PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS LA MARANYA 2017
Posar partida pressupostària per a:
1. Treball tècnic perquè les baremacions, puntuacions i procés d'adjudicació de les subvencions
associatives siga públic.
Unificar els criteris de subvenció que dóna l’ajuntament en totes les activitats de temps lliure,
educatives, socials, veïnals,… No donar subvencions per associació sinó per activitat en base a
mòduls preestablerts (sistema europeu).
Limitar les subvencions que dóna l’ajuntament a aquelles activitats que o bé són formatives,
especialment per als menors d’edat, o bé tenen una repercussió social, per exemple perquè són
actes oberts a la ciutadania (en aquest últim cas valorar el cost de l’activitat per usuari
beneficiat)
Exigir que la contractació de personal en les entitats subvencionades es regisca per criteris de
concurrència pública, mèrit i capacitat.
No concedir subvencions a entitats amb deutes, a no ser que presenten un pla d’eliminació
d’aquestes que l’ajuntament considere viable. I només acceptar l’endeutament si és per a millora
d’infraestructura o equipament.
2. Resoldre tècnicament què el carnet de piscina municipal a Benicàssim s'integre en l'àrea
metropolitana de Castelló, patronat d'esports, i altres municipis com Vila-real,... en primera
instància. L'ideal seria en qualsevol piscina pública de la Comunitat Valenciana. Què qualsevol
ciutadà de Benicàssim puga fer bany lliure a qualsevol piscina que forme part de l'acord, i al
contrari. Això augmentaria els usos, al facilitar més l'accés per la mobilitat de la ciutadania al llarg
de l'àrea metropolitana.
3. Fer les gestions i inversions necessàries per a enllaçar el Bicicas amb Benicàssim, no un sistema
diferent.
4. Contractar una part de la gestió de les activitats per a Joves que ara gestiona l'empresa privada,
a l'Associació de Cases de Joventut de Benicàssim, o a la Federació de Cases de Joventut de la
Comunitat Valenciana, ja que és entitat social exempta d'IVA en eixes activitats per fins socials
reconeguts a la llei d'IVA, i resultaria més econòmic a l'ajuntament, implicant també a més joves en
les activitats.
5. Fer un estudi de mobilitat seriós, a ser possible provincial amb altres administracions.
6. Analitzar la viabilitat de posar connexions de transport públic directes amb Castelló amb més
rapidesa (menor a 20 minuts).
7. Conveniar amb un equip de gent d’associacions creatives, juvenils, culturals amb capacitat
perquè dinamitzen el MOLL DEL RAÏM com espai creatiu amb activitat pròpia i oberta al
públic.
8. Acordar amb l’UJI projectes de pràctiques amb alumnes de carreres tècniques per a fer treballs
de fi de carrera per a millorar l'eficiència energètica dels edificis públics, comerços, empreses,
centres culturals, etc,...
9. Retenir el talent local (joves titulats): Establir una beca per a l’execució del seu projecte
emprenedor o innovador. Constituir un banc de projectes amb possibilitats de ser executats. Tot això
amb la col·laboració del món empresarial, comercial, universitats,… “El primer any recolzem la
teua idea”.

10. Cessió d’instal·lacions públiques per a l’inici d’una activitat econòmica (coworking) i terrenys
rústics per a l’explotació agrícola (per ampliar els horts socials ja existents, per a cedir a parats que
vulguen emprendre explotació d’agricultura ecològica,…). Per exemple els locals e infraestructures
municipals en els horaris en els quals estiguen lliures perquè joves amb preparació professional
ofereixen serveis a la ciutadania (classes de xinés, de ball,…). Fer una oferta pública annual.
11. Prioritzar la contractació de “prestació de serveis públics” amb entitats de Economia Social
(associacions, cooperatives, societats laborals,…). Per exemple d’associacions (en serveis culturals,
esportius, de temps lliure), cooperatives (neteja, jardineria,…) o empreses d’economia del bé comú
(subministrament elèctric,…).
12. Elaborar, per a la 11, uns criteris ètics en totes les bases de serveis públics. Això ja s’està
treballant pels serveis de contractació de molts ajuntaments.
13. Implantar un projecte de treball per a associacions des de l’àrea de Participació Ciutadana,
conveniat amb la Fundació Horta Sud i la seua Xarxa Participa de municipis. Que les entitats
subvencionades per l’ajuntament per a la realització d’activitats de temps lliure, i el mateix
ajuntament, regularitzen l’existència dels voluntaris que tinguen, d’acord a la legislació existent, de
manera que aquestos tinguen cobertura en quant a formació, assegurança, reconeixement oficial…
Fomentar el voluntariat en entitats culturals, esportives i socials. Reconèixer-lo públicament.
Incentivar-lo. Cuidar que el voluntariat no emmascare el treball en negre, ni precari. S’ha de
complir la llei de voluntariat.
14. Estudiar la peatonalització de noves zones per al foment del comerç, foment de l’ús de la bici
i millora d’accessibilitat de minusvàlids. Donar eixida abans al problema d’aparcament que té eixa
mesura (On es posen els cotxes que ara aparquen allà? I, on es posen els cotxes de la gent que vaja a
passejar a eixa zona?): Pla de peatonalització progressiva del nucli urbà (a llarg termini).
15. Posar en marxa un pla de millora de voreres per a millorar la seua accessibilitat i fomentar que
la gent camine i utilitze menys el cotxe (urbanitzacions i apartaments falta espai de voreres).
16. Reducció de velocitat de vehicles a la Gran Avinguda i Sant Tomàs.
17. Millorar l’entrada Nord de Benicàssim (cementeri), imatge i accidents.
18. Firmar acord amb institut (artístic) i escola d’art de Castelló perquè les zones del municipi que
ho necessite siguen decorades per ells (murs, parets,…).
19. Campanya d’animació en escoles i parcs públics “anem a fer un concurs de campanya original
de conscienciació perquè la gent no embrute els carrers” (perquè utilitzen la bici, reciclen oli,
milloren la separació domèstica,…).
20. Incrementar les zones verdes d’oci i goig. Estudiar la ubicació de algun gran parc municipal
en alguna zona verd natural, abans d’arribar al Desert, o zona FIB, zona Santa Àgueda.
21. Pagar a estudiants o recentment llicenciats l’assistència a congressos, trobades, seminaris de
temes relacionats amb assumptes que puguen millorar la nostra ciutat, a canvi que després presenten
un resum del què han arreplegat i que siga d’aplicació al municipi.
22. Realitzar una convocatòria anual de subvencions a projectes innovadors que milloren la ciutat
o que resolguen els problemes de la mateixa (fer un llistat cada any de quins són aquests). Amb

l’objectiu de detectar grups de ciutadans predisposats a desenvolupar nous projectes de millora de la
ciutat i facilitar-los que puguen dur-los a terme.
23. Creació d’un departament únic d’organització i coordinació d’esdeveniments en el municipi,
que substituïsca els diversos equips que realitzen parcialment eixa funció en aquests moments,
reduint el personal dedicat a aquestes funcions. Què la web de Benicàssim cultura publique en el
calendari al mateix nivell que les municipals, totes les activitats associatives del municipi.
24. Publicar les factures del que es gasta a l’ajuntament. Sobretot les contractacions de serveis i les
grans contractes.
Totes les nostres propostes de millora de Benicàssim, treballades en l’activitat amb associacions i
ciutadans de Benicàssim RECREA LA TEUA CIUTAT, estan al nostre web.

