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La pandèmia del Covid-19 està provocant uns efectes devastadors 
mundialment en les vides humanes. Ha ficat en una situació de màxim 
sobreesforç als sistemes de salut pública, ha deixat en evidencia la manca de 
mecanismes de governança mundial, ha erosionat greument les previsions 
econòmiques i ha canviat radicalment el paradigma vital de milions de 
persones. A més a més, tot fa preveure que perdurarà durant un temps 
potencialment dilatat i que exigirà grans sacrificis a tota la ciutadania 
espanyola, a l’europea i, en última instància, a la humanitat en el seu conjunt. 

En aquesta situació, als pobles ens trobem més directament amb la cruesa de 
la vida, on s’observen els efectes més dramàtics i, igualment, les millors 
mostres de solidaritat. Sent cert que s’han posat en marxa mesures importants 
tant a escala europea i nacional, com autonòmica i provincial, a l’àmbit local no 
hem d’eludir la nostra responsabilitat en l’enfrontament d’aquesta crisi. 

ACCIONS DESENVOLUPADES 

Des de l’Ajuntament de Castelló de Rugat vàrem ser conscients ben 
prompte de la situació que enfrontàvem, i des d’eixe moment fins ara hem 
seguit les directrius marcades per les administracions estatals i autonòmiques, 
a més de prendre mesures i decisions d’àmbit local que s’han materialitzat en 
les següents accions: 

- Suspendre els actes i els esdeveniments de concurrència pública 
sociocultural, esportius i lúdic-festius al municipi de Castelló de Rugat, a tots els 
espais municipals, places i carrers. Així com les activitats, cursos i tallers, 
procedint al tancament dels espais on són realitzats i impartits. 

- Revocar totes les autoritzacions pel que fa a l’ocupació d’espais públics cedits 
a associacions o altres entitats col·lectives anàlogues amb, l’excepció de 
Caritas, per la seua necessitat social. 

- Revocar totes les autoritzacions pel que fa a la cessió d’espais municipals. 

- El tancament de l’Escoleta Municipal Infantil. 

- Suspendre el Mercat ambulant de dissabte i dilluns. 

- Tancar els següents espais municipals: Camp de futbol, Pista de Pàdel, 
Centre Polivalent, Museu de la Gerra Evarist Navarro, Auditori Municipal. 

- Tancament de tots els parcs i jardins de la localitat. 

- Revocar l’ús de qualsevol espai municipal per a reunions, visites, xarrades, 
formacions i/o cursos. 
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- Ordenar el tancament al públic de les dependències de l’Ajuntament, Registre, 
Jutjat de Pau i Serveis Socials, atenent sols telefònicament (962883010) i 
telemàticament (seu electrònica: castelloderugat.sedelectronica.es, web: 
www.castelloderugat.es) 

- Paralitzar tots els processos administratius i les seues dates d’acompliment. 

- Suspendre el cobrament de les taxes municipals. 

- La desinfecció i neteja exhaustives de manera cíclica d’edificis municipals i 
vies públiques, amb la col·laboració de voluntariat. 

- L’augment del personal i dels recursos de l’Agrupació de Serveis Socials per 
tal de oferir atenció domiciliària a persones dependents, gent gran o amb alt 
risc de contagi i que visquen soles, compra de menjar, medicament, control del 
seu estat de salut, traure el fem, etc. 

- Activació d’un Servei Telefònic d’Atenció Psicològica. 

- Creació d’una Xarxa de Voluntariat per a l’atenció de majors i persones d’alt 
risc. 

- Augment de la coordinació amb els centres i autoritats sanitàries i 
farmacèutiques. 

- Fer arribar a la ciutadania recursos i activitats per afrontar el confinament. 

- Reorganització del Servei de Policia Local per a l’optimització de la seua 
tasca. 

- Informar i recordar les mesures i recomanacions contra la pandèmia. 

- Crear una base de dades telefònica amb la col·laboració de l’Associació de 
Jubilats Local per tal de fer seguiment de la població de risc. 

- Revisar totes les partides pressupostàries i, en particular, aquelles referents a 
competències impròpies, per tal d’impulsar mesures extraordinàries de 
resposta a la crisi. 

- Decretar que els Plens, Juntes de Govern i reunions municipals es realitzaran 
de forma telemàtica durant el període de vigor del Decret d’Alarma. 

Aquestes mesures han sigut compartides amb el conjunt de forces polítiques 
representades a l’Ajuntament de Castelló (PSPV, PP I COMPROMÍS), els quals 
han complementat i realitzat aportacions, conjuntament amb les decisions 
presses pels organismes estatals i autonòmics, però també per les iniciatives 
de la societat civil representada per associacions, institucions, empreses i 
persones individuals que han aportat els seus recursos per a que tota la 
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comunitat local faça front millor a aquesta crisi. Entre aquestes iniciatives es 
troben: 

- L’elaboració de material de seguretat sanitària. 
- La donació de material als i les treballadores públiques així com al veïnat 

en general. 
- La participació en les tasques de desinfecció de les vies públiques. 
- La promoció d’activitats per fer front el confinament. 

 

 SITUACIÓ ACTUAL 

Fa moltes dècades que la humanitat no s’enfrontava a un desafiament 
com aquest.  

Per fer-li front s’han disposat de serveis necessaris, entre molts altres, amb un 
capital humà, recursos de coneixement, infraestructures, etc. Recursos que 
durant anys no han sigut justament valorats. 

L’evolució del virus ha superat la majoria de les previsions prèvies, però també 
ho ha fet la resposta social a aquest repte, mostrant, en la seua majoria, una 
actitud de responsabilitat i solidaritat social que no era previsible front a qui 
assenyalava la nostra societat com individualista i hedonista. 

El conjunt de respostes i mesures adoptades per les diferents administracions 
han donat com a resultat en l’àmbit sanitari que el nostre poble no s’haja vist 
greument afectat, aconseguit contindre i evitar els efectes de la pandèmia, 
situant-se fins a la data, en un dels Departaments de Salut amb menor 
incidència de la Comunitat Valenciana. 

En responsabilitat cívica, ens trobem en un volum baix d’infraccions per 
incompliment de la normativa derivada de l’Estat d’Alarma (13 infraccions 
gestionades per la Policia Local des de l’inici del confinament, en l’actualitat). 

L’impacte econòmic està per mesurar però la situació prèvia indicava que 
Castelló estava en una situació molt semblant a la resta de l’Estat (Un atur del 
13,08% mentre que la mitja nacional era d’un 13,6%, dades de febrer). 
Malauradament la major part d’aquest atur es situava en els sectors industrials i 
de serveis, sectors molt afectats per la situació actual. Els i les autònomes 
representen una part important del teixit econòmic de Castelló (191 persones) i 
ells i elles estan sent un dels sectors més afectats d’aquesta situació. 

Pel que fa a la vulnerabilitat social l’impacte ha sigut molt dur, però s’ha donat 
resposta d’una manera eficient a aquelles necessitats més urgents (250 
persones ateses pels treballadors/es socials, 30 usuaris/es del programa 
d’Atenció Domiciliaria atesos per les auxiliars de llar, 45 usuaris/es del servei 
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d’atenció psicològica, 20 actuacions puntuals de suport a població vulnerable, 
36 ajudes d’emergència econòmica tramitades, 20 actuacions per part del 
Servei d’assessorament jurídic, seguiment a l’alumnat i veïnat del Gabinet 
Psicopedagògic, 69 persones ateses per Caritas l’últim mes). 

 

PERSPECTIVES FUTURES 

 En l’època actual el terme “societat liquida” s’ha popularitzat per definir 
una societat amb característiques molt canviants, a una velocitat que excedeix 
l’anàlisi i les previsions amb els instruments clàssics. 

És molt complexe, per tant, conéixer com evolucionaran els esdeveniments i 
quins seran els reptes que el nostre poble haurà d’afrontar en un futur. 

Malauradament les previsions no són optimistes, i més que l’emergència 
sanitària té una fita identificada, temporalment més o menys llunyana, com és 
el descobriment d’una vacuna, la crisi social i econòmica per vindre no té una 
cronologia clara, ni tampoc hi ha un pronòstic certer de quina serà la seua 
intensitat, més enllà del fet que en cap cas serà lleugera. 

Front aquests reptes, en l’àmbit local, hem de continuar fent front a la 
responsabilitat que tenim cap als nostres veïns i veïnes. Hem de construir les 
ferramentes necessàries per a la Reactivació Social i Econòmica del nostre 
poble. 
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ACORD PER LA REACTIVACIÓ DE CASTELLÓ 

El present Acord per la Reactivació de Castelló (A.R.C) compromet als 
seus subscriptors a desenvolupar les ferramentes per donar resposta als reptes 
que la pandèmia del COVID-19 genere localment, dotant-les dels recursos 
humans i econòmics actuals que disposa l’Ajuntament per a posar-les en acció. 

Aquestes ferramentes complementaran aquelles mesures que global, europeu, 
nacional, autonòmic, provincial i/o comarcalment es posen en marxa amb la 
mateixa finalitat, sent també compromís dels signants implementar i donar a 
conéixer aquestes mesures que afecten el nostre poble. 

Dins de la simbologia d’aquesta època, l’Arc de Sant Martí ha sigut utilitzat com 
icona d’esperança juntament el lema “Tot Anirà Bé”. El present ARC. vol ser 
l’instrument per permetre eixa esperança als nostres veïns i veïnes, preparant 
un futur on el benestar de tots i totes els ciutadans i ciutadanes de Castelló de 
Rugat siga una realitat, no sols un desig. 

La concreció d’aquest acord i de les seues ferramentes es materialitzarà en 
diferents Plans d’actuacions relacionats en cadascun dels àmbits d’incidència 
d’aquesta crisi. La competència de l’aprovació d’aquests Plans i la seua dotació 
pressupostaria depenen del Ple de l’Ajuntament per tant els grups polítics amb 
representació municipal sotmetran a debat els mateixos al Plenari, sense que 
allò siga incompatible en la participació de tots ells en el disseny, 
desenvolupament, implementació i seguiment dels plans i de l’ARC. 

El “multicromatisme” ha de ser característica essencial de l’ARC i dels plans 
que deriven d’ell, i això no sols interpel·la a les diferents sensibilitats polítiques, 
sino que ha de ser una crida per a que la societat civil participe en la 
reconstrucció de la nostra comunitat. Per tant a més dels partits polítics, s’obri a 
la participació en aquest acord a totes les institucions, entitats, empreses, 
associacions i organismes d’àmbit local amb rellevància social. Aquesta 
participació i acció es concretarà en actuacions englobades en els següents 
plans: 

- Pla d’Actuacions per la Seguretat Sanitària. 
- Pla d’Intervenció Social i Educativa. 
- Pla de Reactivació Econòmica Local. 
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PLA D’ACTUACIONS PER LA SEGURETAT SANITÀRIA (PASS) 

Descripció: 

Aquest Pla desenvoluparà aquelles actuacions necessàries per mantenir 
la seguretat sanitària de la població fins que estiga assegurat el control de la 
pandèmia. La seua competència és prioritària enfront de la resta de plans i 
actuacions. 

Disseny, Desenvolupament i Seguiment: 

L’aprovació d’aquest Pla és competència del Ple de l’Ajuntament, però el 
present ARC delegarà el disseny, desenvolupament i seguiment del mateix en 
una Comissió formada pels següents membres: 

- Presidència: Alcalde o Regidor/a en el qual delegue. 
- Coordinació: Regidor amb les competències de Sanitat. 
- Regidora amb les competències de Serveis Municipals. 
- Representant del Grup Municipal Popular. 
- Representant del Grup Compromís. 
- Coordinador/s del Centre de Salut. 
- Cap de Policia Local. 
- Representant/s de la Guardia Civil. 
- Representant del Departament de Salut Pública de Gandia. 
- Representant/s del voluntariat de neteja i desinfecció. 
- Representants de totes aquelles associacions o agrupacions d’àmbit 

local que tenint una relació directa amb l’objecte d'aquesta comissió, 
mantenir la seguretat sanitària de la població fins que estiga assegurat el 
control de la pandèmia, mostren mitjançant registre d’entrada en 
l’Ajuntament la seua voluntat de participar en ella per a la posterior 
valoració per part de la mateixa Comissió. (Ànnex III) 

Les decisions de la comissió es prendran sempre de manera participativa per 
consens dels membres participants. En cas que no existisca el consens es 
realitzaran tots els esforços necessaris per poder arribar-hi. 

La Comissió serà competent també per a fer ús dels mecanismes participatius 
municipals per desenvolupar la seua tasca, si així ho considera. 
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Actuacions possibles: 

 Creació d’una partida pressupostaria destinada a l’adquisició de 
productes de neteja i desinfecció, així com mascaretes i hidrogel contra 
el virus amb el següent ordre de prioritat; treballadors i treballadores dels 
serveis públics municipals, majors i persones amb especial vulnerabilitat 
i, per últim, població general. 

 Control de la convivència per part de la Policia Local conjuntament amb 
la Guardia Civil pel que fa a la Seguretat Sanitària. 

 Reforçament, ampliació i millora de les ferramentes d’atenció telemàtica 
a tots els serveis municipals. 

 Mantenir i ampliar la xarxa de voluntariat de neteja. 
 Incrementar la neteja i desinfecció cíclica d’espais municipals i vies 

públiques, prioritzant aquelles zones de major probabilitat d’exposició a 
la infecció. 

 Elaboració d’una “Guia de bones pràctiques de Seguretat Sanitària”. 
 Control de la convivència per part de la Policia Local i la Guardia Civil pel 

que fa a la Seguretat Sanitària. 
 Fer campanyes de Prevenció i Promoció d’hàbits de vida saludables que 

afavoreixen la resiliència enfront de la pandèmia (Fomentar l’exercici 
físic, campanyes contra el consum de drogues, etc..). Especialment 
dirigides a les poblacions més vulnerables. 

 Llançar campanyes de conscienciació respecte a la possessió de 
mascotes, sobretot en la situació de confinament. 

 Revisar i modernitzar els serveis bàsics de gestió municipal que estan 
directament relacionats amb la salut pública, com ara la captació i 
distribució d’aigua potable, la xarxa de clavegueram i la depuració 
d’aigües, així com la recollida de residus. 

 Impulsar a nivell municipal iniciatives tendents a reduir les emissions de 
CO2 i d’altres gasos i partícules contaminats, en especial les que poden 
agravar els efectes de la pandèmia. 

 Realitzar campanyes per a l’ús responsable de l’aigua i la reducció en la 
generació de residus, especialment adreçades a la situació de 
confinament. 

 Dimensionar les actuacions i possibles sancions per part de la policia 
locals, en atenció a la situació actual. 

Temporalització: 

Aquest Pla estarà en vigor fins que les autoritats sanitàries assenyalen el 
control de la pandèmia i/o la vacunació de la població més vulnerable. 

El cronograma d’aplicació de les actuacions ve desenvolupat a l’ànnex II. 
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PLA D’INTERVENCIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (PISE) 

 

Descripció: 

Aquest Pla desenvoluparà aquelles actuacions destinades a protegir a la 
població que, a conseqüència d’aquesta crisi, s’ha trobat en una situació de 
vulnerabilitat social o ha agreujat la seua vulnerabilitat prèvia. A més també 
desenvoluparia les actuacions que previnguen l’augment d’eixa vulnerabilitat 
front aquesta crisi o les posteriors que puguen vindre. La seua visió serà 
especialment empàtica amb els sectors socials tradicionalment més 
vulnerables en les crisis; dones, menors, gent gran i població en risc d’exclusió 
social. 

 

Disseny, Desenvolupament i Seguiment: 

L’aprovació d’aquest Pla és competència del Ple de l’Ajuntament, però el 
present ARC delegarà el disseny, desenvolupament i seguiment del mateix en 
una Comissió formada pels següents membres: 

- Presidència: Alcalde o Regidor/a en el qual delegue. 

- Coordinació: Regidora en les competències d’Inclusió. 

- Regidora amb les competències de Cultura. 

- Representant del Grup Municipal Popular. 

- Representant del Grup Municipal Compromís. 

- Coordinador de l’Equip de Serveis Socials. 

- Psicòloga del Gabinet Psicopedagògic Municipal. 

- Representant/s de les Ames de Casa. 

- Representant/s de Dones Progressistes. 

- Representants de  l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Castelló. 

- Representants de Caritas Parroquial. 

- Representants de l’associació Junts Contra el Càncer. 

- Representant/s dels Consells Escolars dels Centres Educatius de 
Castelló. 
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- Representants de totes aquelles associacions o agrupacions d’àmbit 
local que tenint una relació directa amb l’objecte d'aquesta comissió, 
protegir a la població que a conseqüència d’aquesta crisi s’ha trobat en 
una situació de vulnerabilitat social o ha agreujat la seua vulnerabilitat 
prèvia, mostren mitjançant registre d’entrada en l’Ajuntament la seua 
voluntat de participar en ella per a la posterior valoració per part de la 
mateixa Comissió. (Ànnex III) 

Les decisions de la comissió es prendran sempre de manera participativa per 
consens dels membres participants. En cas que no existisca el consens es 
realitzaran tots els esforços necessaris per poder arribar-hi. 

La Comissió serà competent també per a fer ús dels mecanismes participatius 
municipals per desenvolupar la seua tasca, si així ho considera. 

Actuacions possibles: 

 Informar de les ajudes per pagar el lloguer, la llum i l'aigua que s’han 
posat en marxa per administracions superiors a les locals, i si és el cas 
complementar-les i/o ampliar-les, per a les persones amb problemes 
econòmics per la pèrdua del seu treball o que es troben en risc 
d'exclusió social que puguen demostrar, derivades d’aquesta crisi. 

 Ajudes escolars amb menors escolaritzats que no disposen de les eines 
necessàries per a rebre una educació adequada (material escolar, bona 
connexió de Wi-Fi, etc.), per preservar la igualtat de condicions amb els 
seus companys i companyes, i evitar que la seua situació social tinga 
repercussió al seu aprenentatge i al rendiment escolar. 

 Ajornament i/o fraccionament del pagament de tots aquells impostos 
municipals sense repercutir interessos als veïns i veïnes que puguen 
demostrar que la crisi del COVID-19 haja perjudicat la seua vulnerabilitat 
socioeconòmica. 

 Ajudes emergència social per a persones en situació de vulnerabilitat, 
afectats per la crisi COVID-19. 

 Col·laboració amb el Departament d’Orientació del I.E.S. Sanchis 
Guarner per fer un Pla d’Orientació Acadèmica i Laboral Municipal. 

 Adaptació i difusió de la “Guia de Bones Pràctiques de Seguretat 
Sanitària” a les diferents realitats poblacionals (xiquets i xiquetes, gent 
gran, etc..). 

 Complementar les beques menjador ja oferides per la Conselleria 
d’Educació. 

 Realitzar convenis amb associacions com Càritas, per tal que puguen 
desenvolupar amb optimes condicions tasques de suport a persones 
vulnerables o dependents. 
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 Activar o crear protocols contra la violència masclista específics per a la 
situació de confinament. 

 Llançar una oferta on-line amb programació cultural, per així donar major 
diversitat d’esplai al confinament. 

 

Temporalització: 

Aquest Pla estarà en vigor sempre i quan es detecte  pels Serveis Socials 
Municipals i/o la Comissió delegada població que, a conseqüència d’aquesta 
crisi, s’ha trobat en una situació de vulnerabilitat social o ha agreujat la seua 
vulnerabilitat prèvia. 

El cronograma d’aplicació de les actuacions ve desenvolupat a l’ànnex II. 
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PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA LOCAL (PREL) 

Descripció: 

Aquest Pla desenvoluparà aquelles actuacions destinades a reactivar 
l’economia local amb tres focus predominants i correlacionats; la protecció del 
teixit empresarial i industrial actual i especialment aquell afectat per la crisi del 
COVID-19 a Castelló, la promoció de la nova Emprenedoria Local, i, finalment 
l’Ocupació, especialment en els sectors tradicionalment més vulnerables, 
dones, joves que s’incorporen al mercat laboral per primera vegada, majors de 
45 anys i desocupats/des de llarga duració. 

Disseny, Desenvolupament i Seguiment: 

L’aprovació d’aquest Pla és competència del Ple de l’Ajuntament, però el 
present ARC delegarà el disseny, desenvolupament i seguiment del mateix en 
una Comissió formada pels següents membres: 

- Presidència: Alcalde o Regidor/a en el qual delegue. 

- Coordinació: Regidora en les competències de Turisme. 

- Regidor amb les competències d’Agricultura. 

- Representant del Grup Municipal Popular. 

- Representant del Grup Municipal Compromís. 

- Representant/s de l’Associació de Comerciants. 

- Representant/s dels Hostalers. 

- Representant/s de la Cooperativa. 

- Representant/s de les empreses dels nostres espais industrials. 

- Representant/s de l’Oficina Agrària. 

- Representants de les entitats bancàries existents a Castelló. 

- Representants dels sindicats amb major representació a Castelló de 
Rugat. 

- Representants de totes aquelles associacions o agrupacions d’àmbit 
local que tenint una relació directa amb l’objecte d'aquesta comissió, 
desenvolupar actuacions destinades a reactivar l’economia local , mostren 
mitjançant registre d’entrada en l’Ajuntament la seua voluntat de participar en 
ella per a la posterior valoració per part de la mateixa Comissió. (Ànnex III) 
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Les decisions de la comissió es prendran sempre de manera participativa per 
consens dels membres participants. En cas que no existisca el consens es 
realitzaran tots els esforços necessaris per poder arribar-hi. 

La Comissió serà competent també per a fer ús dels mecanismes participatius 
municipals per desenvolupar la seua tasca, si així ho considera. 

Actuacions possibles: 

 Desenvolupar campanyes publicitàries per reactivar el comerç local. 
 L'Ajuntament reforçarà el paper de l’associació de comerciants locals 

com a interlocutor institucional. A més es promourà  i facilitarà la creació 
d’una associació que agrupe els negocis d’Hostaleria del poble, així com 
una altra que aglutine a les empreses dels nostres espais industrials. 

 Creació d’una Taula de Promoció Econòmica amb representació dels 
agents socials i econòmics locals com a entitat consultiva prioritària de 
l’Ajuntament en aquesta àrea. 

 Suport a la digitalització progressiva del sector. Oferir ajudes i 
assessorament a les xicotetes empreses per posar en marxa la venda a 
domicili i on-line: difusió per xarxes socials i noves tecnologies de les 
mercaderies de proximitat, peix de llotja, fruita i verdura de la zona, etc. 

 Creació d’una Plataforma online perquè els comerciants es donen d'alta 
en ella i servisca de catàleg virtual i com a plataforma de venda per als 
comerços de proximitat. 

 Formació i Guia de bones pràctiques per a comerç i hostalers. Oferir 
seguretat als consumidors i usuaris. (A través de col·legis professionals, 
entitats i professionals de les matèries d’interés oferir cursos i 
formacions al voltant de bones pràctiques en entorns locals). 

 Revisar l’ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús 
públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa l’ús de la via pública per a celebració 
d'esdeveniments privats, per tal de facilitar la utilització d’espais públics, 
previ informe favorable de la Policia Local, per a explotació hostalera així 
com estudiar l’ampliació d’horari en esdeveniments concrets. 

 Participació i promoció en els espais turístics comarcals, provincials, 
autonòmic i nacionals, per mostrar Castelló com a destí d’interés cultural 
i rural. 

 Promoure i facilitar les iniciatives per crear places d’hostalatge de 
turisme rural al nostre poble. 

 Desenvolupar esdeveniments de vessant esportiva-social que 
promocionen la imatge de “Poble Saludable”. 
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 Fer ús prioritàriament dels proveïdors i comerços locals des de 
l’Ajuntament. 

 Pla Ràpid Pagament a Proveïdors. L'Ajuntament es compromet a 
realitzar un esforç addicional per a continuar disminuint el període de 
pagament de factures i garantir al més prompte possible als seus 
proveïdors el pagament d'aquestes en un període mitjà de 30 dies des 
del moment en què aquestes són rebudes a través de FACE. 

 Tallers del foment de l’ocupació destinats a emprenedors/es, dones, 
joves que ingressen al mercat laboral, parats/es de llarga duració i 
desocupats/es de més de 45 anys. 

 Portal d’ocupació Municipal per tal de fer d’intermediari entre els 
demandants locals i les empreses. 

 Recolzament als nous agricultors/es amb ajornaments de l’IBI urbà. 
 Concedir ajudes directes a autònoms i PIMEs, de manera que siguen 

incompatibles amb les concedides per LABORA. D’aquesta forma que 
entre totes les administracions es puga arribar a la major quantitat de 
persones i empreses beneficiàries. 

 Confeccionar un llistat d’empreses locals que facen venda i repartiment 
a domicili per poder fer accions de promoció i sensibilització actives: 
campanyes, promocions, publicitat, etc. 

 Crear i difondre un dipositari al web municipal d'aquella informació 
relacionada especialment amb la sol·licitud d’ajudes autonòmiques i 
estatals per autònoms/es i PIMEs. 

 Intermediar entre organitzacions i entitats empresarials per informar a les 
empreses i autònoms/es locals d'aquelles iniciatives que siguen del seu 
interés. 

 Impulsar la despesa en els comerços locals mitjançant bons, targetes 
moneder o d’altres vies. En aquest sentit vincular i fer ús d’aquest 
instrument des del propi Ajuntament. 

 Augmentar les zones wifi locals per estimular el teletreball i la formació 
on-line. 

Temporalització: 

Determinar el temps d’aplicació del PLER és complicat per la manca de vectors 
indicatius de quan i com està d’afectada l’economia local i quant de temps 
tardarà a recuperar-se. Es proposa la seua aplicació com a mínim en aquest 
exercici pressupostari i el següent (2020 i 2021), amb la possibilitat d’ampliar-
ho a posteriors exercicis, si així ho considera la Comissió. 

El cronograma d’aplicació de les actuacions ve desenvolupat a l’ànnex II. 
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DOTACIÓ ECONÒMICA 

La situació econòmica de l’Ajuntament de Castelló de Rugat és d’un deute viu 
1.995.000 € (última xifra registrada al Ministeri d’Hisenda), més un pla d’ajust 
acordat a 2019, que implicava un augment del deute de 350.000 €. Front 
aquesta situació, la dotació de recursos per al desenvolupament d’aquest acord 
no cap la possibilitat de realitzar operacions financeres, ni reduccions 
d’impostos. 

Per altra banda, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València han dotat, 
els darrers anys, als municipis d’un Fons de Cooperació Municipal que 
actualment està prevista en 150.000 € per a Castelló de Rugat. L’adjudicació 
d’aquest Fons no està condicionat a cap actuació concreta, per tant permet 
destinar-la al desenvolupament de les actuacions que arreplegue l’ARC. 

Tot i això, la situació actual exigeix un esforç d’austeritat i reorganització 
pressupostaria per fer front a la crisi social i econòmica ocasionada pel COVID-
19. Ni l’actual pla pressupostari (Pressupostos prorrogats del 2019), ni les 
propostes plantejades per a l'exercici actual (Avantprojecte dels Pressupostos 
del 2020) arrepleguen les noves prioritats generades per la pandèmia, i han de 
ser modificades i/o substituïdes per un pla econòmic que ajuste els esforços en 
la Seguretat Sanitària, la Intervenció Social i Educativa i la Reactivació 
Econòmica Local. 

Aquests esforços han exigit sacrificis en aquelles partides que no estan 
directament relacionades en els objectius de l’ARC, protegint sempre, això sí, 
els serveis d’emergència social, serveis municipals essencials i els drets dels 
treballadors i treballadores municipals. Una de les partides afectades i reduïdes 
a 0 és la relacionada amb les assistències a òrgans col.legiats amb la que els 
carrecs públics municipals renunciem al seu cobrament. 

Fruit d’aquest marc econòmic-pressupostari i de les reflexions entre totes les 
forces polítiques representades al Ple Municipal, es realitza un nou 
avantprojecte de pressupost pel que queda de 2020 (Annex I), pendent 
d’aprovació pel Plenari Municipal. 

Aquest avantprojecte disposarà d’una partida pressupostaria de despeses 
anomenada “Fons de Contingència: Mesures COVID-19” dotada de 70.000 € 
per desenvolupar l’ARC. La seua distribució per plans seria el següent: 

-PASS: 15.000 € 

-PISE: 30.000 € 

-PREL: 25.000 € 
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COMPROMISOS DELS I LES SIGNANTS DEL PRESENT ACORD 

 

1. Desenvolupar i complir els Plans que integren aquest Acord per donar 
resposta als reptes que la pandèmia del COVID-19 genere localment. 

2. Dotar amb els actuals recursos humans, econòmics i tècnics els Plans 
que formen l’ARC. 

3. Participar activament en les Comissions delegades en el disseny, 
desenvolupament i seguiment dels Plans que es deriven d’aquest Acord. 

4. Prioritzar els objectius que integren l’ARC a l’hora de distribuir els 
recursos humans i econòmics, fins a la finalització dels elements que els 
fan necessaris. 

 

 

 

 

 

 

Castelló de Rugat, a xx de xx de 2020 
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ÀNNEX I 
 

AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2020 
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ÀNNEX II 
 

CRONOGRAMA D’APLICACIÓ DE LES ACTUACIONS DE L’ARC 

PLA D’ACTUACIONS PER LA 
SEGURETAT SANITÀRIA (PASS) 

ORDRE D’ACTUACIÓ 

Creació d’una partida pressupostaria 
destinada a l’adquisició de productes 
de neteja i desinfecció, així com 
mascaretes i hidrogel contra el virus 
amb el següent ordre de prioritat; 
treballadors i treballadores dels 
serveis públics municipals, majors i 
persones amb especial vulnerabilitat 
i, per últim, població general. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Reforçament, ampliació i millora de 
les ferramentes d’atenció telemàtica 
a tots els serveis municipals. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Mantenir i ampliar la xarxa de 
voluntariat de neteja. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Incrementar la neteja i desinfecció 
cíclica d’espais municipals i vies 
públiques, prioritzant aquelles zones 
de major probabilitat d’exposició a la 
infecció. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Elaboració d’una “Guia de bones 
pràctiques de Seguretat Sanitària”. 

A determinar per part de la Comissió. 

Control de la convivència per part de 
la Policia Local conjuntament amb la 
Guardia Civil pel que fa a la 
Seguretat Sanitària. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Fer campanyes de Prevenció i 
Promoció d’hàbits de vida saludables 
que afavoreixen la resiliència enfront 
de la pandèmia (Fomentar l’exercici 
físic, campanyes contra el consum de 
drogues, etc..). Especialment 
dirigides a les poblacions més 
vulnerables. 

A determinar per part de la Comissió. 

Llançar campanyes de 
conscienciació respecte a la 
possessió de mascotes, sobretot en 
la situació de confinament. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 
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Revisar i modernitzar els serveis 
bàsics de gestió municipal que estan 
directament relacionats amb la salut 
pública, com ara la captació i 
distribució d’aigua potable, la xarxa 
de clavegueram i la depuració 
d’aigües, així com la recollida de 
residus. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Impulsar a nivell municipal iniciatives 
tendents a reduir les emissions de 
CO2 i d’altres gasos i partícules 
contaminats, en especial les que 
poden agravar els efectes de la 
pandèmia. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Realitzar campanyes per a l’ús 
responsable de l’aigua i la reducció 
en la generació de residus, 
especialment adreçades a la situació 
de confinament. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Dimensionar les actuacions i 
possibles sancions per part de la 
policia locals, en atenció a la situació 
actual. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 
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PLA D’INTERVENCIÓ SOCIAL I 
EDUCATIVA (PISE) 

ORDRE D’ACTUACIÓ 

Informar de les ajudes per pagar el 
lloguer, la llum i l'aigua que s’han 
posat en marxa per administracions 
superiors a les locals, i si és el cas 
complementar-les i/o ampliar-les, per 
a les persones amb problemes 
econòmics per la pèrdua del seu 
treball o que es troben en risc 
d'exclusió social que puguen 
demostrar, derivades d’aquesta crisi. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Ajudes escolars amb menors 
escolaritzats que no disposen de les 
eines necessàries per a rebre una 
educació adequada (material escolar, 
bona connexió de Wi-Fi, etc.), per 
preservar la igualtat de condicions 
amb els seus companys i 
companyes, i evitar que la seua 
situació social tinga repercussió al 
seu aprenentatge i al rendiment 
escolar. 

A determinar per part de la Comissió. 

Ajornament i/o fraccionament del 
pagament de tots aquells impostos 
municipals sense repercutir 
interessos als veïns i veïnes que 
puguen demostrar que la crisi del 
COVID-19 haja perjudicat la seua 
vulnerabilitat socioeconòmica. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Ajudes emergència social per a 
persones en situació de vulnerabilitat, 
afectats per la crisi COVID-19. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Col·laboració amb el Departament 
d’Orientació del I.E.S. Sanchis 
Guarner per fer un Pla d’Orientació 
Acadèmica i Laboral Municipal. 

A determinar per part de la Comissió. 

Adaptació i difusió de la “Guia de 
Bones Pràctiques de Seguretat 
Sanitària” a les diferents realitats 
poblacionals (xiquets i xiquetes, gent 
gran, etc..). 

A determinar per part de la Comissió. 

Complementar les beques menjador 
ja oferides per la Conselleria 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 
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d’Educació. 
Realitzar convenis amb associacions 
com Càritas, per tal que puguen 
desenvolupar amb optimes 
condicions tasques de suport a 
persones vulnerables o dependents. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Activar o crear protocols contra la 
violència masclista específics per a la 
situació de confinament. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Llançar una oferta on-line amb 
programació cultural, per així donar 
major diversitat d’esplai al 
confinament. 

A determinar per part de la Comissió. 
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PLA DE REACTIVACIÓ 
ECONÒMICA LOCAL (PREL) 

ORDRE D’ACTUACIÓ 

Desenvolupar campanyes 
publicitàries per reactivar el comerç 
local. 

A determinar per part de la Comissió. 

L'Ajuntament reforçarà el paper de 
l’associació de comerciants locals 
com a interlocutor institucional. A 
més es promourà  i facilitarà la 
creació d’una associació que agrupe 
els negocis d’Hostaleria del poble, 
així com una altra que aglutine a les 
empreses dels nostres espais 
industrials. 

A determinar per part de la Comissió. 

Creació d’una Taula de Promoció 
Econòmica amb representació dels 
agents socials i econòmics locals 
com a entitat consultiva prioritària de 
l’Ajuntament en aquesta àrea. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Suport a la digitalització progressiva 
del sector. Oferir ajudes i 
assessorament a les xicotetes 
empreses per posar en marxa la 
venda a domicili i on-line: difusió per 
xarxes socials i noves tecnologies de 
les mercaderies de proximitat, peix 
de llotja, fruita i verdura de la zona, 
etc. 

A determinar per part de la Comissió. 

Creació d’una Plataforma online 
perquè els comerciants es donen 
d'alta en ella i servisca de catàleg 
virtual i com a plataforma de venda 
per als comerços de proximitat. 
 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Formació i Guia de bones pràctiques 
per a comerç i hostalers. Oferir 
seguretat als consumidors i usuaris. 
(A través de col·legis professionals, 
entitats i professionals de les 
matèries d’interés oferir cursos i 
formacions al voltant de bones 
pràctiques en entorns locals). 

A determinar per part de la Comissió. 

Revisar l’ordenança reguladora de la 
taxa per ocupació de terrenys d’ús 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 
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públic local amb taules, cadires, 
tribunes, entaulats i altres elements 
anàlegs, amb finalitat lucrativa l’ús de 
la via pública per a celebració 
d'esdeveniments privats, per tal de 
facilitar la utilització d’espais públics, 
previ informe favorable de la Policia 
Local, per a explotació hostalera així 
com estudiar l’ampliació d’horari en 
esdeveniments concrets. 
Participació i promoció en els espais 
turístics comarcals, provincials, 
autonòmic i nacionals, per mostrar 
Castelló com a destí d’interés cultural 
i rural. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Promoure i facilitar les iniciatives per 
crear places d’hostalatge de turisme 
rural al nostre poble. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Desenvolupar esdeveniments de 
vessant esportiva-social que 
promocionen la imatge de “Poble 
Saludable”. 

A determinar per part de la Comissió. 

Fer ús prioritàriament dels proveïdors 
i comerços locals des de 
l’Ajuntament. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Pla Ràpid Pagament a Proveïdors. 
L'Ajuntament es compromet a 
realitzar un esforç addicional per a 
continuar disminuint el període de 
pagament de factures i garantir al 
més prompte possible als seus 
proveïdors el pagament d'aquestes 
en un període mitjà de 30 dies des 
del moment en què aquestes són 
rebudes a través de FACE. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Tallers del foment de l’ocupació 
destinats a emprenedors/es, dones, 
joves que ingressen al mercat 
laboral, parats/es de llarga duració i 
desocupats/es de més de 45 anys. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Portal d’ocupació Municipal per tal de 
fer d’intermediari entre els 
demandants locals i les empreses. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Recolzament als nous agricultors/es 
amb ajornaments de l’IBI urbà. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 
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Concedir ajudes directes a autònoms 
i PIMEs, de manera que siguen 
incompatibles amb les concedides 
per LABORA. D’aquesta forma que 
entre totes les administracions es 
puga arribar a la major quantitat de 
persones i empreses beneficiàries. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Confeccionar un llistat d’empreses 
locals que facen venda i repartiment 
a domicili per poder fer accions de 
promoció i sensibilització actives: 
campanyes, promocions, publicitat, 
etc. 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 

Crear i difondre un dipositari al web 
municipal d'aquella informació 
relacionada especialment amb la 
sol·licitud d’ajudes autonòmiques i 
estatals per autònoms/es i PIMEs. 

Immediat a l’aprovació de l’ARC. 

Intermediar entre organitzacions i 
entitats empresarials per informar a 
les empreses i autònoms/es locals 
d'aquelles iniciatives que siguen del 
seu interés. 

A determinar per part de la Comissió. 

Impulsar la despesa en els comerços 
locals mitjançant bons, targetes 
moneder o d’altres vies. En aquest 
sentit vincular i fer ús d’aquest 
instrument des del propi Ajuntament. 

A determinar per part de la Comissió. 

Augmentar les zones wifi locals per 
estimular el teletreball i la formació 
on-line. 
 

En el termini d’un mes a tres mesos 
des de l’aplicació de l’ARC. 
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ÀNNEX III 
 

ADHESIÓ A L’ACORD DE REACTIVACIÓ DE CASTELLÓ 

 

 [NOM I COGNOMS], amb D.N.I [xxxxxxxxxx-x], en representació de 
[NOM DE L’ASSOCIACIÓ, ENTITAT O INSTITUCIÓ A LA QUE 
REPRESENTE], manifeste la voluntat d’adherir-se a aquest acord i als 
objectius que persegueix pel que fa a l’entitat que represente. 

Per tant, si així ho considera la Comissió delegada i manifestant que l’entitat 
que represente té una relació directa amb l’objecte dels Plans desenvolupats, 
mostrem la nostra disponibilitat a: 

 

1. Desenvolupar i complir els Plans que integren aquest Acord per donar 
resposta als reptes que la pandèmia del COVID-19 genere localment. 

2. Dotar amb els actuals recursos humans, econòmics i tècnics els Plans 
que formen l’ARC. 

3. Participar activament en les Comissions delegades en el disseny, 
desenvolupament i seguiment dels Plans que es deriven d’aquest Acord. 

4. Prioritzar els objectius que integren l’ARC a l’hora de distribuir els 
recursos humans i econòmics, fins a la finalització dels elements que els fan 
necessaris. 

 

 

Castelló de Rugat, a xx de xx de 2020 

 


