tant amb la mobilitat (barreres arquitectòniques)

com amb els sentits i el coneixement (barreres socials, culturals, comunicatives…), que
impedeixen una vida independent i poden limitar llibertats fonamentals de la persona.

Creació d’espais per a la convivència inclusiva , per a totes i tots en la nostra diversistat.

Envelliment digne, actiu, autònom i saludable

Elaboració i implementació d’un Pla Municipal Integral d’Atenció a Persones Majors,

en coordinació tècnica, organitzativa i financera amb les altres administracions. Reclamarem
l'aplicació immediata de la Llei de Dependència així com el pagament de les quantitats
pendents.

Revertir el procés de retallades que ha deixat moltes persones en una clara situació de

desprotecció, potenciant el servei de teleajuda i teleassistència i servei d'atenció a domicili.

Afavorir acords amb altres administracions per a incrementar les actuacions
sanitàries, tant preventives com terapèutiques i rehabilitadores, al mateix domicili dels
pacients —sempre que siga necessari— per a evitar costosos i penosos desplaçaments.
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Creació de nous centres socioculturals, de majors i intergeneracionals, llars i clubs de
majors com a centres oberts; nous recursos i centres atenent a la configuració dels nous
barris de la Ciutat (Raval Universitari, Barri Sud de la Ciutat i barri Nord). Els actuals CEAMS
són els mateixos que existien fa més d'una dècada. Aquests centres hauran de promoure
polítiques d'envelliment actiu com aquelles relatives a la creació i dinamització d’espais
públics on s’establisquen activitats d’envelliment actiu que desenvolupen hàbits, físics i
mentals, de vida saludable, la formació i reconeixement de capacitats i competències i el
foment de l’autoestima, així com facilitar nexes amb altres tipus de cases, seus, col·lectius,
etc. adreçats a les mateixes persones majors però també per a altres col·lectius (per exemple,
persones cuidadores formals o informals), que afavorisca la participació i la inclusió social
activa de les persones majors.
Gratuïtat dels actes esportius o culturals organitzats o patrocinats per l’Ajuntament per

a pensionistes amb pocs recursos.

Promoció de l'associacionisme dels majors. Promoció del voluntariat del major d'una
manera decidida per poder aprofitar tot el potencial de les persones majors en tots els
àmbits de serveis de la ciutat.
Garantir alternatives dignes de vivenda en funció de les preferències i necessitats de les

persones majors, respectant el seu dret a triar lliurement el seu lloc de residència i al fet que
no se'ls separe del lloc i entorn on han transcorregut les seues vides. Promocionar habitatges
amb contractes de caràcter vitalici, amb preus de lloguer en funció dels ingressos o patrimoni
dels adjudicataris. Invertir en habitatges tutelats i promoció d'habitatges compartits en règim
de cooperativa i/o autogestió. Garantir recursos residencials públics en funció de les
necessitats dels majors: contrucció/habilitació d’una nova residència per a persones majors
autònomes.

Dret a viure en una ciutat lliure de violències masclistes

Establiment d’una Regidoria de Gènere des d’on s’assegure que s'integra de manera

transversal la perspectiva de gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament. Establir protocols
de comunicació per a evitar imatges sexistes i llenguatges no inclusius i dur a terme informes
d’impacte de gènere de qualsevol política que vulga dur a terme l’Ajuntament.

Establiment d’una Casa d’Apoderament Feminista on es fomente l’adquisició dels

mitjans necessaris per a enfortir el potencial de les dones en termes econòmics, polítics,
socials i culturals, des d’una perspectiva feminista i amb l’objectiu de trencar la divisió sexual
entre allò privat i públic.

Campanyes de sensibilització denunciant diferents tipus de violència masclista (violència
de gènere, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, prostitució, violació, etc.) així
com itineraris d’educació en corresponsabilitat domèstica, formals i informals, amb especial
èmfasi en presentar les dones que han estat objecte de violències com a supervivents i
heroïnes.
Lluita contra el tràfic sexual : implementar polítiques actives sobre el tràfic sexual i

assegurar la integritat física i moral de les víctimes de tràfic sexual.

Dret a viure una infància feliç

Remodelació de parcs i jardins de la ciutat per a fer-los llocs lúdics de convivència i gaudi
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de la infància.

Garantir el dret a l’alimentació saludable durant tot l’any a tots els infants i

adolescents que viuen per sota el llindar de la pobresa. Reforçar els serveis de menjador des
de les escoles bressol fins als instituts de secundària, així com altres serveis educatius i
socioeducatius. Establir una política de beques menjador amb els recursos necessaris per
assegurar que tots els infants i adolescents que ho necessiten tinguen garantit, en el marc
dels centres educatius, el seu dret a una alimentació adequada.

Garantir un mínim d’activitats educatives subvencionades fora de l’horari escolar

(no obligatòries), ja siguen sortides i colònies escolars, així com ajudes per assegurar que les
activitats extraescolars siguen assequibles per a tots els infants i adolescents.

Promoure programes de reforç per als alumnes amb més risc de fracàs escolar.
Afavorir polítiques contra la segregació escolar que separa i discrimina els fills de les

famílies amb menys recursos

Dret a viure a Castelló. Migracions

Potenciar les iniciatives ciutadanes i institucionals existents en la lluita contra el
racisme i la xenofòbia .
Abordar des d’una perspectiva dels drets humans la situació de les víctimes del tràfic
de persones i sol·licitants d’asil.

Garantir un tracte igualitari en matèria de seguretat i arbitrar que es puguen prendre

mesures immediates davant de qualsevol actitud o comportament racista

Creació d’una Oficia Municipal per a persones migrants que, entre d’altres, done
informació respecte a la seua assistència sanitària, facilite orientació i informació respecte a
com reclamar els seus drets, i que duga a terme campanyes divulgatives i informatives sobre
aquests drets.

Un nou model de serveis socials a l'ajuntament

Increment pressupostari d’un 50% a l’àrea de Benestar Social fins aconseguir els 1 8

milions d’euros (el pressupost actual no arriba a 1 2 milions d'euros). Es necessita aquest
increment per a poder fer dues coses bàsiques: 1 . Increment en personal específic d'atenció
primària i especialitzada en Benestar Social per a poder reestructurar i racionalitzar la
prestació de tots els serveis assistencials i d'atenció a la ciutadania; i 2. Increment del
pressupost per a atendre situacions d'emergència social (desnonaments, ingressos
econòmics familiars inexistents o que no garanteixen la cura i atenció de les de les
necessitats bàsiques de les persones).

Dret a una educació pública i de qualitat

Tot i que les competències municipals en matèria d'educació són molt reduïdes, proposem
una sèrie de mesures per a millorar la qualitat de l'educació en els nostres centres:

Castelló amb el 0–3: augmentar cada any l’oferta de places d’escoles bressol de gestió

pública per a avançar progressivament cap a la universalització de la cobertura de la
demanda de les famílies; introduir mecanismes de preus públics variables de les quotes
d’escola bressol per a facilitar l’accés de les famílies amb menys renda familiar; ampliar
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l’oferta de serveis educatius per als infants de 0 a 3 i les seues famílies obrint espais familiars
amb professionals de l’educació a cada districte, donant suport a grups de criança d’iniciativa
comunitària, en especial en el marc de plans comunitaris als barris.

Per una escola pública : prioritzar el manteniment i ampliació de places educatives

públiques. Exigir unes ràtios de professors adequades per un ensenyament de qualitat.
Realitzar una revisió i potenciar les competències del Consell Escolar Municipal. Assegurar el
el manteniment de les escoles incrementant el seu pressupost. Revisió dels contractes de
neteja dels col·legis.

L’educació més enllà de l’escola : obertura dels centres escolars i d'altres, que també

depenen de l'Ajuntament, fora de l'horari escolar per a la realització d'activitats lúdiques i
formatives per a tota la ciutadania.

Per l’equitat educativa : lluitar contra la desigualtat en l’accés a serveis, materials o
activitats als centres educatius causada per la pobresa infantil; impulsar els programes de
socialització i reutilització de llibres i material escolar perquè siguen efectivament gratuïts.
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Ordenació del territori, medi ambient, energia i mobilitat
Per la promoció i protecció del nostre entorn natural i, en especial, de la flora i la
fauna autòctones. Per a una protecció efectiva del nostre patrimoni natural cal que la

ciutadania coneguem els principals indrets naturals del nostre terme municipal. Sols així
podrem estimar-los i conservar-los. A més de declarar zones protegides, cal posar-les en
valor i invertir en la seua protecció, conservació, millora i difusió. La posada en valor
d’aquests paratges és clau en la seua conservació i la tasca de l’ajuntament inclourà la
divulgació i l’educació ambiental com a elements prioritaris en la conservació dels nostres
espais naturals.

Per un espai periurbà verd . Al terme municipal de Castelló s’hi troben una interessant

diversitat d’ambients i de paisatges (camps de tarongers, bancals de secà majoritàriament
abandonats a la muntanya, forest, marjal i platges), resultat de seculars processos
d’humanització. Cal considerar la preservació d’aquesta diversitat com un element
indispensable per a la qualitat de vida de les persones i el nostre progrés humà. Cal articular
el territori com un sistema de ciutats amb límits urbans clarament definits. Hi han d’haver
espais lliures i naturals entre ciutats.
La protecció i gestió dels espais agraris permetrà configurar parcs periurbans, o anelles
verdes, que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones. Com ara, recuperar l’entorn
del Molí de la Font i crear un corredor verd que el comunique amb el litoral a través del riu
sec i l’aeròdrom.

Pels nostres barris. Proposem impulsar la transformació de tots els barris amb un

projecte de participació ciutadana per a recuperar l'orgull de pertinença i l'equitat en el
repartiment dels recursos assignats a cada districte.

Un mapeig de la ciutat amb col.laboració ciutadana, una intervenció per millorar l’aspecte i
els serveis, i l’assignació popular de projectes innovadors.

Per un territori lliure d’agressions a l'entorn . Són moltes les amenaces que el nostre

entorn pateix fruit de pràctiques extractives i contaminants que busquen perpetuar aquest
model de societat basada en el capitalisme sense mesura. El fracking, prospeccions
petrolieres a prop de Columbretes, l'ús de transgènics en cultius i les incineradores de
productes industrials altament contaminants. Amb una declaració del nostre terme municipal
(simultàniament amb el suport de les localitats veïnes) com a territori lliure d'aquestes
pràctiques nocives, aconseguiríem paralitzar-ne qualsevol intent d'implantació i n'evitaríem
les conseqüències mediambientals, sanitàries, de contaminació de subsòl i pèrdua de
biodiversitat.

Per un Castelló verd . Perquè existeixen béns comuns que no poden ser tractats com a
simples mercaderies, sinó que han de ser entesos com a elements de primera necessitat per
a la ciutadania, des de l'Ajuntament hem de tractar de garantir una gestió sostenible i pública
de recursos bàsics com ara l'aigua, l'energia, el sòl o els transports públics.
La ciutat ha de planificar-se de manera que es garantisquen les necessitats bàsiques de
tots i totes les ciutadanes que l'habiten.

Per un Pinar per al Poble . La recuperació del Pinar del Grau com a espai d'esbarjo al

mateix temps que espai natural ben conservat ambientalment passa per la recuperació del
sotabosc amb espècies autòctones. Amb això no sols es recuperarà part de la seua riquesa
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botànica, sinó que evitarem la caiguda de molts pins els dies de vent.

Per un transport públic modern, útil, accessible i sostenible . Cal un sistema de

transport públic coherent amb el traçat de la ciutat i les seues necessitats.

Proposem impulsar un transport sostenible, a través d'un sistema de transport
multimodal de caràcter universal i públic, facilitant l'accessibilitat als béns, serveis i contactes
amb les altres persones sense generar més mobilitat que l'estrictament necessària. Així
mateix, durem a terme un estudi detallat de les línies actualment vigents per tal d’optimitzar
els recursos existents, evitant despeses innecessàries i desproporcionades com el que ha
suposat la implantació de l'actual model del TRAM.
Proposem instal·lar en l'extraradi de la ciutat una sèrie d'aparcaments dissuasoris d'ús
públic connectats amb el centre mitjançant el servei de transport públic urbà i bicicletes.

Per un Castelló en bici . L’orografia plana i el seu clima mediterrani fan de Castelló una

ciutat perfecta per a l’ús de la bici. El temps de les ciutats dissenyades exclusivament per als
cotxes han de deixar pas a la nova mobilitat urbana on els vianants i les bicis són els actors
principals del Castelló en Moviment. Des de l'Ajuntament volem afavorir l'expansió de la bici a
la nostra ciutat i recuperar així, entre tots i totes, un espai urbà per a la convivència. La
presència de la bici fa els nostres carrers més humans i transitables, espais amb més equitat i
major activitat social. Cal incentivar l’ús de la bicicleta amb aparcaments gratuïts vigilats,
ampliació de quilòmetres de carril bici efectiu, targeta ciclista de Castelló amb avantatges per
als usuaris. Millorar el sistema de servei públic de bicicletes que arribe a tots els barris de la
ciutat, amb bicis elèctriques per a les persones amb mobilitat reduïda, sense restriccions
horàries ni diàries i gratuït. Possibilitar poder instal·lar aparcaments soterrats per a bicicletes
aprofitant part dels aparcaments soterrats públics per a cotxes ja existents a la ciutat.
Apostar per la xarxa ciclista europea com ara l’EUROVELO. A més, la senyalització i
condicionament del tram d’EUROVELO municipal atrauria el cicloturisme de qualitat. I altres
mesures amb l’objectiu de fer de Castelló una ciutat que es mou a dos rodes.

Energia i béns comuns

Per l’aigua, un bé universal públic. L'aigua és un recurs natural i un bé universal, per la

qual cosa l'accés a l'aigua ha d'estar plenament garantit. Ens oposem a la privatització de
qualsevol de les fases del cicle integral de l'aigua i defensem una política de taxes i cànons
clarament progressiva. Defensem una política d'ús social, racional i sostenible de l'aigua, que
faça prevaldre l'eficiència, l'estalvi, la reutilització i la depuració integral.
L'Ajuntament de Castelló ha de vetlar pel manteniment dels escassos ecosistemes fluvials
que posseeix en el seu terme municipal així com de les seues fonts, aiguamolls, aigües
costaneres de transició i aqüífers. Ha de tractar d'assegurar el manteniment dels cabals
ecològics i complir i fer complir la Directiva Marc de l'Aigua en la planificació hidrològica.

Per un Castelló saludable i lluire de contaminació . Atès que vivim al costat d’una zona

industrial altament contaminant, cal instal·lar estacions de control de la contaminació en el
casc urbà, tant al Grau com a la ciutat de Castelló, per a fer complir la normativa vigent sobre
contaminació atmosfèrica i les recomanacions de diversos organismes internacionals.
Pel que fa a la contaminació electromagnètica, aplicarem el principi de precaució.
Treballarem perquè les infraestructures d'emissió, repetició i recepció siguen compartides
per part de les operadores. S’han de seguir les normes de la UE per a evitar els possibles
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efectes indesitjats en la salut. Es faran els estudis necessaris per tal que la salut de les
persones estiga assegurada.
Incloure panells d'informació sobre els índexs de contaminació de l'aire i acústics.

Per un Castelló model d’estalvi energètic. L’objectiu prioritari de la política energètica
municipal ha de ser la moderació del consum mitjançant la recerca de formes més
responsables i respectuoses amb el medi ambient, replantejant l’actual model energètic.
El transport ha de ser un dels nostres objectius d’actuació per a contribuir des de l’àmbit
municipal a la reducció d’emissions a l’atmosfera. Des de l’Ajuntament cal promoure
polítiques encaminades a reduir les necessitats de mobilitat a través de polítiques territorials
i urbanístiques i cal potenciar la utilització de combustibles alternatius.
Apostem per una diversificació de les fonts i per l’ús d’energies renovables tant com per
l’estalvi i l’eficiència energètica. Contractar energia renovable 1 00%.

Per una recollida selectiva i una ciutat neta . El nivell de recollida selectiva continua sent
baix i la barreja dels materials reciclables als contenidors de rebuig en dificulta molt la gestió.
Ja que es tracta d’un servei públic municipal, l'Ajuntament ha de buscar alternatives
imaginatives al problema dels residus sòlids urbans com ara l’opció de convertir les deixalles
en recursos. Així mateix, la recollida de residus ha de comportar també facilitar la recollida de
l’oli usat. D’altra banda, una ciutat neta implica que tots els barris reben la mateixa atenció i
que s’utilitzen productes biodegradables i ecològics, a més de dur a terme campanyes de
conscienciació de la ciutadania en la seua implicació en el manteniment de la ciutat.
Per una ciutat transparent en les inspeccions ambientals i sanitàries. Cal vetlar i

exigir que es duguen a terme i es complisquen els drets de protecció de la salut quant a:
vigilància epidemiològica, vigilància d'aire, aigua, contaminació i residus tòxics, i investigació
en salut. Cal dur a terme inspeccions realment eficaces en aliments, aire, aigua, contaminació,
prevenció de plagues i investigació de la salut, assegurant especialment el funcionament
solvent de la recollida i gestió dels residus tòxics i no tòxics per mitjà de sistemes que
respecten i afavorisquen el medi ambient. Assegurar la publicació i seguiment transparent
d’aquestes inspeccions publicant, a més, memòries del treball analitzat.
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Cultura, esports, turisme i festes
Cultura

Establiment d’una xarxa d’espais municipals d’ús cultural ciutad à. L'Ajuntament

posarà a l'abast de la ciutadania les diferents dependències públiques de caràcter cultural
(Teatre del Raval, Cambra Agrària, la Pèrgola, el Casal de la Festa, etc.) i ho farà amb una
gestió àgil (que estalvie tràmits burocràtics i que siga preferentment telemàtica), oberta (que
es puga veure quins espais estan disponibles, quins dies i a quines hores) i no discriminatòria
(que les taxes no siguen dissuasòries). A més, es promourà la descentralització dels espais
culturals, oferint espais als barris perifèrics.

Creació de la Universitat Popular de Castelló . Es facilitaran espais de propietat pública

per a l'impuls a tallers d'educació no formal que fomenten diversos aspectes de la
idiosincràsia cultural local, a més d'altres activitats formatives de caràcter general. Aquestes
activitats seran impartides amb caràcter voluntari mitjançant la presentació d'un projecte
educatiu concret. També es promouran jornades i eixides culturals per què l'alumnat puga
conèixer el seu voltant més immediat i aprenga la cultura local i el medi natural que l'envolta.
Els preus atendran al principi de facilitació de la participació.

Creació d’un cinema públic. Es crearà un cinema públic amb una programació estable a
un lloc cèntric i amb preus populars on, per a optimitzar els recursos, convergirà l'actual
oferta existent. Aquest ha de ser un lloc on es fomente la cultura cinematogràfica i el debat a
través de presentacions, passis per escoles, cicles, cinefòrums, etc. Hi haurà també
programació en versió original i en valencià.
Establir un museu a l’aire lliure . Continuant amb els ja existents murals que hi ha per
Castelló, se'n promourà la realització de nous per a apropar l'art al carrer. Per a dur a terme
aixó s'iniciarà un procés de selecció per part de la ciutadania de les posibles façanes a
decorar, seguit de la presentació de projectes i de la seua elecció popular.
Creació d’una agenda cultural municipal virtual . Es crearà una agenda cultural online a
la qual es puguen anunciar els espectacles culturals tant públics com privats, per tal de
centralitzar la informació i facilitar que la ciutadania la gaudisca plenament.
Pla de recuperació del patrimoni arquitectònic de Castelló . Per una part, es catalogarà
el patrimoni que suposen les edificacions del centre de la ciutat per a seguir una política de
rehabilitació coherent amb el tipus de construcció tradicional. Es donarà suport a totes
aquelles obres de rehabilitació d'immobles amb valor històric mitjançant estímuls econòmics
i/o reducció de taxes i facilitació de serveis. D'altra banda, s'enfortirà el suport que ha de
donar l'Ajuntament a les restes arqueològiques locals.
Enfortim la xarxa de biblioteques públiques. Davant de l'actual mancan de mitjans, es
crearan punts d'intercanvi i d'estudi als barris perifèrics, dotant-los dels materials necessaris
per al seu òptim funcionament. Per a això ens coordinarem amb instituts i col·legis del terme
municipal.
Pla d’ampliació de l'oferta d’oci per a joves. Totes aquelles activitats que es duen a

terme al Casal Jove i que estan dirigides especialment a aquest col·lectiu es descentralitzaran
i s'aproparan als barris, fent ús per a això dels diferents locals socials que s'hi ubiquen. Dins
d'aquest pla estratègic, que es dissenyarà amb la participació del jovent, es posaran en marxa
campanyes de lectura, es promourà una oferta cultural especifica per a joves i s'adequaran
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els parcs i zones d'esplai als interessos i necessitats de la població jove, entre d'altres.

Aplicació de polítiques de Memòria Històrica . L’Arxiu Municipal de Castelló col·laborarà

amb la recerca i l'intercanvi d’informació i documentació amb altres arxius i centres de
documentació, especialment amb el Centre Documental Memòria Històrica del País Valencià.
S’elaborarà un mapa de les fosses i enterraments per a poder informar als familiars sobre la
localització i identificació. Es promourà una política de reparació institucional amb actes
d’homenatge a les represaliades pel franquisme, la rehabilitació i musealització d’un refugi
públic, la restitució de les restes mortals i la retirada d’elements d’exaltació de la dictadura
franquista.

Compromís de laïcitat de l'Ajuntament. L'Ajuntament vetlarà pel principi de laïcitat. Els
representants municipals que assistisquen a actes religiosos ho faran a títol personal.
Independència de les institucions municipals de cultura . Garantirem que el Consell
Municipal de Cultura de Castelló tinga un funcionament plenament participatiu i democràtic
modificant el seu reglament de funcionament. Així mateix, garantirem que la producció
cultural de l'Ajuntament, especialment les decisions respecte a publicacions, premis culturals,
escultures, etc. que subvencione l'Ajuntament s'acompanyen de l'informe i l'aval d'aquest
Consell Municipal, amb criteris referits exclusivament al seu interés cultural.
Promoure la creació d’un Conservatori Professional de Dansa . Promoure la creació

d'un conservatori professional de dansa a la ciutat de Castelló, que supose la posibilitat de
cursar estudis profesionals d’aquesta matèria perquè els joves puguen professionalitzar-se.
Aquest ha sigut un projecte que ha gaudit de suport institucional des del 1 996, però que per
desinterés polític mai no s’ha dut a terme.

Turisme

Pla integral per un turisme sostenible . Promourem mitjançant un pla estratègic un

turisme alternatiu a l'estacional de sol i platja. Reduirem els impactes ambientals del turisme
amb l'aposta per una àmplia diversitat de formes turístiques, que integre més
harmònicament les necessitats del turista i les de la població local. L'oferta turística ha
d'integrar tots els recursos de la nostra ciutat, tant ecològics com culturals, monumentals,
artístics, gastronòmics, folklòrics, etc. potenciant aquells aspectes diferenciadors respecte
d'altres ofertes ja existents.

Modificació dels estatuts del Patronat de Turisme . Se'n modificaran els estatus perquè

continguen, com a mínim, principis de participació ciutadana i de transparència.

Esports

Pla d’integració de les persones discapacitades a les zones esportives. S'adaptaran
totes aquelles instal·lacions esportives que ho necessiten perquè les persones amb
discapacitats puguen accedir-hi i gaudir-ne. Les de nova construcció es planificaran amb un
disseny universal que afavorisca l'accés i la utilització per totes les persones,
independentment de la diversitat funcional.
Promoció de l’esport de base . Totes les despeses que fins ara s'han destinat a clubs
esportius professionals es derivaran a la promoció dels esports de base, ja siga mitjançant
subvencions directes o creació d'esdeveniments i tornejos, seguint criteris d'igualtat a l'hora
d'establir les dotacions.
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Modificació dels estatuts del Patronat d’Esports. Se'n modificaran els estatus perquè
continguen, com a mínim, principis de participació ciutadana i de transparència.

Festes

Recuperació de les festes populars. Es promouran unes festes realment populars, lluny

del model actual en què les elits s'apropien dels recursos i del dret de determinar el tipus de
festa que s'ha de celebrar, posant entrebancs i sancionant qualsevol mostra de celebració
popular diferent a la seva construcció de la festa. Proposem facilitar la generació de
dinàmiques d'autogestió popular de les festes per part de colles, carrers i barris, facilitant
processos i recursos.

Modificació dels estatuts del Patronat de Festes. Se'n modificaran els estatus perquè
continguen, com a mínim, principis de participació ciutadana i de transparència.
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Economia local
Un impuls cooperativista . S’ha demostrat que els comportaments cooperatius i solidaris
contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha
d'afavorir la vessant cooperativa de l’economia mitjançant estratègies de desenvolupament
local. Per a aconseguir-ho cal orientar les pràctiques econòmiques mitjançant polítiques
d’oferta (contractació i reconeixement) i polítiques de demanda (mesures d’afavoriment).
Auditoria pública del deute, dels contractes públics i de les externalitzacions de
serveis. Cal avaluar i fer públic i comprensible si el deute, la contractació pública i

l'externalització de serveis responen acuradament a la consecució dels interessos generals
del municipi i a la millora tant quantitativa com qualitativa de la gestió municipal. Aquest és
un dels primers pasos cap un Ajuntament obert i transparent; les auditories hauran de ser
continuades en el temps.

Compra pública responsable, transparent i objectiva . Els contractes de l'Ajuntament
hauran de tindre en compte a més del cost econòmic els costos ecològics i socials del
producte o servei de manera que les iniciatives d'economia social siguen afavorides. Aquesta
mesura cal complementar-la amb altres mesures de transparència, publicitat i concurrència
competitiva real en l'adjudicació i execució del contracte.
Caldrà dur a terme una revisió de la Instrucció per a la inclusió de criteris socials en la
contractació pública aprovada per l'Ajuntament de Castelló el 1 0 de maig de 201 2, així com de
la seva aplicació.

Pla de rescat ciutadà . Davant la situació extrema d'emergència social amb un atur del

23% i un 30% de la població al llindar de pobresa, plantegem un Pla Municipal d'Emergència
Social:
• Pla de treball, multiplicarem els llocs de treball impulsats des de l'Ajuntament.
Mitjançant contractació pública amb criteris socials: economia social, cooperativa i
empreses d'inserció social.
• Incrementarem l'habitatge social incloent lloguer social i la promoció d'altres
alternatives
• Augmentarem les ajudes socials per a energia, alimentació i transport. Cap família
amb pobresa energètica, dificultats alimentàries o amb desnutrició infantil.

Impuls a la innovació mitjaçant l'ús del software lliure i la promoció de la xarxa
mancomunda, lliure, oberta i neutral guifi.net. L'ús del software lliure per part de

l'administració i la seua promoció al municipi (mitjaçant projectes d'inclusió digital) així com el
foment de la xarxa guifi.net ajudarà a la creació d'un municipi innovador en l'ús dels recursos
i dels coneixements lliures i oberts dels quals tota la comunitat pot aprofitar-se'n i ajudar en
el trànsit cap un nou model productiu.

Creació d'una oficina d'ajuda a la implantació de noves iniciatives econòmiques.
Centralitzar en una oficina municipal la informació, l'assessorament i guia; la tramitació
administrativa i econòmica de les diferents iniciativies econòmiques que puguen sorgir o ja
estiguen en marxa a la ciutat (pimes, cooperatives, autònoms, etc.).
Fiscalitat. Dins del que permet la llei d’Hisendes locals (estatal) proposarem una fiscalitat
progressiva, que introduïsca criteris socials i ambientals mitjançant un sistema de
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bonificacions que no pose en perill els recursos d’uns presupostos socials. També eliminarem
les bonificacions al negoci inmobiliari.
Una fiscalitat que facilite el pagament (i no el cobrament com ara) i que minimitze
l’impacte de les actualitzacions per IPC. Cobrament exhaustiu de les taxes municipals quan
pertoquen per a qualsevol activitat privada.

Lluita contra determinades desigualtats mitjançant la contractació pública : per
exemple, promocionant la contractació de dones en activitats o nivells de presa de decisions
en les quals estiguen infrarepresentades, afavorint la diversificació per a propiciar la ruptura
d'estereotips de gènere, etc. i afavorint un sistema d'horaris flexibles que possibilite que
dones i homes puguen conciliar la seua vida personal, familiar i professional.
Remunicipalització dels serveis bàsics externalitzats com més prompte millor (aposta

per allò públic) i col·laboració amb cooperatives i empreses de l'economia social i solidària
per a la gestió de determinades activitats i serveis, que no substituïsquen els serveis bàsics de
propietat i gestió pública. Creació de Xarxes d'Economia Social i Alternativa tant en el sector
privat com en el sector públic actualment en mans privades passant així a un model de
cogestió social.

Defensa del comerç de proximitat com a font de creació d'ocupació i vertebració dels
barris, fomentar una cultura ciutadana que defense el consum responsable, amb valor social
i de proximitat, i elaborar una programació anual d'actuacions lúdiques i de carrer que
dinamitzen el centre històric i els barris, unificant el vessant lúdic i comercial.
Dinamització de l'Agència de Desenvolupament Local , posada en marxa d'un Pla
d'Ocupació 201 6–2020 que incloga un Programa d'Ocupació Jove, amb la col·laboració dels
sindicats i empresaris de la ciutat.
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Participació ciutadana i transparència
Elaboració d’un nou pla integral de participació ciutadana mitjançant un procés
participatiu per a dotar-nos, entre totes i tots, dels millors mecanismes per a garantir una
participació real de la ciutadania en les decisions públiques (veure Annex sobre les fases del
procés).
Mesures transitòries mentre s’elabora el Nou Pla Integral de Participació:

Creació d’una àrea de participació ciutadana a l’Ajuntament, amb funcionament
transversal, que permeta el contacte constant del consistori i les seues regidories amb els
Consells i Juntes de Districte, els Consells Sectorials, altres associacions, etc. i que
s'encarregue d'impulsar el procés participatiu d’elaboració del nou Pla Integral, sense tindre’n
l’exclusivitat, ja que el procés ha d’estar obert a les persones que hi mostren interés.
Revisió de l’actual reglament orgànic del ple i les seus comissions, de 2007, per tal
d’obrir-los a la participació ciutadana. Caldrà, per exemple, regular la participació dels veïns i
veïnes presents en les sessions plenàries i adaptar els horaris d'aquestes per tal de facilitar-hi
la participació de totes les persones (horari de vesprada, horari variable, retransmissió per
streaming, anunci a les xarxes socials...)
Modificació de l’actual reglament de participació ciutadana , afavorint el màxim de

participació possible d'acord amb el marc legal de règim local vigent.

Democratització de les actuals estructures de participació : revisió dels sistemes
d’elecció del seus membres, eliminació de barreres a la participació i activació per fi, fent-los
obligatoris i dotant-los de pressupost, dels pressupostos participatius que contempla l’actual
legislació.
Creació de grups d'investigació-acció participativa , on s'hi integren representant
polítics, tècnics de l'Ajuntament, col·lectius amb interessos directes en l'àrea i ciutadans i
ciutadanes que hi vulguen treballar, amb la intenció que la participació ciutadana siga
contínua en el debat i disseny de la política municipal.

Foment de l'associacionisme

Realització d’un inventari de propietats municipals, tant pel que fa als immobles en
desús com al mobiliari, per a la seua cessió a la ciutadania , amb la finalitat de facilitar la
seua autoorganització amb total autonomia, sempre que es respecten els valors bàsics de la
convivència i no s'atempte contra els drets humans.

Eliminació de les taxes per ocupació de via pública per a activitats de caràcter cultural,
social o polític sense ànim de lucre, que suposen un entrebanc al dret a una informació
plural.

Transparència

Garantir la transparència de la informació municipal sobre les decisions de govern i la

manera de prendre-les. La informació haurà d’estar disponible, de manera comprensible i de
fàcil accés per a la ciutadania.

Sotmetre la informació i la gestió municipal a la retroalimentació ciutadana :
suggerències, propostes, dubtes, etc. Els diferents regidors i regidores respondran
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obertament i públicament a les preguntes ciutadanes.

Fer públiques les agendes dels òrgans de govern en exercici de les seues funcions i

extractes del seu contingut.

Compartir bones pràctiques, saber fer i recursos amb altres governs locals i institucions

públiques.

Màxima publicitat dels possibles contractes públics, no solament l’exigida per llei, tant
pel que fa a la licitació com a l'execució, exigint la mateixa publicitat a l'empresa
adjudicatària. Publicació de qualsevol licitació i anunci de compra a través de la pàgina web
de l’Ajuntament. En cap cas s’admetrà la fragmentació dels contractes de compres per eludir
la licitació.
Control del compliment per part de les empreses dels compromisos adquirits en la
contractació pública amb l’Ajuntament mitjançant una avaluació ciutadana qualitativa,
intermèdia i final. Introduirem clàusules en els contractes que la garantisquen.

Altres mesures

Garantir la formació permanent per al personal de l’Ajuntament, especialment en
metodologies participatives, amb l'objectiu de fer possible la posada en marxa del Pla de
Participació.

Formació permanent per a associacions, consells sectorials, col·lectius socials i població
en general, per tal de deixar enrere la participació com una cosa d’experts i facilitar una millor
comprensió del funcionament d'allò públic i una capacitació progressiva per a una gestió
participativa dels comuns, mitjançant el format de tallers formatius d’apoderament sobre
diferents temàtiques.
Proporcionalitat de la publicitat institucional als mitjans de comunicació . Tota la

publicitat institucional que es faça mitjançant mitjans de comunicació haurà de ser debatuda
al ple i estarà sotmesa a principis d’igualtat i proporcionalitat.
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Annex: Procés participatiu per a un nou pla integral de
participació ciutadana
El procés de redacció i implementació del Nou Pla es desenvoluparà en les fases següents:

1.

Diagnòstic

L’Àrea de Participació Ciutadana coordinarà les següents accions:
• Anàlisi de la legislació vigent i del funcionament real dels mecanismes de participació
ciutadana.
• Enquesta sobre interés i dificultats de la ciutadania per a participar en els afers
públics. Una enquesta amb una mostra representativa de la ciutadania té l’avantatge
d’incloure les opinions de persones que, d'entrada, no participarien en un procés
obert d’elaboració d’un Pla Integral, perquè són justament les que més obstacles o
manca d’interés tenen a participar-hi.
• Mapeig del teixit associatiu de Castelló i primera roda de contactes amb associacions
perquè aporten les seues idees. L’opinió de la societat que ja té una experiència
organitzativa i participativa és, òbviament, essencial.
• Estudi de la realitat estructural/funcional de l'Ajuntament per tal de buscar
alternatives institucionals que faciliten un funcionament més democràtic i
participatiu.
• Pla de capacitació amb els diferents grups de població i col·lectius per tal d'aprendre
les ferramentes necessàries per a portar a terme el disseny del nou pla de
participació ciutadana.

2. Redacció d'un primer esborrany del nou pla integral de
participació ciutadana

En base a la informació obtinguda del diagnòstic i buscant els canals més adients per a
integrar el màxim de punts de vista possibles, l’Àrea de Participació Ciutadana redactarà un
primer esborrany del nou Pla Integral. Seria aconsellable obrir alhora la redacció d’aquest
primer esborrany a totes les persones que hi estiguen interessades.

3. Esmenes al document

L’Àrea de Participació Ciutadana crearà una pàgina web per a centralitzar tota la
informació relativa al procés i facilitar-ne l’accés. S’hi penjarà l’esborrany i s’obrirà un fòrum
on es podran anar penjant propostes, esmenes...
Es farà una primera ronda presencial per districtes amb la mateixa finalitat. Es penjaran
els informes que en resulten al web perquè es puguen consultar.
Paral·lelament, les associacions podran presentar també les seues esmenes i informes,
que es faran igualment públiques al web.
L’Àrea de Participació Ciutadana s’encarregarà de recollir i sintetitzar totes les
propostes.
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4. Aprovació i entrada en vigor del nou pla integral de participació
ciutadana

Es farà una segona ronda presencial, plenària , per a debatre i aprovar les esmenes que
es consideren oportunes. Es procedirà a l’aprovació del nou Pla Integral.
Una vegada tinguem aprovat el Pla Integral de Participació ciutadana, es procedirà, en
col·laboració amb la ciutadania, a la revisió i adequació de tots els reglaments,
ordenances i resta de normatives municipals al contingut del Pla.

Es difondrà el nou Pla mitjançant sessions informatives i tallers adreçats als actors socials
i s’elaborarà una guia pràctica per a facilitar-ne el coneixement. La difusió o opacitat dels
mecanismes de participació ciutadana marquen la diferència entre una voluntat sincera de
fer de les institucions públiques instruments de i per a la ciutadania o una simple façana en
uns temps en què les institucions democràtiques han de fer front a importants
qüestionaments sobre la seua legitimitat per part de la població.
S'implementaran els mecanismes i recursos necessaris adreçats a l' assistència tècnica a
les persones en qüestions de participació , com per exemple, tallers per a millorar les
habilitats participatives de les persones amb dificultats.

5. Avaluació i revisió

El Pla Integral tindrà la vigència temporal que es decidisca entre tots i totes, passada la
qual se'n durà a terme una o diverses sessions d’avaluació del funcionament.
Si es considera necessari, es procedirà a la seua modificació, de nou mitjançant un procés
obert i participatiu.
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