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Programa de govern 2019-2023.
Una eina per la transformació
Decidim Justícia social i Drets Socials
Impulsem l’educació
Apostem clarament per una escola púbica, inclusiva, de qualitat i en català que permeti
avançar cap a una xarxa educativa única i pública des de l’escola bressol fins a la
universitat.
Hem aconseguit els 5 instituts per Ripollet.
Hem consolidat la formació no reglada amb el suport econòmic i de recursos a
l’escola d’adults.
Hem apostat per un educació pública i de qualitat.
Hem municipalitzat les escoles bressol perquè no es pot fer negoci amb
l’educació dels més petits.
Hem creat el servei educatiu de l’Escola de Música, que ens permetrà accedir a
finançament de la Generalitat.
Hem dotat les AMPES de subvencions pels Casals d’estiu
Hem revertit les retallades al Consorci de Normalització Lingüística

L’educació també és un dret, i ho ha de ser per a tothom. Per això posarem en marxa
l’Oficina Municipal d’Escolarització, que ha de ser l'espai únic on matricular els
infants en etapes educatives obligatòries i una eina efectiva per la inclusió,
assegurant l’equitat i la no segregació en l’adscripció i matriculació en l’àmbit municipal
(entre escoles concertades i públiques i, també, entre escoles públiques). Aquesta
oficina ens ha de permetre garantir la continuïtat de línies i escoles.

Abordem l’educació com un element permanent i global.
Per això hem creat l’Escola Municipal de Música, que ara tot just posarem en marxa.
Per fer-ho, construirem un espai adequat on pugui desenvolupar la seva activitat.
I per això crearem uns Serveis Educatius Unificats que treballin de forma transversal
l’educació en l’esport, seguint el projecte de Esport-Escola començat l’anterior
mandat per fer un esport no competitiu i de foment dels valors de l’esport; l’educació
cultural i de coneixement del patrimoni cultural, com hem fet amb la Xamuskina,
el nou Cabraboc, o el Sant Jordi a les escoles, per fer que els alumnes també siguin
protagonistes de l’activitat cultural del municipi; l’educació ambiental, aprofitant les
inversions fetes durant aquests quatre anys a la Casa Natura i a l’entorn del Parc dels
Pinetons, per fer que l’aprenentatge del nostre medi natural sigui una prioritat real a
les nostres aules; l’escola de circ, seguint amb el projecte Alehop! iniciat de circ social
consolidarem i ampliarem l’oferta i els recursos comptant amb les nostres entitats;
l’educació maker, tecnològica i de fabricació digital, dotant-la d’espai propi i
recolzant-nos en la feina ja feta; i coeducació per defensar una educació igualitària
que se centri a acabar amb la socialització de gènere, la creació de rols i els
estereotips imposats en funció del sexe amb el qual naixem.
Amb la municipalització de les escoles bressol hem avançat per garantir els dret a
l’educació dels més petits, sense que el benefici econòmic del servei sigui un
condicionant però garantint la viabilitat. Ara farem que formin part d’un projecte molt
més ampli reforçant i ampliant els espais de trobada entre famílies i infants, com a
espais de criança comunitària, tot incorporant entitats que aportin una part més
col·lectiva de suport. Crearem un espai natural i obert pels nens de 0 a 3 on
desenvolupar aquest projecte.
I aplicarem la tarifació progressiva en la taxa de l’escola bressol per garantir la
igualtat d'oportunitats en l’accés a aquest servei i eliminar la discriminació per raons
socioeconòmiques mentre no s’assoleix la universalitat i gratuïtat.
Continuarem amb els plans anuals d’inversions i millores a les escoles públiques,
tot pressionant el Departament d’Educació per a què assumeixi les seves
competències en inversions. Convertirem els centres educatius en espais oberts les
24 hores amb visió de municipi, per teixir una xarxa d’activitats on les escoles siguin
patrimoni de tot el poble.

Transformarem els menjadors en espais educatius, aplicant el model autogestionat
que s’està portant a terme de forma exitosa en algunes escoles del municipi, tot
vetllant per la qualitat i la procedència dels productes que s’hi ofereixen.
Recollirem les propostes que va elaborar l’escola d’adults en el seu procés participatiu
per dissenyar un equipament adaptat a les seves necessitats, tot construint un nou
edifici per l’escola d’adults, que contempli també un espai per l’Associació Jaume
Tusset. La nova escola d’adults ha de ser un espai digne, ampli, lluminós, on es
pugui accedir i arribar-hi sense dificultat.
També hem d’entendre l’educació com una porta d’entrada a la ocupabilitat de les
persones i una via d’inserció al món laboral. Treballarem per reforçar i ampliar les
propostes formatives en batxillers i en cicles formatius per a oferir un millor futur
laboral i educatiu pels nostres joves.
Oferirem ajudes a la mobilitat dels joves que han d’anar a estudiar fora, desenvolupant
polítiques de mobilitat educatives per a tothom.
Hem dotat les AMPES de subvencions pels casals d’estiu. El nostre proper repte es
dotar les AMPES de més línies de subvencions.
Hem revertit les retallades al Consorci de Normalització Lingüística i hem dignificat
les condicions laborals de les seves treballadores. Dotarem l’oficina de normalització
lingüística d’un espai a peu de carrer.
Ubicarem a Ripollet els Serveis educatius de zona (Montcada, Santa Perpètua i
Ripollet).
L’educació, prioritat al llarg de la vida.
Ara farem efectiu el compromís del Departament per l’ampliació d’oferta de
postobligatori, amb nous batxillerats i cicles formatius.
Ara construirem un nou edifici per l’escola d’adults que pugui encabir totes les
seves necessitats educatives.
Ara reforçarem una primària sense segregació amb la creació de l’Oficina
Municipal d’Escolarització, l’OME, per incidir en el procés de preinscripció,
planificació i seguiment de l’escolarització.

Continuarem amb els plans anuals d’inversions i millores continues a les
escoles públiques.
Ara posarem les Escoles bressol a l’abast de tothom amb la tarifació social.
Ara construirem un espai adequat per desenvolupar l’activitat de l’Escola
Municipal de Música
Crearem uns Serveis Educatius Unificats que agrupin l’educació en l’esport,
cultural i de patrimoni, mediambiental, de circ, de fabricació digital i amb
perspectiva de gènere.

Drets socials
La nostra societat travessa una situació crònica d'emergència. A l’increment de les
necessitats socials, fruit de l’atur i la precarietat, s’ha superposat amb duresa la
incidència de les retallades en els quatre pilars bàsics del benestar: salut, educació,
serveis socials i dependència.
Tots aquests factors interactuen provocant problemàtiques socials múltiples i
complexes, que requereixen més recursos i un nou enfocament de les polítiques
socials interdisciplinari.
L'objectiu fonamental de la política social ha de ser millorar la qualitat de vida de les
persones. Assolir aquest objectiu requereix polítiques nítidament transformadores i
rupturistes.
Hem donat vida a les noves oficines de Drets Socials.
Hem incrementat les ajudes a la dependència.
Hem reforçat els Servei d’Atenció Domiciliària.
Tenim molts més usuaris del SAT, el servei per emergències telefòniques, i hem
fet pràcticament gratuït aquest servei

Ara, la urgència i l’emergència concentren un volum molt important dels recursos
humans i econòmics del servei. Cal donar la volta a la situació, i per fer-ho
potenciarem l’atenció col·lectiva i comunitària, garantint la dotació pressupostària
per intervencions comunitàries i frenant la imposició d’intervencions
individualitzadores.
Treballarem des de la transversalitat, aportant la visió social als projectes culturals,
educatius o laborals que impulsi l’ajuntament.
Treballarem per una tributació progressiva en aquelles taxes i preus públics on sigui
possible fer-ho.
Redefinirem els Centres Oberts per infants i joves, la Placeta i el Kfetí, per fer-los
més inclusius, tot mantenint el seguiment individualitzat que necessiten aquests
col·lectius i abordant totes les necessitats sòcio-educatives allà on no arriba l’escola,
treballant amb infants i joves i les seves famílies.
Construirem sobiranies. Sobirania pròpia, empoderant les persones per a què
passin d’éssers passius a actius, a formar part del col·lectiu i la xarxa. Sobirania
energètica, garantint que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d'aigua a
les famílies amb dificultats econòmiques sense una autorització prèvia de serveis
socials i pressionant les companyies subministradores per a què cobreixin amb els
seus beneficis la part de pobresa energètica del municipi. I sobirania alimentària,
impulsant propostes contra el malbaratament alimentari.
Abordarem la problemàtica de la Salut mental, ja que l’increment de la pobresa i
l’exclusió social i l’afebliment de les estructures familiars provoquen greus problemes
d’aïllament i soledat que augmenten les problemàtiques relacionades amb les
malalties físiques i mentals que requereixen de solucions específiques.
Estudiarem la municipalització del Servei d’Atenció Domicialiaria, el SAD, per
lluitar contra la privatització i garantir els drets laborals de les dones que hi treballen.
Garantim Drets
Impulsarem encara més l’atenció col·lectiva i el treball comunitari.
Estudiarem la municipalització del Servei d’Atenció Domicialiària
Reformularem el centre obert la Placeta, per fer-lo més inclusiu.

Gent Gran
Ripollet ha de tenir un nou equipament per la gent gran, amb places concertades de
Residència i de Centre de Dia.
Hem definit un nou equipament per la Gent Gran al procés participatiu Pensa en
Gran.
Hem aconseguit el compromís ferm de la Generalitat per les places públiques de
Residència i de Centre de Dia al nou equipament per la gent gran.

Durant tot el mandat hem treballat per donar solució a les necessitats que genera
l’envelliment de la població.
El Casal avis és un equipament necessari i molt utilitzant per la gent gran de Ripollet.
Hem de garantir que es pugui utilitzar també durant l’estiu. Al mateix temps, hem
de fer que sigui patrimoni de tot el municipi.
Hem elaborat el procés participatiu Pensa en Gran per definir plegades com havia de
ser el nou equipament per la gent gran, quins serveis havia de contenir i com aquests
serveis havien de ser gestionats.
Ara, efectuarem les gestions urbanístiques i els estudis tècnics i econòmics de
viabilitat del projecte de construcció i gestió per la Residència assistida i assistència
integral, i un Centre de Dia de titularitats municipals.
Construirem la nova Residència i el nou Centre de Dia i aprovarem la seva gestió.
I col·laborarem amb la Generalitat per tal que aquestes places siguin concertades i
es pugui garantir l’accés a un preu just.
Més que una residència
Ara construirem un nou equipament per la gent gran, amb places de
Residència i de Centre de Dia.
Concertarem les places per a què siguin públiques i tothom hi pugui accedir
sense que els ingressos siguin un impediment.
Farem realitat la Residència

Habitatge digne
Encara patim els efectes de la primera bombolla immobiliària i ja comencem a patir
els efectes de la segona, aquesta vegada centrada en l’alça dels preus del lloguers,
que arriben a cotes impagables per aquells que ja hem sofert una pèrdua important
del poder adquisitiu. Aquesta situació ens aboca a una crisi d’habitatge en constant
creixement.
Cal revertir aquesta dinàmica i fer possibles uns barris i un poble habitables, que no
responguin exclusivament a la lògica del benefici, sinó a les necessitats de qui els
habita.
Hem creat l’Oficina Local d’Habitatge, amb gairebé 600.000 € en ajuts al lloguer.
Hem aconseguit que els 74 habitatges de protecció oficial de L’IMSOL que
estaven buits es lloguessin.
Hem aprovat l’adquisició de sis habitatges per posar en marxa el Parc d’habitatge
social.

Davant el panorama desolador que vam trobar en arribar al govern el 2015, on
l’ajuntament no disposava de cap recurs, ni de persones ni d’habitatges, per fer front
a aquesta emergència, i de la tasca dura i sovint dolorosa que hem fet durant aquests
quatre anys, tenim clar que el dret a l’habitatge ha de continuar sent una de les nostres
prioritats, i que hem de mantenir i reforçar les polítiques iniciades.
Impulsarem la consolidació de l’Oficina Municipal d’Habitatge, incorporant
expertesa en habitatge a través d’un Agent de la Propietat Immobiliària per fer una
Borsa pública d’habitatge de lloguer.
Elaborarem el Pla Local d’Habitatge, per dotar-nos d’eines de gestió.
Promourem beneficis fiscals en la rehabilitació d’habitatges destinats a lloguer a
canvi de fixar preus justos.
Farem complir la llei 24/2015, d’exclusió de l’habitatge i subministraments,
garantint que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d'aigua a les famílies
amb dificultats econòmiques sense una autorització prèvia de serveis socials i
pressionant les companyies subministradores per a què cobreixin amb els seus
beneficis la part de pobresa energètica del municipi
Ampliarem el parc públic d’habitatge, per tal d’incidir de forma efectiva en el preu i
combatre aquesta emergència. Augmentarem la quantitat de sol públic allà on sigui

possible. Construirem 80 habitatges de lloguer i lloguer social i continuarem amb
la compra d’habitatges per fer font a les emergències.
Estudiarem fórmules que ens permetin incloure una part del de nova construcció dels
grans tenidors a la xarxa d’habitatge de lloguer social.
Pel dret a l’habitatge
Ara construirem 80 habitatges municipals de protecció social per destinar-los al
lloguer i al lloguer social i comprarem 6 pisos per poder donar resposta a
l’emergència

Un poble feminista
Apostem per un Ripollet feminista que posi al centre del funcionament social la VIDA.
La reproducció de la vida, la generació de condicions de vida dignes per a les persones.
I que treballi per a un abordatge integral de les violències contra les dones.
Hem treballat en el desenvolupament de polítiques feministes transversals.
Hem posat en marxa el nou Servei d’Informació i Atenció a les Dones.

Impulsarem els instruments necessaris per fer polítiques transversals feministes i
per l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’opció sexual,
des de l’educació, la salut i els drets sexuals i reproductius, l’espai públic i la
recuperació de la memòria històrica, el comerç, la cultura i els espais festius, l’esport
la mobilitat i l’habitatge.
Recolzarem l’articulació d’un teixit associatiu feminista, que generi l’apoderament
de les dones i que ajudi a promoure, facilitar i desplegar les més àmplies aliances
feministes als municipis.
Estudiarem la municipalització dels serveis de cura a les persones, com ara el
SAD.
Impulsarem els criteris feministes en les polítiques econòmiques: elaborarem
pressupostos municipals amb perspectiva feminista i introduirem criteris de gènere en
les ordenances fiscals i en els processos de contractació publica.

I tot això ho farem dotant el municipi d’un nou equipament, la Casa de la Dona, que
ajudi a vehicular totes aquestes polítiques feministes des d’un espai de dones i per a
dones.
Treballem per la igualtat
Ara crearem un nou equipament, la Casa de la dona, que doni resposta a les
accions i polítiques feministes.

Municipi inclusiu, cohesionat i lliure de racisme
El nostre projecte treballa per ampliar i consolidar drets polítics, socials i
econòmics per a tota la societat: vot, educació, treball, habitatge, sanitat i accés a
la funció publica.
Estendre, aprofundir i ampliar de drets per a tota la població és la millor garantia per
front a l’extrema dreta.
Hem fet que l’Ajuntament de Ripollet formi part de la Xarxa de Municipis
Acollidors per tal de garantir els drets humans bàsics d’aquest col·lectiu

Actualitzarem els tràmits municipals d’empadronament per tal de publicar i fer
accessible a tothom el protocol d’empadronament, tot racionalitzant el procés quan
no hi hagi acreditació de l’habitatge, no hi hagi domicili fix, o no es disposi de
documentació.
Dotarem de més recursos el Servei d’Acollida, per tal de poder elaborar un Pla
d’Acolliment que faciliti el procés d’integració de les persones nouvingudes
organitzant recursos i accions.
Continuarem impulsant una Xarxa Ciutadana d’Acollida on administració, entitats i
veïns col·laborin en suport i defensa de les persones nouvingudes.
Integrarem l’actual assessorament jurídic pels diferents tràmits adreçats a aquest
col·lectiu, com el reagrupament familiar o la renovació de residència, dins el nou Pla
d’Atenció Ciutadana.

Drets per a tothom
Ara elaborarem i posarem en marxa un nou Pla d’Acolliment per facilitar la
integració de les persones nouvingudes

Municipi amb perspectiva LGTBI
Volem un Ripollet que doni la cara contra l’exclusió de les persones LGBTI de les
diverses instancies socials, educatives, laborals, culturals, polítiques i econòmiques i
que sigui lliure de totes les formes d'LGBTI-fòbia.
Hem reforçat i visibilitzat l’espai LGTBI.
Hem posat en marxa la Taula LGTBI
Hem signat un conveni de col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia per
poder lluitar contra la LGTBI-fòbia en totes les seves formes i per donar el suport
necessari a les víctimes.

Continuarem destinant recursos propis a les polítiques LGTBI que ens permetin
treballar específicament la qüestió de la transversalitat de gènere en les diferents
polítiques públiques.
Continuarem oferint orientació personal i familiar en els àmbits sociosanitari,
laboral i legal de forma especialitzada i especifica per l'apoderament del col・lectiu
LGBTI, així com assessorant individualment persones LGBTI en punts específics,
especialitzats i permanents.
Continuarem ocupant l’espai públic per visibilitzar les diades dels col·lectius
LGTBI.
A Ripollet, estima com vulguis
Ara implementarem el Pla Local LGTBI des de l’espai participatiu de la Taula
LGTBI
Elaborarem una diagnosi sobre la realitat LGTBI a les escoles de Ripollet que
ens permeti un abordatge seriós de les problemàtiques existents.

Salut pública i ciutat lliure d’amiant
Des del municipi i amb les competències que tenim en salut, hem de desenvolupar
estratègies que promocionin la qualitat de vida i salut, unides a la prevenció, el
guariment i la rehabilitació, que es realitzen al llarg de tot el cicle vital i en els diversos
espais de la vida social, posant l’èmfasi no nomes a l’atenció individual sinó també en
les accions d’àmbit familiar, comunitari i dels espais productius per tal de garantir
l’atenció integral a la salut.
Hem començat a retirar l’amiant de les escoles.
Hem posat al dia tot el servei anti-plagues, de desinfecció, desratització i
desinsectació dels equipaments i espais públics.
Mantenim un estricte control sanitari sobre fonts i aqüífers per controlar la
legionel·la.
Hem elaborat un ambiciós programa per incloure bons hàbits de consum
d’aliments als menjadors escolars.
Hem treballat amb els municipis veïns per reclamar un nou Hospital de titularitat
i gestió públiques i per defensar els serveis sanitaris del Parc Taulí.

Defensarem un sistema de Sanitat púbica, universal i de qualitat, amb una major
dotació de personal pels nostres CAP’s, un pediatra pel Cap Pinetons i urgències
pediàtriques al CUAP.
Necessitem uns centre sanitari nou, de titularitat i gestió públiques, a aquesta zona del
Vallès. Hem reclamat amb els municipis veïns per a aquesta sigui una prioritat de la
Generalitat i continuarem treballant per a què es construeixi el nou hospital Ernest
Lluch, entre Montcada i Ripollet.
Continuarem amb el treball fet per l’eliminació de l’amiant de l’espai públic, elaborant
un Pla Director de retirada d’amiant que faci l’inventari complert de tot el material a
l’espai públic i faci una proposta avaluada per impacte, quantificada i calendaritzada
de la retirada.
Garantirem una bona coordinació amb el Departament de Salut per tal de fer
seguiment de les llistes d’espera i la cobertura de les baixes laborals del personal
sanitari. Cercarem l’adequada qualitat en la visita mèdica i d’infermeria perquè pugui
respondre a les necessitats dels pacients.

Impulsarem el programa Salut i Escola per potenciar l’educació sanitària en la
infància i l’adolescència amb l’impuls d’iniciatives a les escoles i des del mateix
ajuntament.
Continuarem vetllant pels hàbits de consum saludable als menjadors escolars.
Continuarem treballant de forma coordinada entre Salut Publica i Medi Ambient en la
promoció de l’ús de productes nets a traves de les contractacions i compres
publiques amb l’objectiu de reduir l’exposició de la població a productes tòxics.
Un nou Hospital públic i una ciutat sense amiant
Continuarem treballant per a què es construeixi el nou hospital Ernest Lluch,
entre Montcada i Ripollet
Ara eliminarem l’amiant dels edificis municipals, començant per la Nau de la
Brigada, els bucs d’assaig i la resta d’escoles.
I aplicarem avantatges fiscals per retirar-lo de les propietats privades.

Decidim Justícia Social i Desenvolupament
comunitari
Cultura emancipadora
La Cultura és una eina de cohesió i de creació de personalitat que ens fa partícips de
la comunitat.
Hem consolidat una Festa Major oberta a tots els barris i participativa.
Hem fet de la cultura un espai transversal on tots els actors socials del municipi
s’impliquessin, a través dels anys Lorca, Clavé, del llibre o de les arts
escèniques; a través del Sant Jordi a les escoles; o a través de la cultura popular
amb la Xamuskina o el nou Cabraboc.

El model de Festa Major cada vegada més participatiu i més participat, i sobretot estès
al barris, ha arribat per quedar-se. Ara cal expandir aquest model a la resta de
polítiques culturals i descentralitzar l’activitat cultural.
La construcció d’aquesta cultura emancipadora no serà possible si no democratitzem
l’accés a la cultura; si no la fem inclusiva i accessible absolutament a tothom. Per això
portarem les activitats culturals a tots els punts de Ripollet, del final de la Rambla
fins a Pinetons i de Sant Andreu a Pont Vell-Tiana. I programarem de forma estable
activitats a tots els Centres Cívics Municipals.
Impulsarem una coordinadora d’entitats que permeti optimitzar recursos,
coneixements i aprenentatges. I dotarem les entitats amb més espais per
emmagatzemar el seu material.
Promourem punts liles i protocols de prevenció d’agressions masclistes a la Festa
Major i altres espais festius.
Cultura per canviar-ho tot
Ara portarem una programació cultural permanent als Centres Cívics
municipals seguint el model de la Festa Major als barris.
I farem arribar activitats a tots els punts de la ciutat, del final de la Rambla a
Pinetons i de Sant Andreu a Pont Vell-Tiana.

Construïm teixit comunitari
Defensem uns barris i un poble que posin la vida al centre i on els equipaments i els
serveis estiguin pensats per satisfer les necessitats de la comunitat. Estimar Ripollet
és fer que les polítiques públiques arribin a tot arreu i a tothom.
Hem recuperat espais públics com la plaça Pere Quart, el parc Rizal o parc del
Riu Ripoll.
Hem dotat el municipi de nous espais públics, com l’espai Maria Aurèlia
Capmany.
Hem instal·lat el “Llibres lliures”, vuit punts d’intercanvi de llibres arreu del
municipi.
Hem fet que els nostres murs parlin amb els murals de la Neus Català, de les
dones, dels animals

Promourem espais per teixir i acordar les actuacions necessàries als barris que
suscitin amplis acords i consensos socials i polítics, i que siguin fruit de processos
generalitzats de participació veïnal, efectius i vinculants.
Continuarem fent polítiques de recuperació de l’espai públic per a l’ús comú.
Els barris al cor
Ara posarem en funcionament el nou Casal de barri municipal al barri de Pont
Vell i Tiana
Construirem un espai cultural municipal al costat de l’escola Tiana
Reformarem el Carrer Sant Sebastià per dignificar urbanísticament el barri i
els seus habitatges
Construirem una segona Biblioteca al barri de Can Mas
Reformarem el parc Primer de Maig

Memòria històrica i Patrimoni
La memòria i la dignitat no han de ser una qüestió d’honors i distincions, sinó que ha
de formar part del present i el futur col·lectiu de la ciutat. El coneixement de la historia
es una eina indispensable per entendre el present i pensar el futur.
La transformació de la ciutat ha d’incloure i mantenir el seu patrimoni, gestionant-lo
cap a la cohesió social i el reforç d’una personalitat local inclusiva i compartida, i
garantint la seva protecció i preservació.
Hem revitalitzat culturalment el Casc Antic, amb la plaça Clos i el Mercat de la
Vinya.
Hem retirat la simbologia franquista dels nostres carrers.
Hem homenatjat la Lleva del Biberó amb una placa commemorativa a la Plaça
Pere Quart dins les I Jornades de Memòria Històrica de Ripollet
Hem començat a elaborar el cens sobre el cost humà de la violència política a
Ripollet durant la República, la Guerra Civil i el Franquisme
Hem instal·lat el monòlit del Memorial a les víctimes de l'amiant

Crearem una Xarxa d’espais de memòria històrica a Ripollet, convertint l’espai
públic en un espai de commemoració i memòria on es pugui resseguir la historia de
les classes populars amb itineraris temàtics, plafons o memorials.
Crearem el Parc arqueològic de Pinetons, com un espai de coneixement del
Patrimoni arqueològic.
Convertirem en un Museu el Moli d’en Rata, en el moment que haguem construït
equipament propi per l’escola de música, que es sostingui en tres potes: art, memòria
i història social de Ripollet.
Feminitzarem el nomenclàtor municipal introduint noms de dones en les
denominacions de carrers i places fins a assolir com a mínim el 50% de carrers
feminitzats, sanejar-los de personatges menyspreables i recuperant, quan sigui
possible, les denominacions populars.
Desenvoluparem el Pla Director de Patrimoni Públic per tal de catalogar i protegir
el patrimoni arquitectònic i històric del municipi utilitzant les figures jurídiques de
protecció del patrimoni de competència municipal (BCIL, EPA i BPU) per garantir la

protecció i conservació dels elements d’interès patrimonial de bens mobles i immobles
públics i privats.
Actuarem sobre el centre històric tot preservant el nostre Patrimoni i treballant en la
construcció i configuració de la personalitat de Ripollet.
Patrimoni de tothom
Ara catalogarem i protegirem el patrimoni arquitectònic històric desenvolupant
el Pla Director de Patrimoni Públic
Actuarem en el centre històric tot mantenint la seva personalitat.
Memòria vol dir futur
Ara crearem una xarxa d’espais de memòria històrica de Ripollet.

Esports per créixer
L’esport és un dels àmbits de participació i treball voluntari més amplis de Ripollet. Per
això cal potenciar-lo i orientar-lo com una eina d’integració, de lluita contra la
segregació, de coeducació, i promotora de la salut i educació en valors.
Hem invertit més d’un milió d’euros en millores al pavelló Joan Creus, pavelló
Barneda, camps de futbol, pista d’atletisme, pista de tenis, pista de grades i
rocòdrom.
Hem promogut el projecte Esport-Escola per tenir un esport extraescolar menys
competitiu i promoure els valors de l’esport
Durant l’estiu es començaran les obres del canvi de gespa al camp municipal de
futbol i les dels vestuaris del camp municipal de l’Industrial.
Tenim els projectes per l’aïllament tèrmic del pavelló Joan Creus i l’annex, el nou
bar del camp de futbol municipal i l'arranjament dels lavabos i vestuaris de
l'annex del Joan Creus
Hem augmentat un 20% les subvencions a entitats esportives i ampes

Consolidarem els canvis en la gestió del Patronat d’Esports. Durant molts anys,
l’esport a Ripollet ha estat determinat per unes formes de fer molt autoritàries, prenent
les decisions en despatxos, amb molt poca consulta amb les entitats i els usuaris.
D’aquestes maneres de fer en són exemple el nyap de la remodelació del pavelló Joan
Creus o el debat sobre la ubicació de la nova pista d’atletisme.
Canviar aquesta dinàmica ha portat un temps. La implicació dels treballadors i
treballadores i el suport de moltes persones lligades a l’esport local ha permès donar
un tomb en positiu, tot recuperant la participació de persones i entitats per a dissenyar
i fer quallar projectes amb una perspectiva de futur. Per tot això, continuarem
treballant en enfortir les relacions amb les entitats esportives i persones
usuàries.
Hem elaborat un ambiciós Pla de Renovació Integral del Poliesportiu, conjuntament
amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, treballadors i usuaris del PAME, entitats
esportives i la Taula per la Diversitat Funcional. Ja hem començat a treballar el
projecte executiu, que tindria un cost aproximat de 9 milions d'euros i 2 anys i mig de
període d'obres, les quals es farien en dues fases, intentant minimitzar al màxim
l'afectació als usuaris.
Durant el proper mandat, executarem el Pla Director de Renovació del
Poliesportiu:
Elaborarem un projecte ambiciós i valent de reforma del Pavelló Joan Creus.
Continuarem reforçant el projecte educatiu de l’Esport-Escola i l’esport femení.
Potenciarem els esports aquàtics i la piscina descoberta pel seu ús per nedadors
fora dels mesos d’estiu.
Continuarem treballant per la unificació dels Clubs de futbol com una manera
d’enfortir-los, apostant sempre per la col·laboració entre entitats i pel treball coordinat.
Tenim molt per a fer però la feina feta fins ara ens enorgulleix i volem continuar
transformant Ripollet en una ciutat on la pràctica de l'esport sigui un pilar
fonamental en el procés de vida individual i col·lectiva, comptant amb tothom i
sense excloure ningú.
Renovem els equipaments esportius
Ara renovarem de manera integral el Poliesportiu amb el Pla director de
reforma del Poliesportiu Municipal.
I continuarem amb les millores a tots els espais.

Construir amb mirada jove
El jovent s’ha de sentir seva la ciutat i ser protagonista de totes les polítiques públiques.
Hem fet que Ripollet tingui, més que mai, una mirada jove.
Hem dut els Pressupostos Participatius als instituts, facilitant l’adquisició
d’experiència i transmetent aptituds basades en el diàleg, la cooperació i les
formes democràtiques de presa de decisions.

Continuarem impulsant projectes que facin pedagogia i transmetin hàbits i valors
participatius, i que permetin l’apropament dels joves a la gestió dels afers públics.
El jovent, protagonista
Ara adquirirem la Torre de Can Mingrat per dignificar l’activitat actual i dotar
Ripollet d’un nou espai per als joves

Decidim Desenvolupament Econòmic i Social
L’ús de l’espai públic
Volem una ciutat que afavoreixi l’ús de l’espai públic per la vida diària i que beneficiï
les relacions socials i comercials prioritzant les persones.
Hem elaborat de forma participada un Pla de Mobilitat
Hem pacificat el carrers Sant Jaume i Balmes

Ripollet està mancat d’equipaments i molts dels que tenim, culturals o esportius, estan
col·lapsats per la sobreutilització. Cal augmentar la quantitat de sòl públic, reservar
el que tenim per a equipaments, i oposar-se a la seva venda.
Treballarem per recuperar els solars buits del municipi i definir nous usos per
aquests espais amb la complicitat i la col·laboració dels veïns. Arranjarem el solar del
carrer Sant Joan, utilitzat pels veïns com a aparcament públic, per tal de eliminar els
molèsties que actualment provoca.
Elaborarem un Pla de manteniment de l’espai públic que integri la via pública i els
parcs i zones enjardinades del municipi. Aquest pla ha de contenir una previsió de
soterrament de línies elèctriques que alliberi les voreres dels pals de llums que
entorpeixen la circulació dels vianants. Cal buscar les fórmules que permetin imposar
els costos del soterrament de línies a les empreses subministradores.
Redactarem un nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic que solucioni
els problemes actuals amb un pla de renovació dels elements deteriorats i una
progressiva substitució del tipus d’enllumenat tot aplicant l’Estudi de contaminació
lumínica elaborat durant el mandat.
Elaborarem un Pla de rehabilitació d’edificis que contempli els blocs de pisos molt
deteriorats i envellits que tenim al municipi.
Treballarem per implementar plans urbanístics amb perspectiva de gènere i fer una
anàlisi de gènere de l’urbanisme del municipi per generar espais més amables i
que promoguin la igualtat des d’una perspectiva feminista. Cal fomentar espais segurs
en els diferents llocs que sigui necessari.
Repensarem el centre de la ciutat, i ho farem establint mecanismes de participació
popular en la presa de decisions. Cal recuperar la plaça Pere Quart i tot el seu
entorn com a Centre de la ciutat, convertint-ho un espai usable i vivible.

Ripollet per viure-hi
Ara pacificarem la Rambla Sant Esteve fent un gran espai pels vianants amb
les places del Molí i Pere Quart.
Peatonalitzarem zones del Casc Antic seguint el Pla de Mobilitat que hem
elaborat.
Racionalitzarem l’ús de la Rambla Sant Jordi.
Crearem noves places de pàrquing públic al Mercat Municipal i arranjarem el
solar del carrer Sant Joan per evitar fang i pols.
Renovarem l’enllumenat públic per fer els nostres carrers més amables i fer un
ús més eficient de l’energia elèctrica, apostant per les energies renovables.

Ripollet net i verd
Volem barris més verds i més nets. Volem mantenir un entorn saludable i generador
de benestar.
Hem fet plans d’ocupació específics per la neteja dels parcs i els carrers.
Hem fet campanyes de tinença responsable de gossos adreçades als seus amos
i a la recollida d’excrements.
Hem posat policia de paisà per sancionar els amos de gossos que embruten
l’espai públic

Treballem tots els dies de l’any per tenir el nostre poble net. Els carrers, les places,
les voreres, els embornals, els parcs i les zones verdes.
Però les retallades que va patir el contracte de neteja viaria durant l’anterior mandat,
que va reduir molt la plantilla de treballadors que s’hi dedicaven. I l’actitud d’alguns
veïns que no respecten l’espai públic i el deixen brut, fan que aquesta tasca diària i
continua de neteja de l’espai públic no acabi mai.
Farem un nou contracte de neteja viària que amplia el servei per dimensionar-lo
correctament a les necessitats de Ripollet.

Pel que fa als excrements dels gossos, les campanyes de conscienciació tenen una
efectivitat limitada en el temps. Després d’uns mesos deixen de fer efecte en els
propietaris i cal tornar a recordar que si un gos embruta, el propietari ha de recollir-ho.
Implementarem un sistema que ens permeti identificar els propietaris
irresponsables i controlar els excrements que embruten els parcs i carrers. Hem
estudiat el control de l’ADN dels animals, però aquest mètode encara resulta poc
eficient i molt costós.
Implementarem sistemes més eficients i interconnectats per a la reutilització de les
aigües de pluja per a usos urbans, com la recuperació d’aqüífers, per al reg de parcs
i jardins i per la neteja de carrers.
Incrementarem els espais verds amb espècies autòctones.
Replantejarem les podes mal planificades i executades no respectant el cicle
dels arbres.
Continuarem reforçant els espais naturals que ens envolten, garantint els connectors
biològics naturals.
Inversió constant en neteja
Ara ampliarem el servei de neteja contractant més personal.
Implementarem un sistema de control d’excrements de gossos.
Millorarem els enjardinaments i l’ornamentació floral de l’espai públic.

L’entorn natural de Ripollet
L’espai natural de Ripollet és el riu, i la ciutat no li pot donar l’esquena.
Hem elaborat la Memòria per a la recuperació de les lleres dels rius Ripoll i Sec
al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures vinculats al sistema
fluvial i hem obtingut finançament extern per dur-la a terme.
Hem obtingut finançament de l’ACA per efectuar un pla de neteja de més de
315.000
Hem treballat per la renaturalització del Parc Pinetons, recuperant el Parc Humit
del Torrent Tortuguer, però sense oblidar la necessitat de què sigui un espai d’ús
del jovent amb la nova pista d’skate

Durem a terme les actuacions incloses a la “Memòria per a la recuperació de les lleres
dels rius Ripoll i Sec al seu pas per Ripollet, les àrees de ribera i els espais lliures
vinculats al sistema fluvial”.
En una primera fase, retirarem canyes i rizomes en la part del riu Ripoll inclosa
entre la presa de Barneda fins al límit amb Barberà del Vallès i també al riu Sec en
tot el seu pas per Ripollet. Aquesta actuació l’executarà l’Agencia Catalana de
l’Aigua, que és qui te competències sobre la llera del riu al seu pas per Ripollet.
En una segona, actuarem per la recuperació mediambiental de l'entorn fluvial del
tram de la llera del riu Ripoll compresa entre el futur gual del polígon industrial Molí de
Xec i la presa de Barneda.
Amb aquest projecte millorarem la diversitat biològica i la qualitat paisatgística
de la llera del riu introduint espècies autòctones i potenciarem la funció de
corredor biològic d'aquest espai del municipi.
En aquesta línia de protegir espais verds i al mateix temps recuperar sòl públic,
encararem l’eliminació de l’activitat de la gravera que es troba en situació il·legal
dins la llera del riu.
Ripollet, som riu
Ara recuperarem mediambiental les lleres dels rius Ripoll i Sec.
Crearem prop de 52 espais nous d’horta a la zona de Molí d’en Xec.

En transició cap al residu zero
El model de recollida de residus que tenim a Ripollet fa anys que ha quedat estancat
i desfasat. Necessitem un nou model per la recollida de la brossa eficient i sostenible
mediambientalment.
Hem elaborat una solució de recollida dissenyada per a ciutats metropolitanes

Els propers anys 2019-2023 són estratègics pel canvi definitiu de la tendència, i cal
que els pobles i ciutats implementem models que permetin assolir els percentatges
de recollida selectiva i reciclatge imposats per la Unió Europea (50% el 2020 i
60% el 2030) si no volem pagar les multes milionàries que determinen les directrius
europees.
Ara mateix Ripollet estem en un 36,13 % de recollida selectiva, molt lluny de
l’objectiu. Per poder assolir-lo:
Prioritzarem la recollida de la fracció orgànica dels residus municipals (FORM),
amb un tractament diferenciat per als grans generadors (sectors de la restauració,
el comerç alimentari, les escoles, les residències, etc.)
Implantarem un nou sistema de recollida que combini porta a porta amb
contenidors, tot promovent la individualització del servei
Establirem el pagament per generació.
Promourem polítiques per la prevenció de residus: lluita contra el malbaratament
alimentari, extensió dels compostadors domèstics allà on sigui possible, campanyes
educatives per fomentar compra de productes a granel o sense packaging addicional,
etc..
Potenciarem les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus.
Apostarem per la figura dels i les agents mediambientals a peu de carrer.
Una ciutat sostenible
Ara Implementarem un nou model de recollida de residus que combina porta a
porta amb contenidors, com la forma més ràpida i efectiva d’acostar-nos al
model de Residu Zero

L’Ecoparc2
Durant molt de temps Ripollet va patir les olors provinents de l’Ecoparc-2. Ara hem
aturat les emissions provinents de l’Ecoparc, però no n’hi ha prou. Volem estar segurs
de l’aire que respirem.
Hem obligat l’Ecoparc a fer inversions de prop de 3 milions d’euros necessàries
per eliminar les emissions i les olors

Des del principi del mandat Decidim ha tingut un missatge molt clar respecte l’Ecoparc.
Aquest equipament està ubicat a Montcada i l’ajuntament de Ripollet no té
competències sobre l’activitat. Però sí pot actuar sobre les olors que puguin patir els
veïns i veïnes de Ripollet, portant davant la justícia el causant de les molèsties si es
pot provar quin era l’origen de les emissions contaminants.
Per això l’ajuntament va contactar amb l’UPF i va encarregar un Estudi d’Olors que
determinés de forma científica l’origen de les olors.
Aquesta determinació política va obligar l’Ecoparc a fer les inversions
necessàries per aturar les emissions contaminants, inversions de prop de 3
milions d’euros amb les que han aïllat cobertes, han establert protocols i han renovat
biofiltres. Amb aquestes actuacions, Decidim Ripollet ha fet que l’Ecoparc deixés
d’emetre substàncies molestes o lesives cap al municipi.
Continuem estant en contra de l’Ecoparc-2, es tracta d’una planta de tractament de
residus mal dimensionada, massa gran pel territori i difícil de gestionar i controlar.
Continuarem treballant amb la UPF i elaborant els Estudis d’Olors que ens
permetin identificar el mapa d’olors del municipi, detectar amb certesa l’origen
de cada un dels episodis i actuar en conseqüència, requerint el control de l’activitat
si és de la nostra competència, o portant-la davant la justícia si és el camí que
tenim.
Ara controlem l’Ecoparc-2
Ara continuarem els controls de qualitat de l’aire i portarem l’Ecoparc a la
justícia si fa emissions contaminants i lesives per la salut.
Continuem defensant que és una planta de tractament sobredimensionada i
que cal tancar.

Mobilitat pública
Ripollet ha d’estar ben connectat amb els municipis veïns a través d’una xarxa de
transport 100 % públic, assequible i no contaminant.
Hem fet que Ripollet sigui Zona 1
Hem creat noves línies de bus, i hem ampliat serveis i horaris
Hem implementat els carrils bicis de Torrent Torturguer i el camí fins a Montcada,
repintant i posant separadors segurs a les zones ja existents

Ripollet ja paga la tarifa de zona 1 pels desplaçaments en metro, autobús i rodalies.
Aquesta important rebaixa en el preu, de gairebé el 50%, pot significar un augment
considerable d’usuaris. Per això, exigirem que el transport públic sigui digne i que
s’incrementin les inversions de forma proporcional a l’ús.
Continuarem treballant per millorar la freqüència i la connectivitat dels autobusos
de Ripollet.
Millorarem la senyalització per a persones invidents del carril bici de la passarel·la.
Transport públic de debò
Ara arribarem amb línies de bus fins a Tiana, Poliesportiu i Cap Pinetons.
I continuarem treballant per l’arribada del tren i el tramvia i el soterrament de
l’autopista.

Municipi animalista
Volem una ciutat respectuosa amb els animals.
Actualment els ajuntaments tenim traspassades algunes competències sobre la
protecció animal. Cal fer aquest feina amb rigor, complint i fent complir les lleis sobre
aquesta matèria.
Hem aprovat la nova Ordenança d’Animals
Hem fet polítiques de protecció i tinença responsable d’animals de la ciutat
Continuarem treballant, gestionant i vetllant des de la regidoria de Benestar Animal
pel compliment de les lleis en la seva part relativa a l’abandonament i el
maltractament animal.
Prohibirem totes aquelles festes, celebracions i actes lúdics amb animals que
pateixen maltractament físic i/o psíquic.
Regularem les zones d’esbarjo per a gossos.
Continuarem gestionant les colònies de gats amb la col·laboració d’associacions
locals sense ànim de lucre
Farem campanyes d’esterilització i identificació dels animals de companyia
Aquí estimem els animals
Ara crearem noves àrees per a gossos començant per Pinetons.
Arribarem al total d’animals censats i xipats.
Fomentarem l'adopció i les cases d'acollida vers l'abandonament.

Municipalitzacions
Els serveis públics han d’estar al servei de les persones, no es poden convertir en
un negoci.
Hem reforçat els serveis públics per tenir més qualitat, transparència i estalvi.
Hem creat l’empresa pública Genera, que assumirà la gestió dels serveis
municipalitzats
Hem municipalitzat la neteja dels edificis municipals, per defensar els drets
laborals d’un sector molt precari i amb moltes dones treballadores.
Hem municipalitzat les escoles bressol, perquè no podem deixar que es faci
negoci de l’educació dels nostres infants més petits.

Proposem la municipalització dels serveis públics no només per gestionar de manera
mes transparent i millor sinó per:
• Garantir drets i fer l'accés als serveis públics equitatiu, tendint a la universalitat i no
condicionat als recursos econòmics dels quals es disposi.
• La cerca del benestar de la comunitat..
• La proximitat en la prestació i la vocació de servei comunitari adreçat, sense
discriminacions, a totes la població del municipi.
• La millora de les condicions laborals de les persones treballadores que presten
aquests serveis.
• El control i la participació popular en la planificació del servei i en la gestió.
Posarem en marxa l’empresa municipal Genera amb els dos serveis municipalitzats
fins al moment.
Tornarem a portar a aprovació la municipalització de l’aigua per deslliurar aquest
servei essencial per la vida dels interessos econòmics i la mercantilització.
Estudiarem la creació del Servei del Cicle Integral de l’Aigua (captació, transport,
tractament, subministrament i sanejament).
Estudiarem la viabilitat de la municipalització del SAD.

Municipalitzar és garantir drets
Ara farem possible tenir l’aigua pública per no especular amb un be essencial
per la vida.
Estudiarem la viabilitat de la municipalització del Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD).

Més comerç, més ciutat
Cal protegir el comerç de barri, que li dóna vida i respon a les necessitats de la gent
que hi viu.
Hem impulsat campanyes de dinamització del comerç, dotant-les de contingut
social i cultural.
Hem posat en marxa la Nit de Tapes per potenciar el Mercat Municipal
Hem creat un nou equipament al mercat, la Cuina del Mercat

Continuarem recolzant el comerç local i treballant de forma activa per incentivar les
compres al municipi a través de campanyes de dinamització del comerç local.
Treballarem per oferir un servei des del Mercat Municipal adequat a les necessitats
dels veïns i veïnes.
Invertirem en millores estructurals del Mercat Municipal, que inclou l’ampliació de
les places del pàrquing del Molí i la millora dels accessos.
Crearem un Pla d’ús i cooperació dels aparadors dels locals comercials tancats.
El comerç és cohesió
Ara implantarem una targeta ciutat de fidelització per a tot el teixit comercial
i cooperatiu de Ripollet i
I posarem en marxa incentius per enfortir l’associacionisme comercial

Pel foment de l’ocupació
Per tenir un municipi que avanci socioeconòmicament és imprescindible fomentar la
creació́ d’ocupació́ i la inserció́ laboral, i la lluita contra l’atur i la precarietat.
Hem obtingut recursos de Generalitat, Diputació i Àrea Metropolitana per
destinar-los a l'ocupació.
Només aquest 2019 tenim 79 persones treballant en diferents Plans d'ocupació,
d’entre 6 mesos o 1 any
Només aquest 2019 hem posat en marxa més de 100 accions formatives
adreçades a 1.600 persones

Per l’àmbit de la inserció laboral, diversificarem més els col·lectius a qui adrecem
els plans d’ocupació, així com els tipus de feines que hi oferim.
Oferirem un servei intermediació entre persones aturades i empreses.
Crearem una línia d’ajudes per incentivar la contractació.
Millorarem les instal·lacions del Patronat municipal d’ocupació per dotar-les d’aules de
formació que permetran l’emissió de titulació pels cursos de formació.
Treballarem per augmentar la transversalitat, sobretot amb educació i formació.
Crearem un Consell econòmic i social, amb tots els agents econòmics i socials
implicats en l’àmbit del desenvolupament econòmic, també les persones aturades.
Ocupació i formació per créixer econòmicament
Ara crearem un viver d’empreses i espais de coworking per recolzar
l’emprenedoria i evitar falsos autònoms i situacions de frau.
Continuarem fent polítiques actives d’ocupació lligades a la formació i al
suport a l’economia social i solidària.

Indústria i empresa
Ens calen polítiques actives que apostin per la recuperació́ econòmica i l’ocupació́ i
per això necessitem uns polígons industrials més moderns amb més recursos i
més dignes
Hem impulsat una associació d'empresaris per sumar esforços i renovar i millorar
els polígons del poble.
Hem elaborat una diagnosi dels poligons de Ripollet i un pla d’acció per
implementar les millores, no només urbanístiques

Elaborarem un Projecte que impulsi l’economia social i solidària, i el
cooperativisme.
Farem un recull de bones pràctiques amb les empreses del municipi, per fomentar
l’ocupació de qualitat.
Elaborarem una estratègia territorial amb municipis del voltant per bastir projectes
comuns de foment de l’ocupació.
Crearem l’Agència de desenvolupament local.
Modernitzant els polígons
Ara executarem plans de millora dels Polígons d’Activitat Econòmica
Continuarem col·laborant amb l’Associació d’Empreses de Ripollet

Decidim Democràcia
L’administració al servei de les persones
L’administració ha d’actuar posant les persones al centre de la gestió.
Hem donat vida als nou edifici de Drets Socials
Hem posat en marxa l’administració electrònica

Decidim Ripollet hem endegat un procés de modernització administrativa dintre de
l’ajuntament de Ripollet, no només per donar compliment a les lleis que regulen l’accés
de les persones a l’administració, sinó també per capgirar les formes de fer i posar al
centre de la gestió administrativa no l’expedient sinó la persona.
Això implica simplificar processos, optimitzar recursos, garantir drets i dotar de més
transparència la gestió pública.
Els processos de transformació triguen a assentar-se, i sovint troben resistències que
cal gestionar des d’una òptica d’oportunitat.
Ara el que cal és consolidar la implementació de les solucions tecnològiques i
aprofitar-les per repensar el procediment posant sempre el ciutadà i les seves
necessitats al centre del pensament transforador.
Les persones al centre de l’administració
Ara renovarem el web municipal per fer-la més accessible i mes usable. El nou
web incorporarà la carpeta ciutadana, que ha de facilitar l’accés de les persones
a les seves dades i a la seva tramitació.
Formularem un model d’Atenció Ciutadana que permeti una atenció integral i
descentralitzada.

Pressupostos i taxes per a la majoria
Cal avançar cap a una fiscalitat justa, amb una despesa socialment compromesa i una
fiscalitat progressiva
Hem modificat l’IBI fent-lo més redistributiu.
Gairebé hem suprimit les taxes sobre serveis essencials com la teleassistència

Quan parlem d’una despesa socialment compromesa ens estem referint al
Pressupost municipal, una eina no només tècnica sinó també d’una gran
intencionalitat i incidència política, i on queden reflectides les línies polítiques del
govern municipal.
També referint- nos a la despesa, inclourem clàusules socials en la contractació
pública, per tal d’incorporar als contractes objectius de política social i que no
contemplin solament el benefici econòmic.
Pel que fa als ingressos, implementarem durant el proper mandat una política
d’hisenda municipal basada en la justícia distributiva, desenvolupant primer i
aplicant després una tributació progressiva en algunes taxes i preus públics.
Treballarem també en una nova taxa d’escombraries de pagament per generació,
amb un tractament diferenciat pels grans generadors, que sigui capaç de visualitzar
amb transparència el cost de la recollida i el tractament del residu, i que faciliti l’estímul
de la recollida selectiva a través de bonificacions en la taxa en funció del
comportament individual i dels resultats globals del municipi.
Fiscalitat justa
Ara aplicarem tarifació progressiva amb perspectiva social, ambiental i de
gènere allà on sigui sostenible.
Aplicarem clàusules socials a la contractació pública.

Transparència i accés a la informació
Cal de garantir l’accés a la informació de totes les persones, la promoció d’una
transparència eficient i eficaç, la rendició de comptes i la preservació i la posada en
valor del patrimoni documental.
La publicitat i la informació segueixen sent elements imprescindibles per al control
democràtic de la gestió municipal
Hem posat en marxa l’administració electrònica com una eina més per garantir
el dret de les persones a accedir a l’administració i a la informació que hi conté.
Hem publicat un detallat Pla d’acció municipal a l’inici del mandat i un rendiment
de comptes exhaustiu en finalitzar-lo.

Seguirem treballant amb un Programa d’Acció Municipal (PAM) vàlid per a tota la
legislatura, de planificació de l’activitat de cada mandat, per tal d’atendre la necessitat
de planificar i actuar amb un a visió de conjunt per afrontar el futur del municipi.
Elaborarem un Rendiment de comptes: caldrà revisar, davant la ciutadania, el
compliment dels acords presos i les directius marcades pel PAM.
Farem difusió per tal que tothom consultar dades relatives a:
a. La contractació pública
b. La contractació de treballadors i plans d’ocupació
c. Els sous de regidors i regidores i càrrecs de confiança
d. Les aportacions econòmiques a entitats i col·lectius
e. Els crèdits sol·licitats a entitats bancàries
La informació, al teu abast
Elaborem el Pla d’Acció Municipal i el Rendiment de Comptes del mandat.
Ara posarem en marxa un nou web municipal amb la informació millor
endreçada, més accessible, i amb tots els serveis de la Seu electrònica en
marxa.
Ara construirem l’Arxiu Municipal, un nou edifici que reuneixi les condicions
necessàries per posar en valor el patrimoni documental.

Ripollet segur
Viure segur és un dret fonamental i necessari.
Hem garantit el dret a viure segurs centrant-nos en la prevenció́ i prioritzant la
resolució́ de conflictes a través de la mediació́ .

Les dades ens demostren que Ripollet és un poble amb un índex força baix de
conflictivitat social. Cal continuar apostant, doncs, pel diàleg, la mediació, la
intervenció comunitària, com eines de resolució de conflictes i generadores de cohesió
social.
Des de la proximitat cap a la seguretat
Ara continuarem treballant per consolidar el projecte de Policia Local de
proximitat.

Mitjans públics
Els mitjans de comunicació municipals tenen una funció clara de servei públic i la
responsabilitat social de preservar el dret a la informació. Són, per tant,
imprescindibles en democràcia perquè són garantia d'accés universal a una informació
de qualitat, plural i independent.
Hem treballat per convertir-los en eines al servei de la democràcia, reinventant
l’InfoRipollet per tal que representés la societat de Ripollet.

Continuarem treballant per defensar i preservar la independència del mitjans de
comunicació municipals de l’acció de govern, posant-los sempre al servei de la
informació i de les necessitats de la població.
Periodisme lliure per informar
Ara donarem un impuls renovador a la ràdio municipal.

Participació
Cal obrir espais de participació́ que ens aportin experiències de democràcia
directa. Hem apostat per fórmules de governança que ens han permès la presa de
decisió col·lectives, en diferents processos participatius, Taules o Consells
Hem posat en marxa els pressupostos participatius.
Hem elaborat processos participatius per definir l’equipament de la Gent Gran,
el Pensa en Gran i per definir el Reglament del Servei Públic de l’Aigua
Hem creat la Taula Animalista, la Taula LGTBI, la Taula de la Diversitat
Funcional, la Taula de la Mobilitat
Hem ampliat i enfortit la Comissió de Festa Major

I aquesta llista conté només alguns dels espais formals que s’han creat. A la pràctica
hem apostat sempre per la presa de decisions col·lectiva, amb la societat organitzada
a tots els àmbits de la política municipal: cultural, educatiu, social, esportiu o juvenil. I
amb els veïns i veïnes en les diferents assemblees, de mobilitat o de barri, en les
audiències públiques, que s’han dut a terme.
Continuarem aquesta línia d’actuació. I a més:
Crearem nous espais de presa de decisió amb els Consells de cultura i esports. I
crearem una entitat d’entitats esportives per enfortir el teixit associatiu i la capacitat de
resposta i incidència.
Crearem un Consell de Justícia Social que treballarà en diferents projectes
relacionats de manera tranversal entre ells.
Crearem un Consell econòmic i social, amb tots els agents econòmics i socials
implicats en l’àmbit del desenvolupament econòmic, també les persones aturades.
Desenvoluparem mecanismes i instruments de participació popular directa que
fugin de les dinàmiques de mera gestió municipal, aportant equips d’assessorament
tècnic, administratiu i jurídic.
Incrementarem les subvencions amb sistemes més justos i concurrents.
Elaborarem, de forma participativa, un Reglament de Participació Ciutadana que
reculli i reguli tots els espais de participació.

Redactarem un nou ROM que faciliti la participació als plens amb major difusió de les
convocatòries, dels acords i dels sentits del vot, facilitats per a la presentació de
mocions per part de veïns; possibilitat de delegar el vot en cas de baixa per maternitat.
Posarem a disposició dels veïns i veïnes una eina amb la que adreçar-se directament
a l’administració per tal d’enviar avisos sobre l’espai públic.
Participació és democràcia
Ara continuarem enfortint l'associacionisme a Ripollet.

