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El programa de treball d'ERC a Ripollet que us presentem és una proposta que a partir
d'aquest 2019 i durant la pròxima legislatura ens plantegem tirar endavant.
Les línies de treball i els seus diferents nivells de concreció venen donats per la dinàmica
dels diversos sectors socials amb els quals ERC treballa habitualment i, per tant, el treball
està desenvolupat segons aquesta realitat. Per tant, hi ha objectius proposats a curt, a mig
i, d'altres, a llarg termini.
Pensem que per poder aconseguir una millor ciutat i un millor país, cal plantejar-se la ciutat
que volem, no només demà passat, sinó d'aquí a deu, vint o trenta anys. És per això que
volem construir una República per a tothom. No és possible fer un Ripollet nou i millor, amb
més drets i més just, sense les polítiques republicanes que el nostre partit representa. En
les actuals circumstàncies de confrontació amb un estat autoritari, sabem que Esquerra
Republicana serà decisiva en totes les institucions i, és per això, que una majoria sòlida i
àmplia del municipalisme republicà és indispensable per articular una resposta ciutadana
contra les polítiques del segle passat.
Ens comprometem a trobar els consensos i els acords necessaris perquè siguin quins siguin
els equips de govern en els pròxims anys, es treballin uns objectius de ciutat comuns. Per
aquest motiu aquest document l'entenem com un document viu i necessàriament incomplet,
ja que s'anirà nodrint de les aportacions de tots els col·lectius que treballen a la ciutat i volen
un Ripollet i un país, més lliure nacionalment i, més just socialment. En qualsevol cas, es
tracta d'un document que assenyala les línies de treball d'Esquerra Republicana tal com
estan ara i apunta la feina a fer durant els pròxims anys.
Els ajuntaments són la peça clau per avançar en aquest procés de convenciment, perquè
creiem que el marc local té una importància cabdal en l'organització inherent cap a la
independència. Per això facilitarem la participació de tothom qui ho vulgui, per a poder definir
quines han de ser les bases de la República Catalana. Però també, volem aquesta
participació per a una qüestió pràctica i més a curt termini que és la defensa efectiva de les
polítiques municipals a la nostra ciutat o dit amb altres paraules: "Fer República des dels
Ajuntaments."
El republicanisme de Ripollet es compromet a situar la ciutadania al centre del govern per
a poder construir governs participatius i col·laboratius que, a més, siguin també transparents,
ètics i oberts i, que acostin la informació i les decisions a la ciutadania. A més, el diàleg
constant i la rendició de comptes formen part de la idiosincràsia dels ajuntaments
republicans i situen a la ciutadania i les entitats en un paper actiu i protagonista envers les
polítiques locals.
És de vital importància impulsar i participar en la creació d'estructures organitzatives
comunes per tal de posar en marxa i coordinar les iniciatives socials que siguin necessàries
i que ens permetin construir alternatives als Serveis a les persones, Recursos econòmics,
Administració, Via pública i Espais actuals i, així, poder avançar pas a pas des dels
Ajuntaments Republicans.
Visca Catalunya
ERC - Ara Ripollet - Jovent Republicà
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SERVEIS A LES PERSONES
1.1) BENESTAR SOCIAL
●

És important deixar de parlar de “despesa social” i parlar “d’inversió social” i
“d’inversió en les persones” com un element positiu i, alhora, facilitador de les
contraprestacions de les persones beneficiàries. De la mateixa manera, cal
deixar de parlar d’ajuts socials” i parlar de “suport a situacions” o equivalents.

●

Impulsarem un Pla Estratègic d’Acció Social per a:
●

Millorar la resposta a l’emergència social i cobertura de les necessitats
bàsiques.

●

Donar poder a la ciutadania i millorar la inserció social i laboral de
persones en risc d’exclusió.

●

Millorar la qualitat de vida de la infància i de l’adolescència.

●

Fomentar l’autonomia personal i promoció de la salut en les persones
en risc d’exclusió social.

●

Constituirem una Taula del Tercer Sector i de Benestar Social format per
l’ajuntament i totes les entitats, moviments, grups i associacions que col·laborin
o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el benestar social. Aquesta
taula serà el nexe entre l’Administració i la ciutadania a l’hora de formular
propostes, definir polítiques de benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució.

●

Coordinarem l’Ajuntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i les administracions supramunicipals —consells comarcals i
diputacions— per promoure actuacions o serveis com ara els centres d’atenció
a la infància i a l’adolescència, fent especial atenció, sobretot, als mecanismes
de detecció precoç de problemes i situacions de risc o d’exclusió social.

●

Garantirem que cap llar de Ripollet es quedi sense subministrament de llum,
gas i aigua per raons socioeconòmiques, aplicant sancions a les empreses
energètiques que tallen el subministrament en situacions de vulnerabilitat.

●

Facilitarem l’accés universal als infants i joves a les diverses extraescolars
que s’ofereixen al municipi seguint un model de tarifació social.
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●

Promourem les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport
al conjunt de les famílies.

●

Treballarem activament i transversalment per prevenir les situacions de
maltractaments, especialment per a la infància, a les dones i a la gent gran.

●

Establirem plans de seguiment dels infants i adolescents en situació de
pobresa per tal de garantir el seu benestar social i personal.

●

Seguirem apostant de manera forta i clara per la Taula de Diversitat Funcional,
per escoltar a tot el veïnat i construir una ciutat on gaudir d’espais, serveis i una
via pública per a tothom. Per això:
●

Impulsarem campanyes de sensibilització i visibilització de les
persones amb diversitat funcional.

●

Promourem mesures orientades a l’accessibilitat a edificis públics i
comerços, eliminant així, les barreres arquitectòniques.

●

Planejarem actuacions en la via pública per atendre les necessitats de
totes les persones amb diversitat funcional.

●

Millorarem l’oferta existent a serveis socials en referència a la diversitat
funcional.

●

Continuarem amb la millora de l’accessibilitat al transport públic.

●

Fomentarem el treball i la conscienciació en les empreses per al
compliment de les mesures recollides en el Pla d’integració laboral de les
persones amb discapacitat en el món laboral.

●

Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen cura de
les persones dependents.

●

Impulsarem i/o potenciarem programes d’èxit com el programa radars,
programa tiets, rebost social, etc.

●

Atendrem les demandes del Casal d’avis i dinamitzarem amb els usuaris i
usuàries les activitats així com, els equipaments.
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●

Treballarem per a detectar les persones grans que viuen soles i no surten de
casa.

●

Apostarem per la construcció d’una residència assistida per a gent gran i
estudiarem la viabilitat d’un segon centre de dia, residències d’estada limitada i
serveis de menjador i d’acompanyament de dia i residencials.

●

Dissenyarem polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport
a la gent gran que viu sola i crearem serveis d’atenció integral entre tots els
agents implicats que donin resposta a les necessitats de les persones grans
sense plena autonomia i també a les persones que en tenen cura.

●

Vetllarem per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de
teleassistència, especialment per a persones soles o que presentin risc per una
malaltia.

●

Promocionarem i donarem suport al voluntariat i a l’acció voluntària en el
marc de les entitats com a model de les persones compromeses en les
necessitats socials. És important facilitar els serveis i els mitjans necessaris per
desenvolupar una bona tasca. Hi haurà d’haver els elements imprescindibles de
coordinació i de complementarietat.

●

Ens adherirem a la Xarxa de Pobles i Ciutats per la Reforma Horària.

●

Impulsarem una nova cultura del temps a les organitzacions, a favor de models
més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.

1.2) EDUCACIÓ
●

La millora en l’educació ha de suposar un augment en la cultura i l’esperit crític
dels nostres infants perquè puguin esdevenir ciutadans compromesos, creatius,
amb diversitat de talents, crítics i implicats en els canvis que volem per fer de
Ripollet, una ciutat compromesa amb els ideals republicans i de respecte de les
llibertats individuals i col·lectives. Tanmateix, continuarem treballant estretament
amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per a garantir el compliment del Pla Educatiu elaborat per a Ripollet
a mig termini.
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●

Analitzant les característiques socioeconòmiques del nostre municipi i
apostarem per afegir-nos al pla que impulsa la Diputació de Barcelona: el pla
Educació 360º o educació a temps complet. Creiem que evitaria la
segregació, disminuiria les desigualtats entre els infants i garantiria la igualtat
d'oportunitats a totes les famílies.

●

Promourem el manteniment i els canvis arquitectònics necessaris en els
edificis vells de primària i secundària de les escoles i instituts, per tal de potenciar
les diferents agrupacions i usos dels espais, més acords amb les noves
metodologies impulsades des de l’escola pública, mitjançant la xarxa XIEP
(Xarxa d’Innovació d’Escoles Públiques) i/o des de l’Escola Nova XXI.

●

Impulsarem com un dels motor dels canvi, la creació de l’OME (Oficina
Municipal d’Escolarització). És molt important potenciar mesures que redueixin
la Segregació escolar i des de l’OME es pot fer amb més eficàcia.

●

Proposem augmentar el treball conjunt entre Serveis Socials i les escoles,
per tal de donar respostes més acurades a les necessitats dels infants amb més
risc d'exclusió.

●

Impulsarem projectes comunitaris per superar la fragmentació (EscolaFamílies-Administració-barri) i, així, potenciar la implicació de tots els agents que
intervenen en l’educació dels infants, per potenciar la millora de l’èxit acadèmic,
personal i social dels nostres infants i joves.

●

Estudiarem la possibilitat d’una oferta d’extraescolars pública en locals
municipals.

●

Apostarem pel model dels Institut-escola com l'opció més adequada per a
garantir un itinerari formatiu coherent i continuat per evitar la fragmentació entre
les diferents etapes educatives.

●

Cal augmentar l’orientació a l’ESO i el Batxillerat per tal de donar més
coneixement als alumnes dels itineraris que poden seguir i a la inversa, millorar
el coneixement dels seus interessos i necessitats per adequar l'oferta formativa
del municipi. En aquest sentit, té un paper molt important la implementació de
nous itineraris de FP. Cada persona té dret a crear el seu itinerari vital.
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●

Cal buscar una sortida per poder atendre una franja de joves del municipi que
es troben en un buit administratiu, un buit que hi ha entre el final de l’ESO quan
no l’assoleixen i els 18 anys, edat mínima per a poder accedir a l’escola d’adults.

●

Creiem fermament en la conciliació laboral, però també som conscients de la
situació actual de moltes famílies, per aquest motiu, apostem per un servei
d’acollida per a infants i joves de famílies treballadores o amb necessitats que
cobreixi els períodes de l’1 al 12 de setembre i del 25 de juny al 31 de juliol
(finançament o ajudes per part de l’administració local amb suport de la
generalitat).

●

Impulsarem mesures per aconseguir un consens ciutadà i polític per a la
creació del Pla Educatiu Local i, així, poder garantir polítiques educatives a llarg
termini.

●

Creiem fermament en baixar la ràtio de les aules per evitar el tancament de
línies de l’escola pública, atès que l’escola concertada sembla ser que no es veu
implicada per la baixada de natalitat.

●

Treballarem per poder oferir els batxillerats combinats amb FP que permeten,
en 3 anys, obtenir dues titulacions, la de batxillerat i la d’un cicle formatiu de grau
mitjà. Durant el proper curs, el del 2019/2020, es començarà a provar a
Catalunya amb un cicle formatiu de grau mig artístic i un de tècnic esportiu.

●

Estudiarem la viabilitat d’afegir les propostes de PFI (programes de formació i
inserció) en els instituts de Ripollet per poder combatre el fracàs escolar del
municipi. D’aquesta manera, l’alumnat es podria reincorporar als estudis i
continuar amb la seva formació acadèmica de qualitat.

●

Donarem suport a mesures de prevenció de l’abandonament i el fracàs
escolar i per millorar la taxa d'idoneïtat.

●

Promourem un punt IOC (Institut Obert de Catalunya) i UOC (Universitat Oberta
de Catalunya) a l’escola d’adults, ampliant així el bon servei que ofereix.

●

Promourem una borsa pública i oberta de reforç escolar per estudiants de
primària, ESO i batxillerat, on aquests puguin entrar de forma completament
gratuïta.

●

Treballarem per poder plantejar identificatius “d’escoles liles” en totes les
institucions educatives del municipi. El nou concepte a desenvolupar està basat
en poder treballar el desenvolupament d’un projecte de centre on el gènere un
punt clau en l’aprenentatge de l’alumnat. D’aquesta manera, els centres que
compleixin els requisits que plantegem des d’ERC, podran tenir aquest
identificatiu que els reconeixerà que són un centre lliure d’estereotips de gènere,
per poder lluitar l’LGTBIQ+fòbia i les conductes masclistes.
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1.3) CULTURA
●

Reorganitzarem el Centre Cultural i el transformarem en un Hotel d’Entitats al
servei de les associacions culturals. Oferirem:
●

Crearem una oficina d’atenció i assessorament jurídic i cultural per a
les entitats culturals.

●

Estimularem la creació de noves entitats que innovin amb noves
temàtiques o que potenciïn la cultura local.

●

Proporcionarem eines de coordinació a les entitats (agenda
electrònica, sistemes de difusió de les activitats,...) que facilitin el treball
conjunt amb l’Ajuntament, i entre les entitats.

●

Facilitarem

poder

fer

convocatòries,

clares

i

transparents,

de

subvencions per a entitats segons els àmbits d’actuació. Per tant, es
desenvoluparan unes bases que tinguin en consideració la repercussió
de l'activitat de l'entitat i que garanteixin la publicació de l’assignació
econòmica a cada entitat i, sobretot, que es faci pública.
●

Crearem un reglament d’ús dels espais per tal gestionar-los amb la
màxima eficàcia i transparència.

●

Pensem que existeix una manca d’espais culturals a Ripollet i, per això,
proposem la creació de noves instal·lacions de caire cultural al municipi.

●

Crearem un banc de recursos tecnològics (impressió 3D, tall làser, electrònica
digital...) a disposició de la ciutadania. Alhora, potenciarem les entitats dedicades
a la promoció de noves tecnologies, STEAM, cultura maker, fabricació digital,
etc.

●

Promourem la creació d’una segona biblioteca pública, que incorporés nova
tecnologia (servei d’e-books, etc), adaptada a la població de Ripollet i a les
necessitats del jovent.

La força de la gent

7

Programa electoral d’ERC, ARA-AM, Jovent Republicà 2019 – 2023

●

Potenciarem les biblioteques com a centres d’informació ciutadana i com a
eixos de trobada de la població de cada municipi, tal i com s’ha iniciat s’ha
desenvolupat durant aquest darrers anys.

●

Augmentarem l’horari d’obertura de les biblioteques municipals com a sales
d’estudi en els períodes d’exàmens, sobretot, en períodes de selectivitat i
exàmens universitaris.

●

Garantirem la renovació dels fons bibliogràfics de les biblioteques per a
adequar-los als indicadors recomanats internacionalment, garantint així, la
quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la ciutadania.

●

Establirem i crearem espais i centres de memòria històrica on es puguin veure
les accions i els fets durant tota l’època de la dictadura franquista.

●

Promourem la creació de la Comissió per a la Recuperació de la Memòria
Històrica local amb l’objectiu d’estudiar i aplicar totes aquelles accions per
recuperar el patrimoni històric de la vila.

●

Farem efectiva la moció presentada pel Jovent Republicà de Ripollet referent al
nomenclàtor.

●

Adequarem un espai per l’Arxiu històric de Ripollet.

●

Seguirem apostant per la consolidació del nou model de Festa Major.

1.4) ESPORTS
●

Crearem el Pla Local de l’Esport:
●

Realitzarem un pla de manteniment, revisió i millora de les instal·lacions
i materials esportius municipals existents, que vetlli pel bon estat
permanent dels equipaments.

●

Establirem un inventari i uns plans de previsió de tot el material esportiu.

●

Impulsarem un programa específic per a fomentar la pràctica esportiva a
les escoles amb la coordinació de l’Ajuntament, el Consell d’Esports, els
centres educatius i les entitats esportives responsables d’activitats
esportives extraescolars.
La força de la gent
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●

Donarem suport als esports minoritaris i a aquells que per la seva
especificitat requereixen més tècnics i espais fixos per a l’entrenament. Per
exemple, promourem una escola d’escalada aprofitant el nou espai del
rocòdrom.

●
●

Potenciarem la pràctica esportiva als barris, com a eina de cohesió social.

Afavorirem aquelles entitats locals que executin plans i programes que
potenciïn la pràctica esportiva com un element de cohesió social i de relació
intergeneracional, amb especial atenció, a les associacions que treballen amb
persones amb mobilitat reduïda, malalties psíquiques o risc d’exclusió social.

●

Planifiquicarem, dinamitzarem i donarem suport econòmic i logístic a l’esport
com a realitat educativa, econòmica, de lleure, de benestar i de salut.

●

L’administració esportiva ha de ser simple i eficient, amb capacitat per
coordinar els nivells administratius, dur a terme polítiques transversals i donar
suport econòmic i logístic.

●

El voluntariat esportiu és la base de la gestió de les entitats esportives i, com
a tal, se l’ha de reconèixer amb mesures legals, econòmiques, socials i fiscals.

●

L’esport base i l’esport femení constitueixen dos segments de l’esport
prioritaris a desenvolupar com a condició per millorar els resultats quantitatius i
qualitatius del país esportiu.

1.5) JOVENTUT
●

Recuperarem la Torre de l’Argentera com un Casal de Joves amb una gestió
mixta entre tècnics de l’Ajuntament i el propi jovent.
●

Crearem un espai amb diverses sales accessibles, per tal de realitzar-hi
activitats diverses (sala amb projector i material comunicatiu, sala d’estudi,
bar social, sala chill-out, sala recreativa, pati amb hort ecològic, etc.).

●

Facilitarem una disponibilitat real i amb els equipaments corresponents.

●

Apostarem per incorporar un espai d’assessorament, suggeriments i
millores.
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●

Potenciarem un local d’oci nocturn (amb sala de concerts pública i karaoke).
Volem un espai de lleure inclusiu on es respectin els valors feministes i
antifeixistes, drets d’identitat LGTBIQ+ i de diversitat cultural.

●

Crearem un Consell de joventut que potenciï l’associacionisme juvenil com a
espai d’educació integral infantil i juvenil, per desenvolupar un potencial educatiu
real i transformador.

●

Aproparem el servei de l’associacionisme a les escoles i instituts.

●

Garantirem un espai de festes gestionat pel propi jovent del municipi en el marc
de la Festa Major.

●

Potenciarem les brigades juvenils de manteniment: voluntariat per formar el
jovent en manteniment, a la vegada que millorem les condicions dels
equipaments municipals i la conscienciació dels principis del civisme i la cura pel
nostre poble.

●

Facilitarem el jovent la informació necessària i les eines perquè tingui accés
al programa de garantia juvenil, adaptant la seva aplicació a la realitat del territori.

1.6) HABITATGE
●

Aprofitarem les eines jurídiques que els ajuntaments tenim a l’abast per
mobilitzar habitatge buit com són les Lleis 24/2015 i la Llei 4/2016 aprovades al
Parlament de Catalunya, així com el decret llei 1/2015. La mobilització de
l’habitatge buit davant l’ampliació desmesurada del parc d’habitatges és l’eina
clau per al futur.

●

Impulsarem la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers
l’ús de l’habitatge, tant pel que fa a edificis en mal estat com per afrontar el
problema d’habitatges buits allà on sigui necessari, i també per raons d’eficiència
energètica. Posarem en valor tot el parc construït minimitzant els nous
desenvolupaments.

●

Elaborarem

protocols municipals

i comarcals d’inspecció i detecció

d’habitatges buits, així com el protocol sancionador corresponent amb l’objectiu
de mobilitzar l’habitatge buit.
●

La força de la gent
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●

Vincularem les polítiques d’habitatge amb l’ordenació de l’espai públic i la
prevenció de la pobresa energètica amb accions com els plans d’ocupació per
millorar aspectes energètics d’habitatges socials.

●

Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives que tendeixen a frenar
l’especulació, limiten el lucre i promouen l’habitatge social.

●

Iniciarem una campanya d’assessorament a la població en base a la consciència
de l’amiant.

1.7) SALUT
●

Impulsarem mesures per pal·liar la situació de mancança de metges
especialistes als CAP com és el cas dels pediatres a CAP Pinetons.

●

Habilitarem les zones properes als CAP per tal de facilitar als pacients i als
malalts un bon accés i aparcament.

●

Establirem nous protocols sobre la gestió de les queixes dels CAP per tal
d’assegurar la tramitació, la resposta i la solució posterior de la manera més
ràpida i eficaç possible.

●

Seguirem demanant la construcció d’un nou hospital a la Generalitat i,
informarem de qualsevol novetat al respecte a la ciutadania.

●

Promourem l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la
salut. Inclourem les instal·lacions municipals dins els programes de salut
cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, gent gran...

●

Reforçarem els programes que afecten més especialment a la salut i a la qualitat
de vida d’adolescents i joves, preferentment, els d’educació sexual —incloent-hi
la diversitat sexual—,l’atenció a la planificació familiar, els programes de
prevenció i informació sobre les ETS i els programes de prevenció i informació
sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

●

Reforçarem

els

programes

de

prevenció

i

informació

sobre

la

drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme.
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1.8) POLÍTIQUES D’IGUALTAT I INCLUSIÓ

● Potenciarem totes les polítiques de gènere necessàries per a combatre tots els
greuges que qualsevol persona pugui patir.

● Vincularem el disseny urbà i la violència de gènere per a evitar entorns i
elements que provoquin inseguretat i, així, poder erradicar la percepció
d’inseguretat en els espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació
i l’alternativa de recorreguts.

● Crearem una xarxa de jovent format en temes d’igualtat i violència de gènere
perquè puguin impartir tallers destinats a la gent jove per sensibilitzar i prevenir
la violència masclista entre el col·lectiu de gent jove.

● Avançarem cap a flexibilitats horàries i de permisos laborals paritaris i
intransferibles que permetin la coresponsabilitat familiar.

● Garantirem, en totes les estructures administratives institucionals, la participació
de dones en condicions de representació paritària. Incentivarem que en àmbits
no institucionals participatius també sigui així.

● Donarem compliment estricte a la llei d’igualtat efectiva entre dones i homes
17/2015 aprovada pel Parlament de Catalunya.

● Ens adherirem a les campanyes supramunicipals de visibilització i
empoderament de les dones, mitjançant mocions de suport i accions locals.

● Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les
polítiques

municipals:

urbanisme,

mobilitat,

accessibilitat,

seguretat,

participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió
d’equipaments culturals, entre d’altres.
●

Mantindrem la majoria de les polítiques actuals en referència al col·lectiu
LGBTIQ+ a Ripollet, donat que pensem que estan ben encaminades.

●

Realitzarem campanyes contra l’assetjament i les agressions pels motius de
gènere o orientació sexual, sobretot en el marc de festes.

●

Proposarem la incorporació de punts liles fixos per a que la ciutadania pugui
informar-se de què és el que ha de fer sota un cas d’assajament de gènere.
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●

Fomentarem cursos a tots els centres educatius sobre sexualitat, salut sexual,
drogues i qualsevol altre àmbit que afecti la salut jove i el desenvolupament
juvenil.

●

Durem a terme accions orientades a prevenir i combatre l’homofòbia i el
bullying LGTBIQ+fòbic als centres educatius, així com en l’àmbit laboral i
esportiu.

●

Donarem suport i dinamitzarem l’associacionisme LGTBIQ+ del municipi.

●

Garantirem una política comunicativa local inclusiva amb la diversitat sexual
i la identitat de gènere, tant pel que fa a la comunicació corporativa del consistori
com als mitjans de comunicació local (ràdios i televisions municipals).
Procurarem, en els actes públics del municipi, la visibilització de persones del
col·lectiu LGBTIQ+.

1.9) CIUTADANIA I DIVERSITAT
●

Promourem la interculturalitat per viure-hi tots conjuntament.

●

Dissenyarem l’itinerari de l’acollida, l’acomodació i l’accés a la ciutadania.

●

Garantirem un procés de matriculació i accés a l’escolarització regit pels
principis d’equitat, inclusió educativa i foment de la cohesió social.

●

Oferirem formació en llengua catalana per a tots els pares i mares d’alumnes
que la desconeguin als centres escolars.

●

Erradicarem l’analfabetisme de pares i mares dels centres educatius del
municipi.

●

Tindrem informació clara i transparent sobre les condicions d’accés a les
diferents polítiques socials, per tal de comunicar de forma contundent que no hi
ha ni premi ni discriminació per raó d’origen.

●

Afavorirem la participació de tots els veïns i veïnes en les iniciatives culturals.
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●

Enfortirem el teixit associatiu del municipi com a agents socials actius i
representatius. Inclourem el coneixement del teixit associatiu en el procés
d’acollida de la nova ciutadania. Farem accions específiques per a la promoció
de la participació en els àmbits socials de relació de les persones immigrades.

1.10) JUSTÍCIA, SERVEI PÚBLIC UNIVERSAL
●

Vetllarem per l’apropament de la justícia a la ciutadania des de l’escola i
l’institut, com a mecanisme de prevenció dels conflictes, i com a mesura per
incrementar la implicació de la societat civil en la millora del sistema judicial.

●

Implicarem l’administració local en la resolució dels conflictes sota uns criteris
de qualitat, per reduir la judicialització.

●

Oferirem assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera
coordinada i homogènia amb la resta d’administracions competents.

●

Potenciarem l’arbitratge de consum, com a sistema alternatiu per a la resolució
de conflictes menors i de conflictes derivats de contractacions en massa.

2) ESPAIS I VIA PÚBLICA
2.1) URBANISME
●

Promourem un model urbanístic de Ripollet al servei de les persones i de la cohesió
social, on el municipi sigui un espai de trobada, relació i integració a una identitat
comuna; en definitiva, la construcció quotidiana de l’espai cívic.

●

Apostarem pel manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures com a
principal premissa. No seguirem un model d’expansió i creixement urbanístic.

●

Executarem mesures proposades en el Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
(PMUS) Ripollet i que estan pendents.

●

Seguirem treballant per aconseguir el soterrament de la C58.

●

Adequarem el Casc Antic afavorint-lo per a l’ús ciutadà com a espai de passeig i oci
per promocionar el comerç local:
●

Protegirem cases, places i carrers d’especial interès històric i patrimonial.

●

Estudiarem la creació d’illes de vianants.

●

Mantindrem l’estructura actual del Casc Antic.
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●

Vincularem el disseny urbà i la violència de gènere per evitar entorns i
elements que provoquin inseguretat, erradicant la percepció d’inseguretat en els
espais públics, garantint la visibilitat, la correcta il·luminació i l’alternativa de
recorreguts.

●

Farem propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració
urbana, coordinant la legislació urbanística amb els programes de rehabilitació
dels plans d’habitatge.

●

Establirem eixos cívics pensats de manera que els espais de vianants guanyin
presència, i minimitzar l’espai de circulació rodada al mínim necessari.

●

Elaborarem un catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals
d’interès local en tots els vessants–històric, natural, arqueològic...–, fent una
atenció especial al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i com a
paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni documental,
etnogràfic i històric.

●

Planificarem, amb un calendari públic, la rehabilitació de l’asfalt i les
voreres dels carrers i places que ho necessitin.

●

Adequarem correctament les zones d’aparcaments d’alguns carrers de
Ripollet.

2.2) MOBILITAT
●

Adequarem i potenciarem les rondes exteriors pels incrementar la utilització
d’aquestes vies reduint el trànsit de vehicles a les zones cèntriques.

●

Serem molt estrictes en la limitació de velocitat dels vehicles, sobretot dins del
casc urbà.

●

Instaurarem camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre
els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al seu centre d’ensenyament.

●

Implantarem les àrees de Petó i Adeu, com a zones d’aparcament reservades
(durant l’horari d’entrada i

sortida dels centres escolars), perquè les famílies

que duen els infants en vehicle privat puguin estacionar durant uns minuts, sense
que això interrompi el trànsit en la zona immediata al centre escolar.
●

Impulsarem tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius del
municipi.

●

Establirem carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes.
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●

Millorarem l’accessibilitat i suprimirem les barreres arquitectòniques, treballant
sempre conjuntament amb la Taula de Diversitat Funcional.

●

Promourem l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments
interurbans curts i planers, amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa
de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat
dels itineraris.

●

Afavorirem l’ús més racional i eficient del cotxe i promourem l’ús del transport
públic.

●

Promourem els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari
(carsharing) –un grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles– o d’altres.

●

Promocionarem els pàrquings compartits.

●

Dignificarem les parades de transport col·lectiu públic urbà pel que fa a
seguretat, comoditat i informació.

●

Millorarem els serveis de transport públic

●

Incentivar l’ús del transport públic al jovent amb la creació una Targeta Roja,
que sigui d’ús exclusiu al municipi.

2.3) PARCS I JARDINS
●

Dignificarem els parcs com a espais acollidors on es pretén crear la cultura de
l’espai públic compartit, on predomina la convivència, l’estada, el joc, reconeixent
la importància de qui té mainada i necessita espais de joc accessibles, segurs i
pròxims.

●

Proposem l’ampliació i nou disseny dels parcs Norbert Fusté i Gassó Vargas,
que donada la seva ubicació i grandària podria suposar un canvi molt important
per a la nostra població. Pensem en un gran parc cèntric semblant al de ciutats
veïnes que, a més de ser un gran espai d’oci, servís per a vertebrar el trànsit de
vianants, connectar diferents barris, com a pas important en els camins escolars,
etc.
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●

Delimitarem i protegirem els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin
de compartir espai amb animals domèstics, i que dificultin la interacció d’aquests
amb qualsevol tipus de vehicle.

●

Ampliarem les zones d’ombra dels parcs per afavorir el màxim aprofitament.

●

Habilitarem els parcs amb sistemes de terra segur, per tal de evitar danys als
infants.

●

Elaborarem i publicarem un pla de manteniment constant als parcs i jardins.

2.4) SEGURETAT
●

Crearem el Pacte Local de Seguretat i Civisme amb la participació de
l’ajuntament, de la Policia Local, Mossos d’Esquadra entitats, comerços,
empreses i ciutadania.

●

Establirem protocols d’actuació en les policies locals per a fenòmens derivats
de la convivència, l’espai públic i el civisme, en coordinació amb la resta
d’operadors de seguretat locals per evitar diversitat de criteris d’actuació.

●

Potenciarem la figura del policia de barri per tal de garantir la proximitat dels
cossos de policia local als barris. Així doncs, afavorirem el coneixement de
l’entorn veïnal, la millora de la percepció ciutadana i l’eficiència en la gestió de la
seguretat.

●

Promourem

la implicació i el treball conjunt de la policia local amb la resta de

serveis municipals.
●

Redactarem

i implementarem un protocol d’actuació específic per l’atenció de

víctimes de col·lectius vulnerables.
●

Redactarem i implementarem un protocol de detecció de la infància en risc.

●

Fomentarem noves formes de participació ciutadana en les campanyes de
conscienciació amb la implicació de referents veïnals.

●

Crearem del consell de seguretat local i les assemblees de seguretat de barri
amb la participació del teixit veïnal i social.
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●

Verificarem que els procediments administratius s’apliquen correctament i la
tramitació de les denúncies i actes aixecades per la policia local segueixen els
conductes establerts, de manera que es garanteixi l’eficàcia dissuasiva i es
preservi el principi d’autoritat de les actuacions policials.

2.5) MEDI AMBIENT
●

Crearem i implementarem un pla local de sostenibilitat eficient i progressiu que
faci de Ripollet una ciutat verda i respectuosa amb el medi ambient. Consistirà
en:
●

Fomentar l’eliminació del plàstic en els comerços locals en substitució de
materials que no perjudiquin la natura.

●

Establir un sistema de plantació de flora i arbres autòctons i propis de
Ripollet, no pas amb al·lòctons i exòtics, ja que sempre prevaldrà el
patrimoni natural propi.

●

Marcar condicions de sostenibilitat i ecologisme en la contractació
pública.

●

Crear campanyes de sensibilització (teòriques i pràctiques) amb
temàtiques concretes, alineades amb la fase en que es trobi el pla local de
sostenibilitat, per tal de reduir la nostra petjada ecològica.

●

Realitzar un anàlisi exhaustiu sobre la petjada ecològica que provoca
la pròpia administració municipal i aplicar mesures per tal de reduir
aquest impacte sobre el medi.

●

Farem controls de la qualitat de l’aire per tal d’assegurar la salut dels ciutadans
de Ripollet.

●

Prioritzarem la plantació d’arbres que no embrutin les voreres quan hi cauen
els fruits.

●

Impulsarem un nou projecte als horts socials a la zona del Molí d’en Xec.

●

Netejarem i convertirem el riu Ripoll, en una zona de passeig, esport i oci
agradable.
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●

Promourem el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als
hàbits i les polítiques de reciclatge.

●

Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les
empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius.

●

Estendrem els sistemes exitosos de recollida selectiva que Esquerra ja ha
aplicat a diversos municipis capdavanters de Catalunya.

●

Impulsarem la reutilització i el reciclatge dels envasos.

●

Fomentarem la recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de
recursos –cabàs, bossa del pa, etc.

●

Elaborarem el Pla Local de millora, estalvi i eficiència energètica, que aplegarà
tant el sector privat com públics mitjançant la introducció de mesures de foment
com ara auditories gratuïtes. Fins i tot, amb plans d’ocupació local per a la
formació de tècnics que puguin efectuar aquestes tasques.

●

Elaborarem un pla de millora de l’enllumenat públic, tant a la via pública com a
les instal·lacions municipals, per a la reducció de consum energètic i
completarem l’adaptació a la Llei de contaminació lumínica.

● Promourem activitats entre el jovent (als centres docents) de conscienciació i
sensibilització sobre la situació del medi ambient sota els valors ecologistes i
animalistes.
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2.6) PROTECCIÓ ANIMAL
●

Seguirem impulsant la Regidoria de Protecció Animal.

●

Seguirem treballant amb la taula animalista per garantir la protecció dels drets
dels animals.

●

Seguirem treballant amb els protocols de coordinació i actuació de la Policia
Local per tal d’atendre a les necessitats dels animals abandonats i/o
maltractats.

●

Seguirem impulsant els plans de col·laboració i assessorament permanents
amb les entitats animalistes locals i externes per tal de trobar solucionar a les
diferents problemàtiques a nivell municipal.

●

Recolzarem

aquelles iniciatives de les entitats animalistes que serveixin

per millorar la qualitat de vida dels animals a Ripollet
●

Impulsarem campanyes de conscienciació i educació en contra del
maltractament, abandonament i l’incivisme urbà a peu de carrer, institucions,
comerços, entitats i centres educatius.

●

Promourem convenis amb equips veterinaris per garantir la salut i benestar
d’aquells animals que participen a fires i festivitats locals.

●

Garantirem el manteniment i cura de les instal·lacions d’esbarjo pels animals
de companyia.

●

Canviarem o transformarem les activitats realitzades al municipi que comportin
el menyspreu per la vida animal, per unes d’altres que siguin més ètiques.

2.7) PLA DE BARRIS
●

Promourem el Pla local de Barris per tal d’adaptar la realitat territorial actual i
establir barris delimitats a partir d’un procés participatiu ciutadà.

●

Redefinirem els barris per atendre el creixement urbanístic de Ripollet. En
aquest sentit, apostarem per la creació del barri Pinetons.
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●

Impulsarem la creació de Centres Cívics a cada barri que serviran com a
seus d’entitats pròpies del barri i de les associacions de veïns.

●

Dinamitzarem la relació entre els barris per tal de garantir la cohesió del
municipi.

●

Integrarem el barri de Can Tiana – Pont Vell amb polítiques culturals,
econòmiques, socials i de qualsevol altre tipus que serveixin per erradicar la
situació d’aïllament que pateixen els seus veïns i veïnes en relació a Ripollet.
Treballarem conjuntament amb l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per tal de
crear un pla específic de pacificació de la carretera de Barcelona al pas pel
nostre municipi.

2.8) SERVEIS MUNICIPALS
●

Instaurarem un nou model de neteja viària.

●

Elaborarem un calendari de manteniment del cementiri municipal.

●

Posarem en marxa el desenvolupament d’una aplicació per a telèfons
intel·ligents on podem captar i enviar fotografies amb una breu descripció de
qualsevol incidència que detectem a la via urbana. Aquesta aplicació ens
permetrà ser més eficients i eficaços a l’hora de millorar el dia a dia del nostre
municipi. La ciutadania participa de manera activa en la millora dels carrers i
equipaments.

3) RECURSOS ECONÒMICS
3.1) COMERÇ I MERCAT MUNICIPAL
●

Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per
afavorir la dinamització i la vitalitat de Ripollet. Iniciarem la campanya Som
38.000 consumidores amb l’objectiu de promocionar el comerç local.

●

Crearem un Consell de Comerç com a òrgan consultiu i de participació de tots
els comerços, entitats comercials i ciutadania per tal d’establir un diàleg
permanent i arribar a consensos i solucions per la situació comercial local.
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●

Proposem, la creació del Consell Local de l’Economia Social i Solidària,
integrat per els diferents departaments de l’administració local, les iniciatives de
l’ESS locals o sectorials, així com les entitats veïnals, culturals o educatives.
Aquest serà l’òrgan responsable de promoure polítiques socials, econòmiques i
culturals a nivell local des del paradigma de la concertació públic-cooperativacomunitària.

●

Buscarem espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels
municipis per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes
temàtiques, etc.).

●

Facilitarem la informació sobre els locals buits i, així, agilitzar, en la mesura que
sigui possible, les tramitacions amb altres àrees municipals.

●

Promourem la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb una
atenció especial a les illes de vianants.

●

Promourem el comerç local entre els joves, incentivant promocions de
productes i serveis amb caràcter sostenible, social i ecològic accessibles per a
joves entre els diferents comerços i punts de venda locals.

●

Impulsarem

la dinamització, la innovació, la modernització i la viabilitat

econòmica del Mercat Municipal de Ripollet.
●

Assegurarem representants del Mercat Municipal al futur Consell de Comerç
de Ripollet per tal de garantir la importància de l’ens a l’activitat econòmica local.

●

Realitzarem

un manteniment real de les instal·lacions del Mercat

Municipal. Hem d’evitar situacions de deixadesa, deteriorament o mal
manteniment.
●

Promourem

tallers i xerrades al Mercat Municipal posant en valor

l’alimentació segura i saludable.
●

Promourem la posada en marxa del Mercat municipal on-line amb entrega
gratuïta a domicili.
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3.2) INDÚSTRIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
●

Enfortirem la relació entre el sistema d’ocupació, el servei d’ocupació i el territori,
coneixedors de la realitat local, potenciant l’intercanvi d’informació, i
compartint-la per elaborar programes específics i més àgils a cada territori.

●

Proposarem la creació d’un pla local d’ocupació.

●

Impulsarem el manteniment dels polígons industrials i comercials
(enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions...).

●

Crearem una borsa de locals i naus industrials buides o sense ús per tal
d’oferir-les a noves empreses i així reactivar la indústria local.

●

Generarem bones condicions i utilitzarem mesures d’atracció de noves
inversions per al solars industrials.

●

Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a les noves
tecnologies.

●

Aproparem a la població els serveis del Patronat Municipal d’Ocupació (PMO)
amb l’objectiu de facilitar l’ús i el coneixement de tota la població. Per aquest
motiu, dotarem d’una major infraestructura a l’oficina del Club de Feina.

●

Apostarem pels emprenedors que generin noves activitats al nostre municipi.

●

Potenciarem noves maneres de gestionar els espais i recursos de les
empreses, com per exemple els coworking.

●

Facilitarem el coneixement de possibilitats de cercar un futur laboral mitjançant
portals d'emprenedoria, reempresa, etc.
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4) ADMINISTRACIÓ
4.1) MODERNITZACIÓ I MILLORA DEL SERVEI
●

Donarem una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la
ciutadania per part de l’Ajuntament.

●

Elaborarem un Pla de recursos humans, conjuntament amb els treballadors i
treballadores, amb la voluntat d’aconseguir el consens de tots els partits polítics,
per garantir el bon funcionament de l’administració local. Per nosaltres és molt
important comptar amb la implicació del personal de l’Ajuntament per garantir
la bona qualitat del servei a la ciutadania.

●

Adherirem el municipi al Pacte Nacional per la Societat Digital, amb l’objectiu
que la relació entre la ciutadania i l’administració eviti el desplaçament
presencial, afavoreixi l’ús òptim del temps i permeti la compaginació de la vida
personal i laboral.

●

Elaborarem un nou Pla de millora de l’oficina d’atenció a la ciutadania
implementant metodologies àgils i eficaces de recollida de queixes i
suggeriments.

●

Impulsarem la creació d’una aplicació mòbil que incentivi la participació
ciutadana i la comunicació bidireccional amb l’administració. Permetrà una major
facilitat, rapidesa i comoditat a l’hora de realitzar tràmits i gestions.

●

Promourem les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui
desenvolupar en el terreny personal i professional.

●

Municipalitzarem els serveis que siguin de competència municipal.

●

Farem arribar a la ciutadania un document anual que informi a la ciutadania
sobre tots els incentius als quals té dret.
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4.2) EQUIPAMENTS MUNICIPALS
●

Exigirem l’obertura dels equipaments públics, com ara el poliesportiu o els
diferents patis de les escoles/instituts públics de la ciutat, durant les vacances
d’estiu, per a l’organització d’activitats esportives, com ara lligues de futbol-sala,
bàsquet o altres esports d’interès, amb inscripció gratuïta.

●

Elaborarem un inventari dels equipaments municipals i estudiarem noves
distribucions i aprofitament dels espais amb l’objectiu d’optimitzar les
estructures existents. Evidentment, aquests espais hauran de ser accessibles
per a tothom.

4.3) TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ
●

Publicarem periòdicament la informació sobre el funcionament del govern i
de l’administració municipal i la seva actuació pública perquè pugui ser
coneguda per la ciutadania. Ho farem de manera accessible i comprensible. Per
aquest motiu, cal millorar la web de la transparència.

●

Fomentarem la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè les
diferents àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives
entre si i en la seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania.

●

Reforçarem el teixit associatiu. Ajudarem i impulsarem les associacions i
entitats ciutadanes com a instruments de participació i organització de la
ciutadania tant des del punt de vista territorial com sectorial. Promourem les
seves activitats i fomentarem la seva intervenció en la definició de les polítiques
públiques.

●

Aprofitament de la llei de consultes ciutadanes no referendàries com a
metodologia de presa de decisions en aquelles qüestions de caràcter general.

●

Nou model de pressupostos participatius que permetin fer propostes a tota la
població.

●

Establirem plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania,
per fer efectiu el dret a la transparència i el bon govern.

La força de la gent

25

Programa electoral d’ERC, ARA-AM, Jovent Republicà 2019 – 2023

●

Farem una rendició de comptes anual de l’estat d’execució del PAM (Pla
d’Actuació Municipal).

●

Utilitzarem els mitjans de comunicació públics com a eina per informar la
ciutadania de forma transparent i plural.

●

Fomentarem la compra i contractació pública socialment responsable, prioritzant
criteris socials, ètics i ambientals en la contractació i compra de béns i serveis
per part dels Ajuntaments. A partir de la incorporació de clàusules socials que
reconeguin les condicions de treball dignes, la igualtat salarial, la inserció
sociolaboral, la sostenibilitat ambiental, els circuits de proximitat, l’equitat de
gènere, i en definitiva els criteris de l’economia social i solidària ja aplicats amb
el balanç social, com a factors a tenir en compte al mateix nivell, com a mínim,
que els quantitatius.
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