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Per què ens presentem? 

Junts x Catalunya–Ripollet som un grup de persones que estimem i sentim el nostre poble i 

que volem arribar a l’Ajuntament des de l’experiència i des de la passió que tenim pel municipi 

de Ripollet.  

Experiència, perquè som gent que hi vivim i que hem viscut i treballat pel nostre municipi des 

de diferents vessants, com ara el social, l’associatiu i l’econòmic.  

Passió, perquè volem treballar i aconseguir des del positivisme integrador i transversal un 

municipi que millori dia a dia. 

Volem agrair als diferents col·lectius i persones que ens han ajudat a elaborar la base del que 

serà la nostra acció de govern. Governarem per a tots, escoltarem els que pensen diferent i 

enriquirem les accions de govern a través d’aquesta escolta activa. 

Us fem un resum de les nostres propostes per governar Ripollet des de l’experiència i la 

passió local.  

 

1. Política de proximitat 

Treball, transparència i coherència amb propostes realitzables i en benefici de tothom 

Entenem la política a nivell local com un servei a la comunitat, com ho hem fet sempre en els 

diferents sectors locals en què hem participat. Això significa: proximitat per a escoltar els 

veïns, per a rebre’n propostes i per a debatre opcions alternatives. I tot això enllaçat amb una 

política de transparència i de coherència: parlar clar i dir sense ambigüitats quin és el projecte 

que defensem i el perquè. 

 

2. Neteja municipal 

Servei de qualitat 

La neteja és un servei bàsic a qualsevol municipi. Hem de fer un pas més endavant i hem de 

canviar el model per tal que sigui més òptim. 

Organització de campanyes de conscienciació i de sensibilització cívica 

És imprescindible la implicació de la ciutadania. En aquest sentit s’han de promoure 

campanyes que arribin als veïns per tal que siguin coneixedors de la necessitat d’un ús correcte 

i respectuós de l’espai públic per tal de mantenir-lo net, agradable i amb un màxim de qualitat. 
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Els que més embruten han de pagar més 

No n’hi ha prou amb un servei de qualitat i amb tasques de conscienciació de la ciutadania. En 

paral·lel a aquestes accions, el sistema ha de fer que el que més embruti i el que no respecti 

les normes hagi de pagar més. Es tracta de ser justos amb aquells veïns que actuen de forma 

cívica.  

Implantació de sistemes tecnològics de recollida d’escombraries  

No és lògic que continuem amb models de fa anys. La tecnologia també ha arribat a aquest 

tipus de servei i l’hem d’implementar. Aquests nous models ens permeten fer un control més 

exhaustiu dels residus generats i del seu tractament i identificar els usuaris. Això permetrà 

premiar als que facin més bon ús del servei. 

Creixement de la recollida selectiva 

La normativa europea ens marca quins han de ser els valors mínims d’aquest tipus de recollida. 

Per tant hem d’impulsar i treballar per augmentar els nostres percentatges de recollida 

selectiva. 

Més control de la neteja dels carrers 

Si bé la majoria de veïns de Ripollet manté una actitud respectuosa amb l’espai comú, hi ha 

una minoria de persones que no actua així. Cal que aquests ciutadans assumeixin les seves 

responsabilitats. Especialment hem de tenir cura d’una minoria que té animals de companyia i 

no compleix amb les normes. És qüestió de mantenir l’espai públic net i, alhora, és un 

reconeixement i respecte per la gran majoria que té animals de companyia i compleix amb les 

seves obligacions.  

Malgrat ser un sistema complex, continuarem apostant per implantar el sistema de control per 

ADN de les defecacions dels animals domèstics als espais públics. 

També farem complir la normativa d’enganxar els cartells de tots tipus en els llocs adients i de 

no empastifar les façanes del poble. En aquest aspecte, la nostra candidatura complirà 

estrictament la normativa i no enganxarà cartells en llocs no permesos. 

Substitució de mobiliari urbà (papereres) 

Substituirem les papereres malmeses per altres de més eficients i que siguin de més 

durabilitat. 

 

3. Habitatge 

Política real i efectiva de promoció de l’habitatge 

És un tema molt important. Cal destinar-hi el màxim de recursos que tenim al nostre abast. Per 

començar, farem complir la normativa municipal a fi que els grans tenedors no especulin amb 

un dret tan elemental com és l’accés a l’habitatge.  

Modificació de la normativa d’ús dels habitatges propietat de l’IMPSOL 

Modificarem la normativa d’accés a aquests habitatges i farem que el parc de lloguer sigui 

realment accessible als ripolletencs que més ho necessiten. 
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A més, apostem per uns serveis municipals que realment serveixin perquè els ripolletencs 

puguem gaudir d’un servei eficient d’habitatge municipal.  

 

4. Comerç local 

Motor econòmic i de dinamisme del municipi 

Apostem per un comerç potent adaptat a la realitat del moment. Impulsarem més campanyes i 

treballarem de la mà de la UCR i del Gremi d’Hostaleria per tal d’impulsar el nostre comerç i la 

nostra hostaleria. 

Ampliació de les zones d’aparcament de rotació 

El comerç local necessita que es compleixin dos eixos fonamentals. Per una banda, necessita 

disposar d’una zona agradable per caminar i passejar a l’hora de fer compres; per altra banda, 

necessita disposar de llocs d’aparcament en zones properes. En aquest sentit reforçarem i fins 

i tot augmentarem les zones d’aparcament de rotació en carrers propers a les zones més 

comercials per tal de facilitar l’accés al comerç local. 

Potenciació del Mercat Municipal 

Amb la col·laboració dels concessionaris del Mercat, afavorirem la incorporació de noves 

activitats comercials que permetin dinamitzar el comerç dins el mercat i els seus voltants. El 

Mercat ha de ser un motor per si mateix que ha d’ajudar a impulsar el comerç del seu voltant. 

Proposarem, amb la col·laboració de la UCR, crear un carnet comercial de ciutat per tal 

d’aconseguir fomentar la compra a nivell local.  

 

5. Dependències municipals 

Optimització els recursos municipals 

Apostem per una optimització de recursos i per una reordenació de les oficines municipals. A 

l’Ajuntament disposem des de fa 4 anys de més espais adquirits i els hem d’aprofitar de forma 

correcta. 

Manteniment de les dependències com cal 

Farem un manteniment com cal de les actuals dependències municipals i, en especial, del 

Cementiri Municipal. 

L’Arxiu Municipal, en un  lloc adient, accessible i modern 

L’Arxiu Municipal és una eina bàsica per a mantenir viva la nostra història. Hi destaquem dues 

funcions: la de tenir els documents ben arxivats i organitzats i la de divulgar la nostra història. 

Treballarem perquè els documents siguin fàcilment consultables per a ser estudiats i divulgats, 

habilitarem una ubicació adient de l’Arxiu i en millorarem la gestió. 
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6. Riu Ripoll 

Recuperació de  la llera 

Apostem perquè aquesta zona sigui l’eix verd de la nostra vila. El riu ha de ser recuperat com a 

ecosistema important i propi. Al mateix temps, farem accions per tenir més espais verds. 

Creació de noves zones hortícoles 

Le zones hortícoles juguen un paper fonamental en diversos aspectes, com ara el  

mediambiental, el lucratiu, el social, etc. Posarem noves zones hortícoles a disposició dels 

ripolletencs. 

 

7. Cultura i esports 

Creació de nous espais culturals i esportius 

Crearem nous espais pels mons cultural i esportiu locals. Els adaptarem a la realitat del 

moment. Impulsarem el poliesportiu amb l’ampliació de serveis i construirem una nova sala 

polivalent per al món cultural, a fi de millorar el servei a les entitats culturals. 

Manteniment efectiu i eficaç dels equipaments 

Dotarem dels recursos necessaris per tal que el manteniment dels nostres equipaments sigui 

constant i permanent. 

Potenciació del Consell Cultural 

Potenciarem el Consell Cultural perquè arribi a totes les entitats i perquè totes hi tinguin veu. 

El Consell Cultural ha de ser un clar òrgan representatiu de les entitats on aquestes han de 

tenir un major pes en les decisions del món cultural local. 

Creació d’un organisme per aconseguir ingressos per al món esportiu i cultural 

Volem donar un pas endavant per fomentar esponsoritzacions i ajudes al món associatiu tant 

esportiu com cultural del nostre municipi. 

Implementació de plafons digitals d’informació 

Promourem la implementació de plafons digitals d’informació en llocs estratègics de la nostra 

població on s’anunciaran totes les activitats culturals, esportives i d’informació municipal. 

Creació d’una agenda única d’activitats 

Habilitarem una agenda única, on les entitats podran publicitar les seves activitats. Aquesta 

agenda donarà servei tant a les pròpies entitats perquè no solapin activitats com a la 

ciutadania, a fi que coneguin les activitats que se celebren al municipi. 
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8. Política de participació 

Participació real 

Apostem per una participació real de la ciutadania i vetllarem pel bon funcionament dels 

diferents Consells Associatius (Consell Escolar, Consell de la Dona, Consell Cultural, etc.). 

Dinamització de la figura del Defensor/a de la Ciutadania 

Aproparem aquesta figura a la ciutadania. Una bona Administració ha de tenir òrgans que 

vetllin pel seu control i on els veïns puguin ser escoltats i defensats. 

Més seus per a les associacions.  

Ripollet és un poble amb molta activitat associativa i cultural, per això es fa necessari dotar-les 

de més espais perquè desenvolupin les seves activitats. 

Potenciació de l’Administració electrònica 

Els veïns han de poder fer més fàcilment les seves gestions, peticions i reclamacions. 

Dotació de mitjans per a les associacions de veïns 

Potenciarem un contacte més directe entre les associacions de veïns i l’Administració per 

ajudar a resoldre els problemes dels veïns amb dificultats. 

Pla de desenvolupament comunitari dels barris 

Elaborarem un Pla de desenvolupament comunitari dels barris que aglutini tots els agents 

socials, educatius, culturals i econòmics per a treballar junts per la seva millora. 

Protocol de benvinguda per a les persones nouvingudes 

Crearem un protocol de benvinguda per a les persones nouvingudes, amb polítiques 

d’eliminació de les desigualtats socials i risc d’exclusió social. 

Millora de la transparència de l'Ajuntament 

Cal que sigui una realitat que qualsevol veí pugui saber en què es gasten els diners públics i 

quins són els honoraris o remuneracions que perceben els nostres Regidors. 

 

9. Transport i mobilitat 

Estació de tren a Ripollet 

Continuarem lluitant amb les altres Administracions per tal que Ripollet tingui una estació de 

tren que permeti als nostres veïns una millor connexió amb els pobles del voltant i amb 

Barcelona. 

Finalització de la Ronda Nord 

Treballarem perquè finalitzi la Ronda Nord i se’n permeti la connexió amb la Rotonda dels 

Mossos d'Esquadra, amb la qual cosa es descongestionarà la circulació pel centre de la vila. 
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Vetlla pel bon funcionament dels serveis 

Vetllarem pel bon funcionament de les empreses concessionàries dels serveis. L’Ajuntament té 

l’obligació de fer complir horaris, freqüències i serveis per tal que tinguem un transport públic 

de qualitat. 

Revisió de la línia d’autobusos urbans i de les seves freqüències d’ús i de pas 

Treballarem per aconseguir un servei d’autobús a nivell urbà, que comuniqui els diferents 

barris del poble, amb parades a les diferents administracions, CAPs, mercat municipal, 

instituts, etc. i que serveixi de bus llançadora de connexió amb els mitjans de transport que 

ens connecten amb la resta de municipis. 

Reforç del transport públic en hores punta i reorganització dels horaris dels caps de setmana 

Tot acceptant que, parcialment, el transport ha de ser sostenible en termes econòmics, hi ha 

moments en què el servei actual va saturat i en d’altres queda insuficient. El reforçarem i el 

reorganitzarem. 

Posta en marxa de la targeta rosa 

La targeta rosa és un servei del qual se’n parla fa anys. Però la realitat és que els ripolletencs 

encara no en podem gaudir. Ja és l’hora! 

Més zones d’aparcament 

Crearem més zones d’aparcament i reutilitzarem les existents, amb un millor aprofitament 

d’ús. 

Solució al pas de la C-58 

Cercarem, amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, una solució al pas de la C-58 pel 

terme de Ripollet. Cal una solució ja. No podem esperar 20 anys més. 

Revisió i ampliació del circuit del carril bici 

Aquesta infraestructura ha d’anar evolucionant amb un pla plurianual.  

 

10. Policia de proximitat 

Policia de proximitat eficient 

Vetllarem perquè les persones que formen part d’aquest servei disposin d’unes condicions 

laborals dignes. Al mateix temps, exigirem un servei a la ciutadania amb la mateixa dignitat. 

Continuarem apostant per la figura del policia de barri per tal que vetlli per la bona 

convivència i els comportaments cívics a l’espai públic.  

 

11. Economia, empresa i via pública 

Revitalització dels polígons industrials de la vora del riu 

És imprescindible revitalitzar aquests polígons industrials. Cal portar a terme una reparació 

exhaustiva dels carrers i activar al màxim l’arribada a tot arreu de la fibra òptica de qualitat. 
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Ajuts a les empreses 

Implementarem ajuts per a les empreses que es vulguin instal·lar en els polígons industrials 

locals i potenciarem la contractació de treballadors veïns de Ripollet en atur. 

Control exhaustiu de la neteja dels polígons 

Farem un control exhaustiu de la neteja dels polígons, perquè, per exemple, no semblin els 

espais ideals perquè els propietaris “incívics” de gossos permetin que aquests facin les seves 

necessitats. 

Dinamització de l’associació d’empreses dels polígons de Ripollet 

Cal anar cap a la modificació dels polígons antics de Ripollet per donar-los més valor afegit: 

millor arquitectura, urbanisme, disseny, serveis, etc. i integrar-los en l'entorn urbà. 

Millora de la comunicació  

Proposem la construcció d’un pont que connecti amb el Barri de Can Tiana. A més, millorarem 

l’accessibilitat al polígon Moli d’En Xec.  

 

12. Joventut 

Noves zones d’oci 

El jovent de Ripollet necessita espais on poder gaudir de l’oci, de casals culturals polivalents  

on poder  fer   trobades  juvenils  i  d’esbarjo, etc. Promocionarem la creació de zones d’oci en 

llocs que permetin la convivència entre aquestes activitats i el descans dels veïns. 

Trasllat d’activitats molestes a les noves zones d’oci 

Promocionarem el trasllat a les noves zones creades d’aquelles activitats que estiguin 

implantades en el nucli urbà i que provoquin constants molèsties als veïns. 

 

13. Parcs i medi ambient 

Manteniment de parcs infantils 

Els nostres parcs han de servir de zona d’esbarjo per a petits i grans amb garanties de 

salubritat i seguretat. No podem permetre que sigui el lloc de defecacions dels animals de 

companyia, ni un abocador d'escombraries. Cal fer un bon manteniment dels parcs i ampliar 

les zones de joc substituint els sorrals allà on sigui possible per sòls menys agressius pels 

nostres infants. Cal preservar les nostres zones verdes dels incívics.  

Contenidors de recollida d’escombraries 

Promocionarem el bon ús dels entorns de les bateries de contenidors de recollida 

d’escombraries. 

Més punts verds 

Incorporarem més punts verds de connexió per a vehicles elèctrics. 
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Espais per a l’esbarjo dels gossos 

Habilitarem espais per a l’esbarjo dels gossos per a un control més efectiu de les deposicions 

d’aquests animals de companyia i així aconseguir una millora en la netedat i salubritat dels 

nostres carrers. 

Revisió del clavegueram 

Caldrà fer una revisió exhaustiva del clavegueram de la població. Massa sovint ens trobem pels 

nostres carrers amb animalons indesitjables. 

 

14. Sanitat i gent gran 

Residència per a la gent gran 

Volem una Residència digna per a la nostra gent gran i vetllarem pel compliment dels acords 

assolits entre el Departament de Benestar i Família i l’actual equip de govern respecte de la 

construcció de la Residència per la nostra gent gran. 

Voluntariat jove 

Promourem la creació del voluntariat jove perquè ajudi les persones grans que viuen soles en 

les seves tasques domèstiques, sobretot en les petites reparacions que no poden fer front. 

Horaris dels CAP 

Continuarem treballant amb el Departament de Sanitat i Consum en la línia de mantenir oberts 

els CAP en temporada d’estiu amb els efectius adients. 

Dinamització del Casal d’Avis  

Dinamitzarem el Casal d’Avis ampliant-ne el nombre d’activitats que permetin un major 

nombre de participants. També cercarem la col·laboració i la implicació del jovent en un 

intercanvi d’experiències amb la gent gran, compatint l’ensenyança que dona la maduresa i els 

nous enfocaments del jovent. 

 

15. Ensenyament 

Sí a les noves implementacions escolars i sí, també, a la millora dels altres centres escolars 

Cal fer una revisió exhaustiva de l’estat de les escoles de la nostra població i fer el 

manteniment necessari perquè els nostres infants puguin estudiar en un entorn adient. 

Potenciació del Consell Escolar Municipal 

Farem que aquest òrgan torni a tenir un pes específic dins el món educatiu local. Les decisions 

estratègiques es prendran després del debat i d’escoltar aquest òrgan.  
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Millora dels serveis de la Biblioteca Municipal 

Revisarem els horaris i els materials disponibles. Adaptarem els horaris a les necessitats reals 

dels usuaris, com per exemple, la dels estudiants, per tal que en puguin treure el millor profit. 

Ajut per la implementació digital a totes les escoles del municipi 

Treballarem amb el Consell Escolar per la implementació digital a totes les escoles i per rebre’n 

subvencions. 

 

16. Urbanisme 

Millora dels nostres carrers 

Treballarem per eliminar obstacles a les voreres (pals dels serveis d’enllumenat i telefonia) i 

proposarem un projecte de semi-peatonalització dels carrers de la zona dels mercats (Plaça 

Onze de Setembre i Mercacentre) i d’ampliació de les voreres. És necessari que hi hagin més 

carrers que facilitin l’accés al comerç local. Tenim carrers al centre del Poble que necessiten 

una transformació i per tant necessitem un pla plurianual per tal d’aconseguir incrementar 

aquest entorn semi-peatonal. 

 

17. Nous equipaments 

Cementiri nou 

Necessitem un nou Cementiri, allunyat del centre de la població i que permeti enterrar els 

nostres familiars en un lloc proper. El poble ha crescut molt i actualment el Cementiri 

Municipal queda al mig del poble. Es fa necessària una nova ubicació, amb una millor 

accessibilitat. 

Edifici polivalent per a les entitats culturals  

El Centre de Cultura està saturat. Necessitem un nou centre, amb millors serveis perquè les 

entitats culturals se’n beneficiïn. 


