
COMPROMÍS PER CASTELLÓ – BALANÇ DE MITJA LEGISLATURA

Model de ciutat 

– Vehicular les compres petites de l'Ajuntament a través de la web municipal, 
per tal de millorar la transparència i repartir la despesa entre els comerciants 
de la ciutat. (Moció aprovada).

– Pla de manteniment de les escoles de la ciutat. (Moció rebutjada).
– Regulació de la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil, per tal d'elaborar un 

pla d'implantació municipal amb la participació de la ciutadania. (Moció 
aprovada).

– Elaboració d'una ordenança de conservació d'edificis. (Moció rebutjada).
– Posar en marxa un Pla Director de la Bicicleta (Acceptat).
– Manteniment en condicions dels solars buits de la ciutat.
– Elaboració de Plans de Seguretat dels edificis municipals. (Moció aprovada).

Benestar social i ocupació

– Planificació ordenada i racional dels serveis socials i dels recursos que s'hi 
destinen. (Moció rebutjada).

– Creació d'un Banc de Terres per fomentar l'activitat agrària i evitar que 
s'abandonen els camps.  (Acceptat).

– Pla de foment de l'ocupació jove (Moció rebutjada).
– Posada en marxa s'una borsa de vivendes buides dels bancs per a lloguer 

social. (Moció aprovada).
– Establiment de bonificacions de l'IBI i la taxa del fem per criteris de renda. 

(Mocions rebutjades).

Qualitat de vida

– Creació d'tineraris culturals i històrics en la ciutat. (Moció aprovada).
– Posada en marxa d'un procés d'avaluació de les polítiques culturals 

municipals. (Moció aprovada).
– Posada en valor de les restes de la muralla trobades en les obres del TRAM. 

(Moció aprovada).
– Declaració de Bé d'Interés Cultural de les Normes de Castelló. (Moció 

aprovada).
– Elaboració d'una ordenança sobre abocaments. (Moció rebutjada).
– Elaboració d'un Pla de millora de la qualitat de l'aire. (Moció rebutjada).



Eficàcia i estalvi

– Eliminació de despeses associades a sopars i dinars oficials. (Moció 
rebutjada).

– Estalvi en lloguers municipals, tot fent servir els edificis públics desocupats. 
– Moció amb mesures per a l'estalvi d'aigua. (Moció rebutjada).
– Posada en marxa d'una auditoria municipal per a determinar el deute 

il·legítim. (Declaració rebutjada).
– Supressió dels diners públics per a entrades bous i destinar-los a benestar 

social. (Moció rebutjada).

Participació i transparència 

– Aportacions al Reglament Participació Ciutadana. Hem aconseguit, entre 
altres coses, un espai web resum de les actes dels Consells Participació i un 
espai al web per als Grups de l'oposició.

– Establiment de criteris de concessió de locals públics a les associacions.
– Constitució d'un Consell d'Igualtat i obertura del Consell de Cultura a les 

associacions de la ciutat. (Mocions aprovades).
– Explicació anual dels pressupostos municipals en un acte públic.
– Elaboració d'un reglament per regular la publicitat institucional i la 

comunicació de l'Ajuntament. (Moció rebutjada).
– Posada en marxa d'un Full d'aportacions ciutadanes, a través del qual es 

done informació detallada d'on es gasten els impostos i tributs municipals i, a 
més a més, on es done l'oportunitat a cada contribuent a decidir quan i com 
paga aquests tributs. (Moció rebutjada).

Grau

– Creació de l'Escola de Formació de la Mar.
– Redacció d'una Ordenança per al Mercat ambulant del Grau, que evite les 

irregularitats actuals.
– Difusió dels Plans de Seguretat del Grau i del Serrallo entre la població. 

(Moció aprovada).
– Posada en marxa d'un espai d'estudi al Grau, especialment pensat per a 

estudiants de batxillerat i universitaris.


