Pressupost 2020

180 milions d’euros

LÍNIES ESTRATÈGIQUES
●

Un pressupost ajustat a la realitat, que ha reorientat les partides per a fer front a l’emergència sanitària per la
covid-19 i a les conseqüències econòmiques i socials en la ciutat. Que inverteix en futur per a reactivar Castelló.

●

Manté l’accent social i destina 14,38 milions d’euros a polítiques socials:
• un 4,71% superior respecte al 2019
• un 56% més que en 2015

●

Aposta per l’ocupació:
· Pla Castelló Contrata, dotat de 2,3 milions d’euros
· Pla d’Inversions de Reactivació Econòmica (Pirecas), dotat d’1,5 milions
· Nova línia d’ajudes dirigides a autònoms, microempreses i pimes
· Es manté Jornals de Vila, amb 2 milions d’euros

●

Impulsa una n
 ova política fiscal d’emergència.

●

Europa com a generadora d’oportunitats i de captació de fons:
· En 2020 s’impulsaran nous projectes amb finançament europeu, amb una inversió total de 5,2 milions
· Començarà el projecte de substitució de l’enllumenat públic, amb una ajuda europea de 7,4 milions

●

És un pressupost verd, que aposta per les polítiques de sostenibilitat ambiental i prioritza la transició ecològica.

●

S’invertirà en la d
 ignificació dels centres educatius a
 través del pla municipal de reforma d’escoles i amb el
desenvolupament del Pla Edificant.

●

S’atendrà la demanda de l’emergència habitacional amb actuacions per ampliar i millorar el parc de vivenda
social.

●

S’implica en la i gualtat d’oportunitats, els drets de la dona i dels col·lectius vulnerables.

●

És un pressupost que reactiva la cultura, l’esport i el turisme, i recupera el talent.

ORDENACIÓ DEL TERRITORI, CONTRACTACIÓ I
PATRIMONI
●

Pla de millora d’eficiència energètica per a la substitució de l’enllumenat públic: 5.452.645 euros de fons FEDER.

●

Pla d’Inversions de Reactivació Econòmica (Pirecas): 1,5 milions d’euros.

●

Gestió d’àrees de Minimització d’Impactes (Marjaleria): 20.000 euros.

●

Desenvolupament de l’ARRUR Guinea-Castalia: 560.823,31 euros.

●

Pla d’Accessibilitat: 60.000 euros.

●

Remodelació adva. Ferrandis Salvador (assistència tècnica): 40.000 euros.

●

Pla de Reforma d’Espais Urbans: 300.000 euros.

●

Millores en el Cementeri Municipal: 100.818,17 euros (Més 40.000 euros inclosos en Pirecas).

●

Actuacions de Desenvolupament Urbanístic: 165.000 euros.

●

Recuperació Recinte Fires I Mercats: 1.016.554,50 euros.

●

Adequació i millora d’edificis municipals: 361.466,9 euros.

BENESTAR SOCIAL, DEPENDÈNCIA, INFÀNCIA, AGENDA
2030 I COOPERACIÓ
●

Prop de 9 milions d’euros en Benestar Social (487.388,21 euros més que en 2019).

●

Despesa d’emergència social per la covid: 2.372.227,37 euros.

●

S'incrementa el pressupost que es destina a prestacions d'emergència i subvencions a ONG’s per a fer front a
l'emergència social per la covid19.

●

Es manté el compromís d'inversió en Cooperació i Educació per al desenvolupament.

●

Per primera vegada s'incorpora una partida de 20.900 euros per al desenvolupament i promoció de l'estratègia
d'Agenda 2030.

●

Destaca el conveni de 45.000 euros per a les obres de reforma del centre Maset de Frater.

GENT GRAN
●

Centre d’envelliment actiu i saludable: 1 milió d’euros de fons europeus.

●

Programes per a millorar la situació social, personal i la qualitat de vida de les persones majors adaptant activitats
a la nova normalitat per a garantir la seguretat davant la covid-19:
○ Campanyes esportives i tallers socioculturals (208.098 euros).
○ Aules de majors (95.000 euros).
○ Gestió Centre Columbretes (235.000 euros).

●

Desenvolupament del projecte ‘Castelló: Ciutat Amigable amb les persones majors’.

●

Ampliació del servei d’atenció psicològica a persones majors davant l’emergència sanitària i social per coronavirus i
seguiment a persones grans soles, que suposa un total de 9.680 euros.

OCUPACIÓ
8,1 milions d’euros per al foment de les polítiques de formació i inserció laboral (7,63% més respecte 2019 I un 690% més
que 2015)
●

Pla Castelló Contrata: 2,4 milions d’euros.
○
○
○

Pla

d’impuls a la contractació: 450.000 euros.
Ajudes a la creació i consolidació d’empreses i suport a iniciatives emprenedores i projectes d’innovació
social: 140.000 euros.
Jornals de Vila: 1,84 milions d’euros

MOBILITAT SOSTENIBLE
●

Desenvolupament de zones de vianants i ciclistes: 1 milió d’euros de fons europeus.

●

Aposta pel transport públic i els mitjans de mobilitat més sostenibles.

●

S’incrementa més d’un 20 per cent la partida del Bo Activa’t per a persones aturades i famílies amb renda baixa:
663.743 euros.

INNOVACIÓ COMERCIAL
●

Ajudes per un valor d’1 milió d’euros per a pal·liar l’impacte de la covid-19 en el comerç local.

●

Pla d’Acció Comercial: 15.000 euros.

MODERNITZACIÓ
●

Pla de Transformació Tecnológica, dotat amb 15.000 euros, amb els següents eixos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organització
Ciberseguretat
Govern de dades
Infraestructures tecnològiques
Aplicacions de gestió administrativa
Compliment normatiu

JOVENTUT
●

Primer conveni amb el Consell de la Joventut perquè les entitats juvenils disposen d’un tècnic propi per a
desenvolupar activitats i arribar a més joves: 8.000 euros.

●

Aposta pels tallers d’oci i temps lliure per als joves de la ciutat. Iniciem una crida a Projectes perquè els joves
decidisquen sobre les activitats que volen a la ciutat: 80.000 euros.

●

Gestió d’Espais Joves per a dotar a Castelló de centres juvenils en diferents punts de la ciutat per a
descentralitzar les activitats d’oci i formació: 31.000 euros.

PATRONATS MUNICIPALS
●

Esports: 6,3 milions d’euros (5,1 milions d’aportació municipal)
○
○

●

Festes: 1,3 milions d’euros (1,2 milions d’aportació municipal)
○

●

Manteniment de les subvencions i ajudes als clubs i a les activitats esportives (716.000 euros).
Instal·lació de llums LED en diverses dotacions esportives per la millora de l'eficiència energètica.

Manteniment de les subvencions a gaiates, gestores de gaiates, ens vinculats, Federació de Colles, Festes
de Carrer I grups perifèrics (273.120 euros).

Turisme: 1,4 milions d’euros (1,1 milions d’aportació municipal)
○
○
○

Programa de dinamització turística (386.000 euros) per a impulsar el potencial turístic de Castelló.
Promoció de la ciutat: 54.000 euros.
Serveis de platges: 164.000 euros.

EDUCACIÓ
Pla de xoc per l'ensenyament públic #CastellóCiutatEducadora
●

Lluita contra l'escletxa digital a l'ensenyament: 16.500 euros

●

Línia d'ajudes per a AMPES per escoletes d'estiu: 27.000 euros

●

Línia de subvenció per a AMPES per activitats escolars inclusives: 10.000 euros

●

Posada en marxa de l'Oficina d'Atenció Educativa

●

PLA EDIFICANT: 2,9 milions euros

RECICLATGE I GESTIÓ DE RESIDUS
Pla de xoc per la sostenibilitat ambiental #GreenNewDealCS
●

Posada en marxa de la recollida de matèria o
 rgànica: contenidor marró.

●

Campanyes de sostenibilitat i reciclatge, amb educadors ambientals als barris: 35.000 euros.

●

Implantació de més c
 ontenidors de reciclatge en zones perifèriques de la ciutat.

●

Renovació de la flota de vehicles de recollida de fem: aposta per les e
 nergies renovables.

CULTURA
Pla de xoc per al sector cultural #
 CastellóésCultura
●

Línia de subvenció per a associacions culturals: 60.000 euros

●

Línia de subvenció per a sales de concerts: 60.000 euros

●

Compra d'obres d'art d'autors locals a galeries: 50.000 euros

●

Compra de llibres d'autors locals i valencians a llibreries: 22.000 euros

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Tercera campanya municipal d’exhumacions de persones represaliades pel franquisme
●

35.000 euros

FEMINISMES I LGTBI
●

Mesures contra la t racta de dones.

●

Ampliació dels serveis d’escoleta de matí i de vesprada: 500.000 euros

●

Desenvolupament del P
 la Municipal de Diversitat Sexual.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Les associacions, #
 ElCordeCastelló
Nova convocatòria de subvencions per a associacions: 80.000 euros:
●

Ampliem el termini de justificació.

●

Inclou treballs de desinfecció de les instal·lacions.

●

Inclou l’adquisició de mascarates, gels i materials higiènics per a prevenir contagis.

PLURILINGÜISME I FOMENT DEL VALENCIÀ
●

Reactivació del comerç local: campanya de suport a les tendes de barri dotada amb 12.000 euros

LLUITA CONTRA ELS MOSQUITS
●

Ampliem les fumigacions extraordinàries durant els mesos de juliol i a l’agost.

●

Nova licitació del contracte de control de plagues de mosquits: 200.000 euros.

●

Ampliem un 50% la duració dels tractaments: d’abril a octubre.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
●
●
●
●
●
●
●
●

Inversions Pla Castelló en Verd: 135.000 euros.
Parc Agrari: 80.000 euros.
Ajudes en economia verda: 30.000 euros
Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia 2030: 20.000 euros.
Pla de Qualitat de l’Aire: 20.000 euros.
Campanyes d’Educació Ambiental: 48.000 euros.
Manteniment de sèquies: 105.000 euros
Pla del Clavegueram Municipal: 12.000 euros.

HABITATGE
●
●
●
●
●

Inversió per ampliar el parc públic d’habitatge: 350.000 euros.
Pla Estratègic d’Habitatge: 50.000 euros.
Ajudes per a reformes d’interior d’habitatge: 85.000 euros.
Incentius per impulsar la bossa de lloguer social: 35.000 euros.
Servei d’assessorament en execucions hipotecàries: 6.000 euros.

