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Pressupost municipal 

El pressupost s’ha reduït un 32% entre el 2008-2015 

2016: primer increment  en vuit anys (2,63%) 

D’on venim i a on som? 

Xifres en milions d’euros 
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D’on venim i a on som? 
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Deute viu per préstecs a llarg termini 

Evolució 2012-2015 i previsió 2016 (xifres en milions d’euros) 
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D’on venim i a on som? 
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Programa d’inversions: inversió no compromesa 

Evolució 2012-2015 i previsió 2016 
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• El 64,6% del programa d’inversions es finança amb 
recursos propis.  
• Això permet assegurar una continuació de l’esforç 
inversos en els propers anys 

Recursos propis 
64,6% 

Crèdits i privats 
35,4% 

Finançament del programa d’inversions 

Finançament del programa d’inversions 2016 

D’on venim i a on som? 

Període mig de pagament a proveïdors 

3r trimestre 2014: 37,62 dies 

3r trimestre 2015: 31,95 dies 
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D’on venim i a on som? 
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Evolució de la despesa social 

Educació + Serveis Socials + Formació i Ocupació 

% sobre el pressupost corrent 
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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 
2015-2019 
 
Full de ruta que regirà l’acció 
de govern per al proper 
mandat 
 
Estructura: 
• Línies estratègiques (5) 
• Objectius (45) 
• Actuacions (+200) 
 

Document viu: es pot modificar 
en funció de les necessitats 
 
Avaluació anual (1r trimestre 
de cada any): estat de cada 
actuació + indicadors (qualitatius 
i quantitatius) 
 
 

Cap a on anem? 
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PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2015-2019 
Línies estratègiques 

1. Per un Castellar amb un govern obert, transparent i eficaç 

2. Per un Castellar que redueixi les desigualtats i promogui el benestar 
de les persones 

3. Per un Castellar que sigui garantia de progrés 

4. Per un Castellar viu i emprenedor 

5. Per un Castellar sostenible i segur 

Cap a on anem? 
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Actuacions destacades 
 

Línia estratègica 1:  
Per un Castellar amb un govern obert, 
transparent i eficaç 

• Elaborar el Pla Estratègic Castellar 20/20 amb participació de les 
entitats i ciutadania en general. 

• Posar en marxa un portal de transparència municipal i crear 
l’observatori de dades obertes. 

• Desenvolupar mecanismes de participació de la ciutadania en 
l’elaboració del pressupost. 

• No augmentar la pressió fiscal mitjana dels impostos i taxes 
municipals per sobre dels increments anuals de l’IPC. 

• Donar continuïtat a les mesures que redueixin la pressió fiscal 
entre els col·lectius més desafavorits aplicant criteris de 
progressivitat.  

Cap a on anem? 
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Actuacions destacades 
 

Línia estratègica 2:  
Per un Castellar que redueixi les desigualtats i 
promogui el benestar de les persones 

• Fer complir la normativa de mesures urgents per afrontar 
emergències en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. 

• Donar ajudes a l’accés a l’habitatge per facilitar l’emancipació, 
contribuint de forma temporal amb una subvenció al lloguer. 

• Crear la Targeta V rosa que ofereixi descomptes en el transport 
públic dirigits a la gent gran. 

• Oferir un complement a la beca Erasmus, per aquells que acreditin 
l’aprofitament de la seva estada a l’estranger. 

Cap a on anem? 
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Actuacions destacades 
 

Línia estratègica 3:  
Per un Castellar que sigui garantia de progrés 

• Promoure l’oferta formativa per garantir millor les possibilitats 
d’inserció laboral. 

• Continuar treballant amb la Generalitat per l’augment de l’oferta de 
cicles formatius de grau mitjà i superior a la vila. 

• Continuar apostant per programes de formació ocupacional i 
ocupació en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. 

Cap a on anem? 
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Actuacions destacades 

 
Línia estratègica 4:  
Per un Castellar viu i emprenedor 

• Finançar amb 1.500 euros l’inici de noves activitats 
empresarials, prèvia aprovació del pla d’empresa del servei de 
creació d’empresa. 

• Obrir una línia de subvenció pel finançament de la quota 
d’autònoms que garanteixi la gratuïtat d’aquest impost durant el 
primer any d’activitat. 

• Ampliar la programació cultural i promoure la pràctica esportiva, 
conjuntament amb les entitats de la vila. 

Cap a on anem? 
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Actuacions destacades 
 

Línia estratègica 5:  
Per un Castellar que sostenible i segur 

• Iniciar el desplegament del POUM i redactar els plans especials 
del riu Ripoll i del nucli antic. 

• Impulsar auditories energètiques i de reducció de consums als 
habitatges de forma gratuïta. 

• Posar en marxa una línia d’ajuts per la implementació de les 
mesures detectades en les auditories. 

• Crear nous carrils bici a diverses vies del nucli urbà, d’acord amb les 
disposicions del Pla de Mobilitat Urbana. 

Cap a on anem? 
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Cap a on anem? 

1.700.000 
€ 

Reforma carrers 
Eix comercial 

1.550.000 
€ 

Manteniment i 
millora de l’espai 
públic 

Programa d’inversions 2015-2019 
Total mandat: 7 milions d’euros 

665.000 € 

Condicionament 
edificis municipals, 
instal·lacions 
esportives, escoles 
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Cap a on anem? 

100.000 € 

Mobiliari urbà + 
jocs infantils 

600.000 € 
Pressupostos 
participatius 

Programa d’inversions 2015-2019 
Total mandat: 7 milions d’euros 
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