
PRIORITATS CASTELLÓ EN MOVIMENT

ÀREA: DRETS SOCIALS I HABITATGE

LÍNIA DE TREBALL: INCLUSIÓ SOCIAL

ÀREA DE TREBALL: DRETS SOCIALS

1-RESUM

Contempla temes que ja hem treballat en el 2016 i que alguns ja estan en marxa, com

els  Jornals  de Vila,  el  Transport  Gratuït  per  a  persones aturades,  el  CIBE o el  Pla
d’Inclusió  Social.  Es  tracta  de  fer  el  seguiment  d´aquests  temes  ja  que  per  als
Pressupostos 2017 han incrementat l´import.

També han entrat en els Pressupostos noves partides com la Subvenció a Empreses
d’Economia Social i l´Estudi de la Feminització de la Pobresa. 

Inclou temes que no tenen partida pressupostaria, com la Renda Garantida de

Ciutadania o el Model Housing First per a persones sense sostre.

També treballarem en aquest apartat la (Dis)capacitat: Oficina de la (dis)capacitat,

Valoracions de grau (dis)capacitat, Centres especials d´Ocupació i subvencions als

accessoris ortoprotesics. I caldrà fer el seguiment dels acords de govern com la

creació d´un Consell Sectorial Consultiu i la figura de la Inspecció per a la

modificació de l´Ordenança municipal de Accessibilitat Universal.

Passa al grup de Mobilitat l´Accessibilitat: Adequació de rampes i paviment de

carrers i revisió d´Accessibilitat en edificis públics, Hospitals, transport públic...

2-PER QUÈ ES CONSIDERA IMPORTANT:

Les polítiqpolítiques socials son la nostra reivindicació política. Atendre les necessitats
de les persones en situació de vulnerabilitat es una de les nostres prioritats.

3-COM ESTA EL TEMA? PUNT DE PARTIDA:

1- JORNALS DE VILA:

Mesura ficada en marxa en l´exercici 2016, amb 43 llocs de treball de una durada de

6 mesos. En els pressupostos per al 2017 s´ha incrementat l´import de la partida, per

a enguany contem en 1.200.000 eur per tal de arribar a mes població. No podem



quantificar els llocs de treball que es crearan però fem una estimació de uns 70 llocs

de treball amb una durada de 6 mesos.

2- TRANSPORT GRATUIT PER A PERSONES ATURADES

Mesura també en marxa, s´han concedit unes 2.500 targetes ACTIVA´T per a persones
aturades, l´increment del pressupost per al 2017 fins als 400.000 eur es per a

que enguany les targetes es concedisquen per criteris de renda i no pel fet d´estar a l

´atur, amb el compromís del govern de incrementar la partida si fos necessari.

3- El CIBE:

El Centre d´Intervenció de Baixa Exigència, CIBE, que atén a persones sense sostre

en problemes d´accions, va tindre que tancar el servei de nit en el 2016 per falta de

ingressos.

Hem proposat al govern un increment de la subvenció a este centre que en el 2016 va

rebre 18.000 eurs per a que enguany es quedara en 30.000.

Des de la regidoria de Benestar Social ens van comentar que no hi havia possibilitat

de que la subvenció fos nominativa, així doncs queda incrementa la partida

«subvencions a ONG´s en 22.000 eur, quedant en 142.000 eur en total. Farem

seguiment de la proposta per a que en el repartiment de les subvencions entre les

quatre entitats que atenen drogadiccions, el CIBE tinga suficients ingressos per

mantindre el servei de nit.

4- PLA D´INCLUSIÓ SOCIAL:

La partida per a la contractació d´assistència tècnica per a l'elaboració del Pla d

´inclusió social ja la contemplava el govern. En les negociacions es van

comprometre a que aquest Pla incloguera també l´estudi de una Renda Municipal.

5- SUBVENCIÓ A EMPRESES D´ECONOMIA SOCIAL

La subvenció a empreses d´economia social es una partida nova que s´emmarca dins

de les propostes d'ocupació i que ha quedat pressupostada en 162.000 eur.

El tracta de una subvenció per a la contractació de personal en empreses del tercer

sector.



6- RENTA GARANTIDA DE CIUTADANIA:

La Renda Garantida de Ciutadania no te partida pressupostaria, l´Ajuntament de

Castelló no ha demanat ser Entitat Col·laboradora en el pagament de la renda, i per

tant no es podia incloure en els pressupostos.

El govern considera contraproduent iniciar els tràmits per ser Entitat Col·laboradora

ja que a partir del 2018 aquesta figura desapareix i tots els Ajuntaments tramitaran la

Renda. Des de conselleria s´ha reforçat el departament que la tramita i s´ha reduït

considerablement el retard que acumulava. Ara porta un retard de 5 mesos.

Nosaltres sempre hem apostat per que l'Ajuntament siga Entitat Col·laboradora per

agilitzar el pagament de la Renda, fa 8 mesos que es va aprovar la nostra proposició i

2 mesos que es va aprovar la nostra Declaració Institucional per a que l'Ajuntament

puga resoldre la Renda. A mes hem fet preguntes en Plenari en aquest sentit.

Continuarem fent el seguiment del tema per tal que les famílies puguen tindre

l'import de la Renda ingressat quan abans.

7- ESTUDI DE LA FEMINITZACIÓ DE LA POBRESA

El tema es una proposta de la comissió de feminismes i està inclòs en l'apartat

d'Estudis Sociològics dels pressupostos 2017.

Es tracta d'un Estudi per a una estratègia contra la feminització de la pobresa, que

analitze, per al cas de Castelló, les causes per les quals hi ha un major índex de

pobresa i precarietat entre les dones, i propose línies de solució. Una iniciativa similar

ja s'ha impulsat a Barcelona i podem comptar amb el seu assessorament.

8- MODEL HOUSING FIRST

La mancança d´habitatge es un factor fonamental de l´exclusió social. Des de la

perspectiva de Housing First, l´habitatge es constitueix com un dret fonamental i com

un requisit previ per a resoldre altra classe de problemes, com els socials, sanitaris o

laborals. Partís de l´idea de que molts del problemes associats habitualment al

sensellarisme es poden abordar d´una manera mes eficaç a traves de vivendes

estables, ja que el fet de no tindre llar forma part del problema i es un factor



addicional d´inestabilitat. Esta proposta s´allunya dels enfoques tradicionals d

´intervenció residencial, i ve a ser una alternativa innovadora davant la problemàtica

del sensellarisme.

El grup de treball de Drets Social va treballar una proposta basada en l'enquesta que

la Mesa Tècnica de Persones Sense Sostre va realitzar a nostra nostra ciutat l´hivern

passat, la proposta dotava en 60.000 eur una partida per a ficar en marxa el model

«housing first» per a persones sense sostre, En les negociacions es va quedar fora

sense massa argumentació.

Estudiarem la possibilitat de que s'incloga la mesura en les subvencions a Projectes

Socials.

9- (DIS)CAPACITAT

L´Accessibilitat passa al grup de Mobilitat.

Este apartat no te partida pressupostaria. Treballarem conjuntament amb el grup de

discapacitat de Podem PV la creació d´una Oficina de (Dis)capacitat, Els Centres

Especials d´Ocupació, les valoracions del grau de (dis)capacitat i subvencions

accessoris protèsics.

- Seguiment de la proposta pressupostària de subvenció d'accessoris per a

persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional (cadires de rodes, material

ortoprotètic)

(tenim dubtes si està inclòs en pressupost)

Quan les persones amb diversitat funcional necessiten utilitzar algun tipus de material

ortoprotètic, cadires de rodes..., troben que en el catàleg el dit material al qual se'ls

deriva a l'hora d'adquirir és massa bàsic, tenint en compte que les persones amb (dis)

capacitat són dels col·lectius més precaris, en el cas que desitgen un material de

major qualitat els és impossible adquirir-ho, per no dir que només et subvencionen

este material cada dos anys, si en eixe període has de substituir-ho per qualsevol

motiu hauràs de pagar-ho íntegre i no tot el material és subvencionat. Un exemple

clar, una persona que ha d'utilitzar una cadira de rodes, veu que la que pot adquirir
del catalogue, no és prou lleugera, còmoda, àgil..., si tenim en compte que per a estes



persones la cadira són les seues cames i desitja adquirir una cadira d'una gamma

superior veu com el preu es dispara no podent adquirir-la, però el més lamentable és

que si troba esta segona cadira al mateix preu.

- Oficina de la (dis) capacitat municipal.

Una  oficina  que  es  dedique  a  atendre  les  necessitats  de  les  persones  amb
discapacitat.

Per a això és necessari que des de dita oficina es puga crear un cens de les persones

amb discapacitat i els tipus de discapacitat en el municipi. Es calcula que un 10% de

la població patix algun tipus de diversitat funcional, en molts casos sobretot en les

persones amb (dis) capacitat sobrevinguda veuen que tota la informació que reben és

un certificat de valoració en què li especifica el grau i tipus de (dis) capacitat. Açò

porta en molts casos a què estes persones es consideren elles mateixes excloses de la

societat, en definitiva, poc més que inútils, sense donar-se compte que ser una

persona amb discapacitat no significa que no tinga moltes capacitats.

Des d'aquesta oficina se sol·licitara a conselleria que en enviar el certificat de

(dis)capacitat s'informe de l'existència d'aquesta oficina, informant que poden

remetre's a aquesta oficina per a rebre assessorament, podent-los derivar a les

associacions segons (dis)capacitat. Al seu torn s'encarregara de tramitar targetes

d'aparcament per a mobilitat reduïda (informant de la seua correcta utilització),

comptara amb intèrpret de llengua de signes…

L'oficina organitzara jornades de conscienciació, informatives, formatives…

Dins d'aquesta oficina s'estudiara la creació d'una OVI (oficina de vida independent)

Un projecte que estem desenvolupant i volem consensuar amb associacions i

persones amb discapacitat i que a curt termini presentarem.

- Valoracions de Conselleria.

Tenim pendent reunió amb conselleria al costat de César Jiménez per a abordar el

problema existent pel retard que porten les valoracions per a obtenir el grau de

(dis)capacitat, s'està tardant entre any i mig i dos anys.

- Centres especials d'ocupació.



Visita als diferents centres especials d'ocupació de la ciutat.

4-OBJECTIU POLÍTIC

Aconseguir millores la cobertura de les polítiques socials municipals en 9 àmbits

prioritaris, per a cada un dels quals es formula un objectiu concret i exigible.

1. Jornals de vila: fer el seguiment de la implementació de l’increment pressupostari

previst i avaluar fins a quin punt això es tradueix en el resultat esperable, és a dir, en

un augment important de les actuals 43 contractacions de 6 mesos, i, en cas

d’avaluació negativa, traslladar a l’Assemblea el tipus d’exigència de responsabilitat

a emprendre envers l’equip de govern.

2. Transport gratuït per a persones aturades: fer el seguiment de la implementació de

l’increment pressupostari previst i avaluar fins a quin punt això es tradueix en el

resultat esperable, és a dir, la incorporació de criteris de renda per a la concessió de

les targetes ACTIVA’T i el consegüent augment de beneficiàries, i, en cas d’avaluació

negativa, traslladar a l’Assemblea el tipus d’exigència de responsabilitat a emprendre

envers l’equip de govern.

3. CIBE: assegurar-nos que l’increment pressupostari de 22.000€ en la partida de

subvencions a ONG es tradueix en allò aparaulat amb l’equip de govern, és a dir, en

la reinstauració del servei de nit del CIBE, i, en cas negatiu, traslladar a l’Assemblea

el tipus d’exigència de responsabilitat a emprendre envers l’equip de govern.

4. Pla d’Inclusió Social: Assegurar-nos que el Pla d’Inclusió Social inclou l’estudi de

la Renda Municipal i avaluar el resultat d’aquest estudi i, si fos necessari, traslladar a

l’Assemblea el tipus d’exigència de responsabilitat a emprendre envers l’Equip de

govern i/o elaborar una contraproposta.

5. Subvenció a empreses d’economia social: fer el seguiment de la implementació

d’aquesta nova partida pressupostària i avaluar fins a quin punt el seu resultat, és a

dir, la quantitat i la qualitat de la contractació de personal en empreses del tercer



sector, és satisfactori, i, en cas negatiu, traslladar a l’Assemblea el tipus d’exigència

de responsabilitat a emprendre envers l’equip de govern.

6. Renda garantida ciutadana: comprovar que l’administració autonòmica

efectivament redueix l’actual retard de 5 mesos en la tramitació de la renda garantida

de ciutadania, i, en cas contrari, traslladar a l’Assemblea el tipus d’exigència de

responsabilitat a emprendre envers l’equip de govern municipal, per haver-se negat a

sol·licitar ser entitat col·laboradora.

7. Estudi sobre la feminització de la pobresa: assegurar-nos que l’estudi pressuposat

es porta a terme i avaluar els seus resultats, i, si fos necessari, traslladar a

l’Assemblea el tipus d’exigència de responsabilitat a emprendre envers l’equip de

govern i/o elaborar una contraproposta.

8. Model Housing First: aconseguir que l’equip de govern incloga la mesura en les

subvencions a projectes socials i promoure, conjuntament amb les ONGD de la Mesa

Tècnica de Persones sense sostre, la presentació d’un projecte en aquesta línia.

9. (Dis)capacitat: fer el seguiment de l’actuació de l’equip de govern en relació amb

les propostes de CSeM/Podem (subvenció d’accessoris i creació d´un Consell

Sectorial Consultiu d´Accessibilitat i la figura de la Inspecció) i dels resultats d’eixa

actuació, i, en el cas que l’actuació i/o els resultats fossin jutjats insatisfactoris,

traslladar a l’Assemblea el tipus d’exigència de responsabilitat a emprendre envers

l’equip de govern.

5-SECTORS SOCIALS IMPLICATS

- Persones aturades

- Famílies en situació de vulnerabilitat

- Persones amb (dis)capacitats.

- Dones en situació de vulnerabilitat

- Persones sense sostre

- Empreses d´economia social.



6-IMPACTE SOCIAL

Millora de les condicions de vida per a la ciutadania, inclusió social del sectors amb

més vulnerabilitat. Llocs de treball per a persones aturades. Subvencions per a

pròtesis per a les persones amb (dis)capacitat que facilite la seua vida diària.

7-VINCLE INSTITUCIÓ/CARRER

Es buscarà l'aportació d´associacions o empreses del tercer sector: AVANT

(dis)capacitat., associacions de la mesa tècnica de persones sense sostre (creu roja,

CIBE, …), la PAH. o associacions feministes.

8-PASSOS A SEGUIR/PROCÉS I DE QUAN A QUAN?

(Descrit en l´apartat Objectiu polític)


