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Introducció 

El proper 24 de maig tenim una oportunitat per començar una nova etapa a 
Ripollet. 

Sota el lema “És el moment, som-hi Ripollet” s’emmiralla tota la nostra empenta 
per tirar endavant el nostre projecte polític basat en la participació ciutadana, la 
transparència, la justícia social, l’economia local, el medi ambient i la cultura. 

És el moment d’obrir les portes i les finestres de l’Ajuntament per a que entri 
aire fresc, aire nou, i fer una Casa de la Vila amb parets de vidre, transparents, 
que estigui a prop de la gent perquè una altra forma de fer política és possible. 

Aquest és el nostre principal compromís: fer les coses d’una altra manera. És 
per això que el nostre programa per a les eleccions municipals i per a la 
legislatura 2015 – 2019 de Ripollet és fruit del treball de la gent d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a Ripollet amb la col·laboració i les aportacions de 
Junts per Ripollet i de molts altres veïns i veïnes de la vila que, ja sigui al carrer 
durant els últims quatre anys o amb la campanya “T’escoltem” de principis 
d’any, van exposar-nos les seves preocupacions i neguits. Per tant, aquest 
programa és un recull de propostes amb intencions polítiques fortes, decidides i 
valentes. 

Totes les 280 propostes es troben repartides en les diferents temàtiques 
globals municipals les quals s’agrupen en els tres eixos principals de com ha de 
ser Ripollet: més participatiu i transparent, preparat per al futur i culturalment 
potent i divers. 

Aquests eixos recullen els valors bàsics del municipi: republicanisme, cohesió, 
emprenedoria i sostenibilitat.  

És el moment que la candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya – Junts 
per Ripollet – Acord Municipal estigui a l’Ajuntament per poder canviar les 
formes fer política, la seva gestió, i fer entre tots i totes un nou Ripollet. Un nou 
Ripollet que ha de participar de la revolució democràtica que vivim per construir 
un Nou País, una nova República Catalana amb més oportunitats, més 
recursos i amb un futur millor. 

Som-hi! 
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És el moment d’un Ripollet més participatiu i 
transparent  

Davant el descrèdit de la política dels últims anys a causa del desgast del 
sistema democràtic actual, la manca de relació entre la classe política i la 
ciutadania, els casos de corrupció i la mala gestió, el nostre deure és fer tot el 
possible per trencar els murs que han sorgit entre l’administració i la societat. 
Per tant, hem de garantir dos conceptes fonamentals: la participació ciutadana i 
la transparència. Hem de recuperar la confiança perduda i animar a la 
ciutadania a fer-la participant de la gestió pública. Des dels Ajuntaments això 
ha de ser un pilar fonamental, ja que és l’administració més propera al ciutadà. 

A continuació, les propostes següents estan fetes des de la perspectiva de la 
participació ciutadana, la transparència, els barris, la seguretat i el civisme, i 
nacional. 

 

Participació ciutadana 

1. Crearem el Consell de Vila com a màxim òrgan consultiu i de 
participació ciutadana on representats de tots els àmbits del municipi 
hi puguin formar part per debatre i fer propostes per a millorar el 
municipi. 
 

2. Impulsarem consultes populars per saber l’opinió de la ciutadania 
sobre aspectes de rellevància de la vila. 
 

3. Promourem el Pacte Local per a la Millora Democràtica que aplegarà 
el ple municipal, actors socioeconòmics i ciutadania per tal de revisar els 
òrgans i instruments presents amb vista a la seva adaptació a la nova 
realitat. 

4. Revisarem i modificarem el reglament d’organització municipal 
(ROM), amb vista a adaptar-lo a les noves necessitats i donar la 
flexibilitat suficient per incorporar elements de democràcia deliberativa i 
directa i més implicació de la societat civil organitzada i la ciutadania en 
general a la política municipal. 

5. Dinamitzarem la participació ciutadana amb polítiques de 
democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes… 

 
6. Farem els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com 

en l’avaluació posterior. 

7. Estudiarem la reducció dels sous dels càrrecs electes i de govern 
per tal d’adaptar-los i adequar-los a la realitat social de la ciutadania. 

8. Dinamitzarem l’OAC per tal d’esdevenir una eina al servei del ciutadà: 
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a. Establirem canals de comunicació directes de queixes i 
denúncies dels veïns de Ripollet a través d’un telèfon, un espai al 
web municipal i/o una App. 
 

b. Crearem la carpeta ciutadana al web municipal on cada 
ciutadà trobarà tota la seva informació en relació amb 
l’ajuntament (peticions, multes, impostos, gestions, etc.) de lliure i 
protegida consulta per a l’usuari. 
 

c. Potenciarem protocols de seguiments de les denúncies i 
queixes per tal de solucionar les problemàtiques dels ciutadans. 
 

d. Garantirem el temps de resposta de totes les peticions, 
escrits de núncies i queixes dels ciutadans per un màxim de 
48h. 

 
e. Garantirem l’accés de la ciutadania i de les entitats a la tota la 

informació relativa a l’activitat municipal millorant el servei i 
eficiència de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania. 

 
9. Potenciarem la prestació de serveis amb municipis veïns, si escau, 

com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar estalvis en la prestació 
de serveis públics municipals. 

 
10. Dotarem la ciutadania de les eines i de la formació (evitant la fractura 

digital) per treure el màxim partit a aquestes noves polítiques. 
 

 
Transparència 

1. Farem una Auditoria de comptes al començament de la legislatura 
per tal de conèixer la situació econòmica de l’Ajuntament. 

2. Farem una racionalització dels recursos econòmics per tal que la 
inversió pública no esdevingui en més deute i malbaratament. 

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

4. Crearem una nova web municipal que sigui fàcil d’entendre, 
interactiva, moderna, ordenada i clara. 

5. A més, crearem espais web de transparència amb tota la informació 
de l’acció de govern, els plens i tots aquells esdeveniments de la vida 
política de Ripollet, posant-hi especial accent en la facilitat de 
l’accessibilitat, la comprensió i la cerca de les matèries. 

6. Posarem en pràctica els manuals de bon govern, d’obligat 
compliment per a tots els càrrecs electes de l’administració local per tal 
d’establir compromisos ètics en la política municipal. 
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7. Fomentarem la publicació de la situació patrimonial i de rendes 

dels regidors i alts càrrecs de l’Administració local, al començament i 
al final del mandat. 
 

8. Garantirem el compromís d’especial visibilitat i transparència dels 
processos d’adjudicació de concursos d’obres i serveis. 
 

9. Garantirem el compromís de visualització dels criteris d’atorgament 
de subvencions i publicació de les entitats subvencionades i de l’import 
corresponent. 
 

10. Farem un rendiment de comptes de la destinació i de les actuacions 
de les entitats subvencionades. 
 

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

Barris 

1. 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. 
 

2. 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. 
 

3. Crearem una recepció ciutadana a cada centre cívic de barri per tal 
d’apropar l’administració local de l’Ajuntament als barris. 
 

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

5. Integrarem el barri de Can Tiana – Pont Vell amb polítiques culturals, 
econòmiques, social i de qualsevol altre tipus que serveixin per eradicar 
la situació d’aïllament que pateixen els seus veïns i veïnes en relació a 
Ripollet. 
 

6. Reduirem l’impacte de la C-58 amb mesures de consens amb els veïns 
i veïnes del barri de Can Tiana – Pont Vell. 
 
 

Seguretat i Civisme 

1. 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. 
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2. Retirarem l’actual Ordenança de Convivència i impulsarem la 
creació d’una nova Ordenança de Convivència i Civisme si s’escau, 
però aquest cop amb la participació de la ciutadania i dels agents socials 
i econòmics de la vila. 
 

3. 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. 
 

4. Promourem la implicació i el treball conjunt de la policia local amb 
la resta de serveis municipals. 
 

5. Garantirem la formació i el reciclatge dels agents de les policies 
locals. 
 

6. Incrementarem la coordinació entre la policia local i els Mossos 
d’Esquadra, en el marc de les juntes locals de seguretat, i avaluarem 
conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de 
seguretat. 
 

7. Fomentarem aquesta coordinació amb l’ús d’eines informàtiques, 
de treball, consulta i de comunicació comuns entre tots dos cossos.  
 

8. Impulsarem i reforçarem la Junta local de Seguretat i garantirem la 
presència i direcció de l’alcalde en aquest òrgan. 
 

9. Elaborarem un manual de bones pràctiques de l’actuació de la policia 
local. 
 
 

Nacional 

1. Participarem pro-activament amb els municipis i els seus 
representants en l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI). 
 

2. Impulsarem l’adhesió de Ripollet a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 

3. Impulsarem mocions de suport al dret a decidir, suport a la 
sobirania individual i col·lectiva dels ciutadans de Catalunya i de 
suport al procés cap a la independència.  

4. Exercirem i fomentarem la unitat d’acció amb totes les forces 
polítiques i representants electes compromeses amb el procés i amb 
el dret a decidir. 
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5. Facilitarem l’acció i cooperar amb les organitzacions de la societat 
civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Súmate, Sobirania i Justícia, 
Catalunya Diu Prou, etc.  

6. Recolzarem els acords de l’Assemblea Nacional Catalana els quals 
proposen per tal que els Ajuntaments siguin garants del procés. 

7. Exercirem la sobirania fiscal des dels ajuntaments en coordinació 
amb la Generalitat i la societat civil sobiranista.  

8. Recolzarem l’acció i ens posarem a disposició de les principals 
institucions del país (Presidència del Govern i Parlament) durant tot el 
procés constituent, des de la declaració fins la proclamació de la 
independència.  

9. Cooperarem amb el Govern de la Generalitat en la realització de les 
estructures d’estat i la internacionalització del procés constituent.  

10. Fomentarem el posicionament de les organitzacions municipalistes 
(AMC i FMC) a donar suport al procés.  

11. Participarem pro-activament en la constitució d’una «Assemblea de 
càrrecs electes» com a eina d’expressió de la voluntat democrática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa electoral d’ERC-JpR-AM 2015 – 2019  
 

8 
 

És el moment d’un Ripollet preparat per al futur 

La greu crisi econòmica actual ha tingut un pes molt important sobre la situació 
i model de societat i economia en què vivim. És per això que s’ha de fer una 
replantejament de la situació i trobar solucions per pal·liar les greus 
problemàtiques socials i econòmiques. Cal que Ripollet esdevingui una vila 
preparada per un futur molt millor. Un futur on la justícia social estigui assolida, 
on l’emprenedoria dels empresaris pugui generar treball i esdevingui un motor 
econòmic, i on la sostenibilitat permeti la millora dels recursos per ser més 
eficients. 

Així doncs, les propostes següents estan fetes des de la perspectiva de la 
justícia social (acció social, habitatge, gent gran, immigració, igualtat, educació i 
salut), l’emprenedoria local (comerç, mercat, indústria i treball i ocupació) i la 
sostenibilitat (urbanisme, medi ambient, animals, residus i neteja, i mobilitat). 

 

Amb Justícia social! 

Acció social 

1. 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 socia; 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. 

2. Promourem el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i 
els serveis sanitaris impulsant una història sociosanitària individual, 
comuna i compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels 
serveis socials. 

3. Impulsarem polítiques de suport a les famílies, respectant i 
considerant tots els models familiars. 

4. 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. 

5. Elaborarem el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en 
les necessitats derivades de les situacions de dependència. 

6. Desenvoluparem plans d’inclusió o d’acció social que situïn les 
polítiques de prevenció de l’exclusió social al centre de les polítiques 
municipals. 

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

8. Fixarem un 0’7 % d’inversió social en el pressupost municipal, sempre 
que sigui possible.  

9. Potenciarem els “bancs de”. En alguns casos, anem cap a una 
economia de subsistència i calen noves maneres d’aprofitament dels 
recursos comunitaris, de manera que es permet vehicular, quan escau, 
iniciatives solidàries. 

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

11. Implementarem les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a 
suport a l’autonomia personal. 

12. Potenciarem un sistema integrat de transport adaptat, 

13. Promourem que els ingressos del consistori per motius 
sancionadors es destinin a programes socials.. 

14. Treballarem activament i transversalment per prevenir les 
situacions de maltractaments, especialment per a la infància, a les 
dones i a la gent gran. Establir protocols d’actuació per prevenir-los i 
models de suport i acció integral per a les víctimes. 

15. Elaborarem plans sectorials per a la integració de les persones amb 
discapacitats, tant en l’àmbit social com en el laboral. 

16. Combatrem les situacions de pobresa amb actuacions transversals 
i integrals de totes les regidories. 

17. Adaptarem espais municipals per a menjadors socials per atendre a 
les persones que ho necessitin del municipi i així no hagin de marxar 
fora. 

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

19. Establirem mesures de suport i acompanyament, especialment als 
infants amb discapacitats. 

20. Elaborarem plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la 
infància i els adolescents tot garantint els seus drets fonamentals: 
alimentació, habitatge, salut i lleure. 

21. Establirem plans de seguiment dels infants i adolescents en 
situació de pobresa per tal de garantir el seu benestar social i personal. 
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22. Impulsarem programes de capacitacions parentals, escoles de 
pares i mares, acompanyaments domiciliaris en la cura dels infants 
i adolescents. en la línia de prevenció i protecció de situacions de 
negligència o possible maltractament envers infants i adolescents. 

 

Habitatge 

1. Crearem un nou Pla Local de l’Habitatge adaptat a la realitat social i 
econòmica local pe trobar solucions reals amb la participació de 
l’Ajuntament, els moviments i entitats socials i la ciutadania. 

2. Destinarem tots els habitatges públics a lloguer social; per tant, 
demanarem a l’IMPSOL que destini els habitatges de la promoció de 
Pinetons a lloguer. 

3. Instarem als bancs perquè destinin els seus habitatges buits a 
habitatges socials. 

4. Disposarem d’alternatives d’habitatge per a totes les persones i 
famílies en situació de pobresa, de risc i d’exclusió social. 

5. Establirem plans de col·laboració permanents amb moviments 
socials per tal de trobar solucions immediates a problemàtiques 
d’habitatge. 

 

Gent Gran 

1. Construirem una residència per a la gent gran. 

2. Construirem un nou centre de dia. 

3. Dissenyarem polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de 
suport a la gent gran que viu sola, i crear 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.  

4. Tindrem present l’envelliment de la població i, per tant, potenciar 
l’envelliment actiu i preveurem la necessitat de més recursos 
sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de 
titularitat municipal com en els que la competència és de les 
administracions superiors. 

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

1. Considerarem els estudis fets en matèria de suport a les situacions 
relatives a la immigració. Cal demostrar amb dades les informacions 
tendencioses. 

2. Promourem plans d’acollida municipals que estableixin un protocol 
per a les persones estrangeres que arribin al municipi, d’acord amb el 
Pacte Nacional per a la Immigració. 

3. Fomentarem l’aprenentatge i l’ús del català amb cursos adreçats 
als nouvinguts per a que tinguin més oportunitats a l’hora de buscar 
feina i comunicar-se amb el seu entorn. 

4. Crearem una taula interdepartamental, per dissenyar i executar els 
plans de gestió de la diversitat i la cohesió social. 

5. Concertarem amb la Taula del Tercer Sector i Benestar Social els 
instruments necessaris per a l’acompanyament de les persones 
nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques amb recursos 
normalitzats i específics. 

6. Afavorirem la interacció entre grups i associacions d’immigrants 
amb entitats socials i culturals del municipi. 

 

Igualtat 

1. Crearem el Pacte Local per a la Igualtat que aplegarà les diferents 
sensibilitats de tots els col·lectius de la nostra vila per tal d’assegurar el 
benestar i la tranquil·litat social d’aquestes persones. Hi han de 
participar entitats, centres educatius, ajuntament, comerços, empreses i 
ciutadania. 
 

2. Incorporarem a les xarxes de participació local les entitats o grups 
centrats en el col·lectiu LGTBI, les dones, els nouvinguts o de 
qualsevol altre per tal d’assegurar el nostre suport municipal i que 
disposin d’un paper d’interlocutors. 
 

3. Promourem l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge 
que s’utilitza en les comunicacions internes i externes de l’ajuntament. 
 

4. Lluitarem per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i 
l’atenció a les dones i els seus infants —en col·laboració amb el SIAD i 
d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088, del Dret de les 
dones. 
 

5. Promourem la formació en perspectiva de gènere al personal 
municipal, als comerços i empreses locals, als centres educatius i al 
teixit associatiu municipal. 
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6. Fomentarem l’esport de base femení. 

 
7. Commemorarem les dates assenyalades: 8 de març, Dia Internacional 

de les Dones; 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència vers les Dones; el 28 de juny —dia mundial de l’Alliberament 
Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra l’homofòbia—, i l’1 de 
desembre —dia mundial de lluita contra la SIDA. 
 

8. Farem visible a l’ajuntament la bandera de l’arc de Sant Martí els 
dies 17 de maig i, sobretot, el dia 28 de juny de cada any. 
 

9. Garantirem el compliment de la Llei de drets de persones LGTBI i 
contra la LGTBIfòbia de Cataunya per tal de col·laborar estrictament 
amb les persones afectades per les discriminacions o agressions. 
 

10. Inclourem en els plans de joventut mesures adreçades a 
adolescents i joves LGTBI amb l’objectiu de lluitar contra situacions 
familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de 
violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere. 
 

11. Proporcionarem als centres escolars material sobre diversitat 
afectiva i sexual, tot assegurant la presència normal de l’homosexualitat 
en les accions de formació i d’informació sobre salut sexual, en especial 
l’adreçada a joves i adolescents. 
 

12. Promourem xerrades amb les AMPA i les persones educadores 
respecte de la diversitat sexual i afectiva i de models de família. 
 

13. Farem accions formatives adreçades al personal municipal 
encarades a fer que coneguin la realitat LGBTI. 
 

14. Vetllarem perquè no es produeixin actuacions discriminatòries de 
cap tipus als centres escolars, comerços, empreses locals, espais 
municipals i a les entitats. 
 

15. Actuarem des de l’Administració municipal enfront d’afirmacions, 
declaracions o actituds homòfobes, racistes, sexistes o de 
qualsevol altre tipus discriminatori provinents de les diverses 
comunitats religioses, d’entitats o personalitats del municipi. 
 
 

Educació 

1. Potenciarem i ampliarem els plans educatius d’entorn per contribuir 
a donar una resposta integrada i global a les necessitats educatives de 
tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil.  
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2. Implementarem propostes d’intervenció proactives en la lluita 
contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament.  
 

3. Impulsarem propostes per tal de reduir el fracàs escolar extretes de 
la col·laboració amb experts d’educació, educadors i altres àrees 
municipals (cultural, serveis socials, esports...). 
 

4. Procurarem que l’Administració potenciï la formació professional, 
creant centres específics i integrats d’FP  
 

5. Cooperarem amb l’Administració educativa per atendre de manera 
correcta i acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als 
ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al 
món laboral 
 

6. Considerarem les necessitats de les famílies i fer compatibles els 
requeriments laborals amb l’acollida dels infants als centres 
educatius  
 

7. Millorarem la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de 
caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels 
centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de 
vacances. 
 

8. Donarem suports específics a les escoles de mares i pares. És 
necessari atribuir a les famílies un paper destacat en la millora del 
sistema educatiu. Les AMPA no poden ser vistes des de les 
administracions com unes entitats que es limiten a gestionar uns 
recursos i a organitzar determinades activitats en els centres. 
 

9. Crearem una nova Escola de Música i Arts pública i de qualitat per 
millorar l’oferta artística al municipi. 
 

10. Facilitarem la cessió dels espais de les escoles per a entitats de 
Ripollet amb l’objectiu d’aprofitar els espais públics municipals al màxim. 
 

11. Fomentarem tot tipus de campanyes educatives i de conscienciació 
a les escoles i instituts per tal d’apropar les diferents problemàtiques 
socials com també per ensenyar i educar sobre altres qüestions. 
 

12. Establirem plans de manteniment, revisió i millora del material i 
instal·lacions educatives municipals. 
 

13. Promourem l’avançament cap a un model propi educatiu de Ripollet 
des de la proximitat amb la participació de totes les escoles, AMPAs, 
docents i alummnes de Ripollet. 
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14. Seguirem reclamant el quart institut a la Generalitat i n’informarem de 
qualsevol novetat al respecte. 
 
 

Salut 

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

 
2. Impulsarem mesures per pal·liar la situació de mancança de metges 

especialistes als CAP com és el cas dels pediatres a CAP Pinetons. 
 

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

 
4. Demanarem la construcció de l’Hospital Ernest Lluch a la Generalitat 

i informarem de qualsevol novetat al respecte a la ciutadania. 
 

5. Coordinarem i donarem suport a les accions de formació, promoció 
i prevenció que tinguin a veure amb la salut als centres educatius, al 
personal públic, a les entitats, etc. 

 
6. Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares per 

oferir eines per educar en la salut els seus fills. 
 

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

 
8. Reforçarem els programes que afecten més especialment la salut i 

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 malalties de 
transmissió sexual i els programes de prevenció i informació sobre els 
trastorns alimentaris i la salut mental. 

9. Reforçarem els programes de prevenció i informació sobre la 
drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme. 

10. Crearem un programa específic de la salut i la seguretat en el 
treball. La creació de programes de salut laboral són útils per donar 
confiança i suport a empreses i treballadors. 

11. Coordinarem centres i serveis per a l’atenció a les persones amb 
malalties mentals, conjuntament amb les administracions superiors, així 
com programes de suport per als seus familiars directes. 
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12. Desplegarem responsabilitats en salut pública (aigües, animals de 
companyia, locals, manipulació d’aliments, epidemiologia, instal·lacions 
amb risc de legionel·losi...). 

13. Millorarem els controls sanitaris i la informació sobre la distribució 
d’aigua per al consum humà. 

14. Informarem de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire de 
les poblacions i impulsar de manera prioritària actuacions dirigides a 
disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica en els grans nuclis 
urbans.  

 

Amb emprenedoria local! 

Comerç 

1. Potenciarem i defensarem el comerç urbà de proximitat com a 
mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat de Ripollet.  
 

2. 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. 
 

3. Crearem un nou eix comercial per tal de dinamitzar l’activitat 
econòmica i comerç local de proximitat. 
 

4. Afavorirem entorns comercials basats en la diversitat d’oferta per 
tal d’evitar la configuració de zones de comerç monotemàtiques que no 
tinguin a veure amb el model comercial general del municipi. 
 

5. Dotarem de bonificacions fiscals als nous petits i mitjans comerços o 
empreses locals. 
 

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

 
7. Protegirem les botigues històriques amb programes interdisciplinaris 

que prevegin acords a tres bandes entre propietaris, Administració 
municipal i gestors de les botigues amb la inclusió de plans de viabilitat 
per garantir-los el futur. 
 

8. Fomentarem col·laboracions entre els comerciants del municipi per 
tal de dur a terme accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, 
setmanes temàtiques...).  
 

9. Impulsarem les fires tradicionals i populars. Per això, recuperarem la 
Fira de Santa Llúcia a Ripollet ubicant-la a un carrer emblemàtic del 
Casc Antic. 
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10. Establirem mecanismes de control de les fires per tal d’assegurar la 

qualitat i el desenvolupament d’aquestes. 
 
 

Mercat 

1. Impulsarem la dinamització, la innovació, la modernització i la 
viabilitat econòmica del Mercat Municipal de Ripollet. 
 

2. Millorem la gestió del Mercat Municipal per tal d’afavorir la benentesa 
i diàleg entre els paradistes i l’administració local. 
 

3. 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. 
 

4. Realitzarem un manteniment real de les instal·lacions del Mercat 
Municipal. Hem d’evitar situacions de deixadesa, deteriorament o mal 
manteniment.  

 
5. Promourem tallers i xerrades al Mercat Municipal posant en valor 

l’alimentació segura i saludable. 
 

6. Establirem un programa de xerrades a les escoles i instituts per 
educar els petits i joves i donar-los criteri perquè segueixin una 
alimentació saludable.  

 
7. Vetllarem per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de 

competència entre operadors comercials, com a element de defensa 
dels drets de les persones consumidores. 
 
 

Indústria 

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

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

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

4. Incentivarem i facilitarem la incorporació de les empreses a les 
noves tecnologies. 
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5. Establirem i mantindrem una comunicació directa amb les 
principals indústries i empreses ubicades al municipi, a fi de detectar 
possibles empreses en crisi. 
 

6. Establirem negociacions amb les patronals empresarials i els 
sindicats per oferir meses de diàleg per implantar noves empreses als 
municipis amb ofertes de sòl industrial, amb incentius per a la 
industrialització de zones d’especial interès. 
 
 

Treball i Ocupació 

1. Crearem un nou Pacte Local d’Ocupació amb l’objectiu de: 
a. Crear i potenciar taules per a l’ocupació on participin els agents 

econòmics: ajuntament, empresaris, sindicats, agrupacions de 
comerciants, assemblees d’aturats... En el marc d’aquestes taules 
per a l’ocupació, es proposaran i es debatran les línies marc 
d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la 
implementació del pacte local per a l’ocupació (PLO). 
 

b. Fomentar la cooperació publicoprivada entre les administracions 
públiques i els agents privats implicats, com a criteri general per 
garantir la viabilitat dels projectes de dinamització econòmica i 
d’ocupació. 

 
c. Treballar conjuntament amb els ens locals veïns i els ens 

supralocals a l’hora de planificar i dur a terme actuacions al 
municipi, per garantir la millor eficiència possible dels recursos 
públics que es destinen a promoció econòmica. Per això, cal tenir 
en compte els fluxos de dinamisme econòmic que emanen de les 
àrees urbanes del país. 

 
d. Conèixer les competències de les persones aturades amb 

l’objectiu de millorar la seva ocupació laboral i procurar l’encaix 
amb les necessitats de les empreses. 

 
e. Detectar les necessitats formatives de les persones i les 

empreses per millorar l’ocupació en el nostremunicipi elaborant 
programes conjunts. 

 
2. Vetllarem per la formació i la inserció laboral de les persones 

desocupades, amb especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió 
social, i també dels que tenen una integració més difícil al mercat 
laboral: joves, dones i més grans de 45 anys. 
 

3. Detectarem el nombre de famílies de qualsevol àmbit local que es 
troben per sota del llindar de la pobresa perquè formin part d’un 
col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització, 
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l’alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament necessari per a la 
inserció sociolaboral que calgui.  
 

4. Establirem una borsa de treball municipal de fàcil accés per a que 
puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació, en coordinació amb 
les empreses del municipi i la resta de la comarca, per conèixer les 
necessitats del teixit empresarial. 
 

5. Dinamitzarem el club de la feina amb els recursos necessaris per 
facilitar que tothom pugui assolir i escollir adequadament el lloc de 
treball. 
 

6. Treballarem per la recol·locació de persones que perdin la feina per 
processos de tancament o deslocalització d’empreses. En aquest 
mateix sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o 
trasllats d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la 
possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al 
tancament o la deslocalització de la mateixa empresa. 
 

7. Promourem el coneixement i la relació entre les empreses de 
Ripollet i les dels municipis veïns, com a via per generar sinergies i 
projectes conjunts. 
 

8. Crearem un espai de “Noves Experiències Empresarials”, en què les 
empreses que s’implanten al municipis puguin donar a conèixer a la 
resta d’empreses ja existents i a la ciutadania en general. 
 

9. Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb 
bagatge professional, per fer tutories per a persones emprenedores i 
recercadores de treball. 
 

10. Adaptarem la formació que s’ofereixi des del municipi amb les 
competències necessàries per cobrir les vacants de les empreses 
locals. 
 

11. Potenciarem la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats 
socials. 
 

12. Promourem la contractació responsable, tant a l’ajuntament 
(fomentant la participació en concursos públics d’empreses vinculades a 
centres especials de treball), com al teixit empresarial i comercial dels 
municipis, amb possibles bonificacions fiscals. 
 

13. Establirem ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin 
contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món 
laboral. 
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Amb sostenibilitat! 

Urbanisme 

1. 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. 

 
2. Apostarem pel manteniment, la rehabilitació i la millora de les 

estructures com a principal premissa. No seguirem un model 
d’expansió i creixement urbanístic. 
 

3. Agilitzarem la reparació del mobiliari urbà, voreres, calçades, etc. 
 

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

5. Farem un control de les empreses que intervenen els nostres 
carrers per dotar-los de serveis (gas, aigua, telefonia, llum, etc.) per 
tal d’assegurar que ho realitzen de manera correcte i que els carrers 
quedin en òptimes condicions. 
 

6. Informarem a tota la ciutadania de Ripollet de manera constant i 
permanent de totes les obres públiques que es realitzin. Posant 
atenció a la difusió directa dels veïns i veïnes afectats de les zones en 
obres. 
 

7. Obligarem en els contractes públics d’obres el compliments dels 
temps d’obres. 
 

8. Planificarem i estudiarem els costos de les obres per tal de 
pressuspostar-les adequadament. 
 

9. Garantirem un disseny adequat a la zona veïnal/barri i respectuós amb 
Ripollet i ho farem amb la participació i consell dels veïns i veïnes. 
 

10. Dignificarem el Casc Antic: 
 

a. Protegirem cases, places i carrers d’especial interès històric i 
patrimonial de la vila. 
 

b. Estudiarem la creació d’illes de vianants. 
 

c. Mantindrem l’estructura actual del Casc Antic 
 

 
11. Reubicarem el Jutjat de Pau a un espai accessible per a tothom. 
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12. Reordenarem la direcció dels carrers i la seva senyalització vial. 
 

13. Col·locarem indicadors dels edificis municipals o d’interès cultural. 
 

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

Medi Ambient 

1. Elaborarem un Pla Local de l’Aigua amb l’objectiu de: 
a. Declarar l’aigua com a bé comú, preuat i escàs. 

 
b. Estudiar la municipalització del servei d’abastament de l’aigua. 

 
c. Reutilitzar les aigües depurades o de menor qualitat per als usos 

que ho permeten —reg, neteja de vials, etc. 
 

d. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum 
d’aigua entre el veïnat —filtres d’aireig d’aigües, cisternes de 
doble descàrrega... 

 
e. Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts 

naturals com la de les piscines públiques. 
 

f. Promoure estudis de tarifació perquè el consum sigui més 
racional. 

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

ciutadans de Ripollet. 
 

3. Promourem les implantacions industrials i productives baixes en 
emissions de carboni. 
 

4. Estendrem els controls sobre la contaminació acústica i 
completarem el desplegament de la llei allà on encara hi hagi 
mancances, dotant de mitjans tècnics i humans. 
 

5. Generalitzarem l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de 
carrers. 
 

6. Fomentarem la construcció d’edificis municipals amb criteris 
ambientals. 
 

7. 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. 
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8. Elaborarem un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció 

de consum energètic i completarem l’adaptació a la Llei de contaminació 
lumínica. 
 

9. Fomentarem la creació de nous espais verds, si s’escau. 
 

10. Millorarem el manteniment i adequació dels parcs i jardins 
municipals. 
 

11. Establirem 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. 
 

12. Instarem a l’ACA per millorar la situació de la llera del Riu Ripoll. 
 

13. Regularitzarem l’ús dels horts municipals de la llera del Riu Ripoll. 
 

14. Crearem més horts socials a la zona del Molí d’en Xec. 
 

15. Continuarem utilitzant la Casa de Natura com un lloc de trobada i 
educatiu sobre el medi ambient. 
 
 

Animals 

1. Crearem una Oficina d’Atenció i Protecció dels Animals per a 
gestionar tots els tràmits, gestions i denúncies relacionades amb el 
maltractament, abandonament, cens, etc. dels animals de Ripollet. 

 
2. Estructurarem nous protocols de coordinació i actuació de la 

Policia Local per tal d’atendre a les necessitats dels animals 
abandonats i/o maltractats. 
 

3. Crearem espais municipals d’acollida dels animals abandonats per 
atendre’ls mentre es redirigeixen a protectores d’animals. 
 

4. Establirem 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. 
 

5. Recolzarem aquelles iniciatives de les entitats animalistes que 
serveixin per millorar la qualitat de vida dels animals a Ripollet 
 

6. Fomentarem campanyes de conscienciació i educació en contra del 
maltractament, abandonament i l’incivisme urbà a peu de carrer, 
institucions, comerços, entitats i centres educatius. 
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7. Promourem convenis amb equips veterinaris per garantir la salut i 
benestar d’aquells animals que participen a fires i festivitats locals. 
 

8. Promourem la creació d’espais d’esbarjo per animals de 
companyia. 
 

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

10. Revisarem i modificarem l’Ordenança Municipal de Tinença 
d’Animals de Companyia per tal de fer-la més inclusiva i moderna. 
 

Residus i Neteja 

1. Promourem la creació d’un Pla Local de Residus amb l’objectiu de: 
a. Aplegar els comerços, Mercat Municipal, empreses locals, centres 

educatius, espais municipals i ciutadania per marcar els objectius 
de l’assoliment del Residu Zero. 
 

b. Apostar per una gestió eficient i que tingui el menor impacte amb 
el medi ambient. 

 
c. Impulsar models d’èxit de recollida selectiva com ja es realitzen a 

altres municipis. 
 

d. Promoure el reciclatge com també l’ús del material reciclat, 
començant per l’administració local i els espais municipals. 

 
e. Impulsar des de l’Ajuntament tots els recursos per que es puguin 

complir els objectius acordats. 
 

2. Crearem una nova Comissió de Seguiment de l’Ecoparc-2 amb 
l’objectiu de: 

a. Agrupar a tots els agents institucionals supramunicipals, gerents 
de l’Ecoparc-2, ajuntament, grups polítics, plataformes i grups 
ecologistes, experts mediambientals i/o sanitaris, tècnics i 
enginyers, entitats, comerços locals, associacions de veïns i 
ciutadania. 
 

b. Fer un control de tota la situació de la planta de tractaments i 
realitzar informes continus del seu estat tècnic, així com també 
informes sobre l’impacte mediambiental. 

 
c. Comunicar públicament tot el que realitzi, com també dels 

informes que es facin. 
 

d. Mantenir contacte permanent amb els organismes 
supramunicipals principals com l’AMB i la Generalitat per tal de 
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garantir la comunicació i diàleg, i la col·laboració per dur a terme 
qualsevol mesura tècnica o política. 

 
e. Evitar o solucionar amb la major rapidesa qualsevol problemàtica 

mediambiental o de salut. Qualsevol mesura serà comunicada a 
tota la Comissió i es farà públic. 

 
3. Fomentarem la reutilització d’envasos en els comerços locals. 

 
4. Fomentarem el consum de productes a granel amb envasos 

reutilitzables als comerços locals i al Mercat Municipal. 
 

5. Promourem campanyes per a l’eliminació de les bosses de plàstic, 
prioritàriament en equipaments municipals, com els mercats municipals. 
 

6. Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per 
col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i 
retorn d’envasos. Facilitarem la tasca al comerç amb assessorament i 
suport tècnic directe.  
 

7. Renunciarem a augmentar el pes de la valorització energètica dels 
residus, prioritzant l’aprofitament material i disminuint paulatinament 
l’aportació a abocadors. 
 

8. Engegarem campanyes de conscienciació i educació a peu de carrer 
dirigides a les entitats, comerços i centres educatius per informar sobre 
la importància de l’assoliment del Residu Zero. 
 

9. Avançarem cap a la municipalització del servei de neteja, però ho 
farem pas per pas per tal d’assegurar la solidesa del servei municipal i 
fer-lo econòmicament i qualitativament eficient en el futur: 
 

a. Revisarem els convenis amb l’actual empresa gestora de 
neteja per tal de millorar l’eficiència del de neteja dels carrers, 
parcs i places. 
 

b. A mesura que es va avançant cap a la municipalització, 
realitzarem nous concursos públics per canviar l’empresa 
gestora del servei de neteja. 

 
c. Farem concessions i convenis concrets i determinats per tal 

de reduir l’externalització del servei. 
 

d. Exigirem en els convenis i concessions amb empreses de 
neteja el compliment dels mínims marcats per les queixes 
dels ciutadans de Ripollet. 
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10. Garantirem la neteja del mobiliari de residus (contenidors, papereres, 
etc.) com també la coordinació del servei de neteja amb el servei de 
residus. 
 

11. Aprofundirem en la relació de la neteja i el civisme; per tant, la neteja 
als carrers serà un punt important en el futur Pla Local de Seguretat i 
Civisme. 
 

12. Realitzarem campanyes de conscienciació i educació a totes les 
diferents àrees municipals per tal d’informar de la importància de la 
higiene i goig dels carrers, parcs i places de la vila. 
 
 

Mobilitat 

1. Crearem una línia de bus interurbà per connectar els barris i facilitar 
l’accés als espais municipals. 

 
2. Seguirem demanant l’estació de tren de Rodalies a Ripollet. 

 
3. Apostarem pel Tram Vallès com a mitjà de transport preferent per unir 

Ripollet amb les ciutats i pobles de la comarca. 
 

4. Promourem la creació d’una línia directa de bus per anar a Sabadell 
i, també, d’altres per accedir a diferents pobles i ciutats de la comarca. 
 

5. Establirem contactes constants i permanents amb institucions com 
l’Àrea Metropolitana, la Generalitat i altres organismes supramunicipals 
per facilitar i millorar la mobilitat i transport de Ripollet amb altres 
municipis. 
 

6. Demanarem la inclusió de Ripollet a la Zona 1 de l’ATM. 
 

7. Promourem l’ús del transport públic i l’anar a peu com a mitjà de 
transport a la vila, més sostenible i saludable. 
 

8. Millorarem els carrils bicis actuals. 
 

9. Dotarem de bonificacions fiscals als vehicles elèctrics o que 
contaminin molt poc. 
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És el moment d’un Ripollet culturalment potent i 
divers 

Un dels pilars fonamentals de la cohesió social és la cultura. Potenciar la 
cultura significa apostar per la diversitat i la felicitat de la persones. Ripollet 
durant molts anys ha estat una ciutat dormitori, però gràcies a la seva 
producció cultural ha pogut esdevenir tot un referent. Els valors de l’esforç, la 
responsabilitat, el voluntariat, el treball, la cooperació i la voluntat han permès 
que molts ciutadans tinguin motius suficients per desenvolupar les seves vides 
al municipi. Per això, la cultura ha de ser l’eix principal del desenvolupament 
municipal per tal que els ciutadans siguin feliços i estiguin cohesionats  a nivell 
social. 

Per això, les propostes següents estan fetes des de la perspectiva de la cultura, 
la joventut l’esport, el turisme, les noves tecnologies i els mitjans de 
comunicació. 

 

Cultura 

1. Crearem el Consell de Cultura en substitució del Patronat de Cultura 
com a òrgan consultiu i de participació de les entitats culturals locals. 
 

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

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

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

5. Fomentarem i donarem suport, amb la col·laboració dels grups i 
entitats locals, a les manifestacions de la cultura popular i 
tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com 
també les de nova creació. 
 

6. Crearem un inventari de tot el material cultural. 
 

7. Establirem plans de manteniment constant per garantir l’accés a tot el 
material i instal·lacions culturals en bones condicions. 
 

8. Establirem plans de previsió del material necessari per a realitzar les 
activitats culturals. 
 

9. Garantirem que la Comissió de la Festa Major sigui inclusiva i 
participativa per tal d’oferir un programa cultural divers amb activitats 
per a totes les edats i barris. 
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10. Defensarem que la Festa Major estigui al centre de la vila i que el 

recinte firal només estigui destinat a la fira.  
 

11. Promourem l’ampliació de la Biblioteca Pública municipal per tal de 
disposar de més espais per estudiar i llegir. 
 
 

12. 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. 
 

13. Crearem l’Arxiu d’art, història i cultura local de Ripollet en 
substitució del CIP per tal d’esdevenir la seu de la Comissió per a la 
Recuperació de la Memòria Històrica, entitats especialitzades en art o 
història local i de l’arxiu local; així com un espai per a realitzar estudis i 
recerca, conferències i tallers. 
 

14. Establirem col·laboracions permanents entre l’Arxiu local i la 
Biblioteca per tal d’oferir a la ciutadania d’una manera més extensa tot 
el patrimoni cultural, artístic i històric documentat de la vila. 
 

15. Ampliarem l’arxiu bibliogràfic de la Biblioteca posant atenció a les 
temàtiques més demandades així com aquelles fonts necessàries per 
als estudiants d’instituts i d’universitat. 
 

16. Establirem col·laboracions amb les escoles públiques o altres 
equipaments municipals per tal de descentralitzar la Biblioteca 
Pública en èpoques d’exàmens  per tal d’apropar-la als diferents 
barris. 
 

17. Potenciarem l’oferta d’estudi nocturn en col·laboració amb 
equipaments municipals i continuarem cedint la seva gestió a entitats 
locals que ho demanin. 
 

18. Crearem un itinerari del patrimoni cultural de la vila a zones 
concretes, com el Casc Antic, per informar de la història local. 
 

19. Estudiarem la recuperació d’edificis per a l’ús i interès cultural i 
esportiu. 
 

20. Establirem bonificacions fiscals per als comerços que realitzin 
activitats d’interès cultural. 
 

21. Establirem exempcions fiscals per als comerços i les indústries 
relacionats amb l’activitat cultural. 
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22. Crearem mecanismes de suport a les activitats comercials o 
industrials que han esdevingut d’interès tradicional en espais urbans 
concrets. 

 

Joventut 

1. Crearem el Consell de Joventut com a òrgan consultiu i de participació 
per a dinamitzar les activitats juvenils del municipi com també per ajudar 
a trobar solucions a les problemàtiques dels joves de Ripollet. 
 

2. Crearem un Casal de Joves real per satisfer les necessitats dels joves 
de Ripollet de manera gratuïta. 
 

3. Potenciarem el paper de la gent jove en tots els àmbits: social, veïnal, 
de barri, educatiu, polític i cultural. 
 

4. Impulsarem un Pacte Local d’Oci Nocturn entre la Junta de 
Seguretat, entitats, comerços, ajuntament, Consell de Joventut i 
ciutadania per tal de crear zones d’oci pels joves de la vila tot garantint 
un compromís entre els joves i els altres agents socials i econòmics per 
tal de respectar els veïns i veïnes i garantir el bon civisme. 
 

5. Crearem una Oficina d’Atenció al Jove per tal d’assessorar els joves 
en diferents temes: emancipació, habitatge, negocis, treball, estudis, etc. 
 

6. Dotarem d’ajudes als joves emprenedors de Ripollet que decideixin 
muntar un negoci a Ripollet. 
 

7. Prioritzarem ajudes en temes d’habitatge als joves que vulguin 
independitzar-se. 
 

8. Promourem activitats juvenils per a la Festa Major sorgides de les 
propostes dels joves de Ripollet per tal de millorar la mancança. 
 

9. Impulsarem una Brigada Jove per a realitzar tasques de manteniments 
dels equipaments municipals a l’estiu. 
 
 

Esports 

1. Crearem el Consell d’Esports en substitució del PAME com a òrgan 
consultiu i de participació ciutadana per tal de garantir la qualitat de les 
activitats esportives del municipi. 
 

2. Crearem el Pla Local de l’Esport amb l’objectiu de: 
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a. Crear un pla de manteniment, revisió i millora de les instal·lacions  
i materials esportius municipals existents que vetlli pel bon estat 
permanent dels equipaments. 
 

b. Establir un inventari de tot el material esportiu. 
 

c. Establir plans de previsió del material necessari per a realitzar les 
activitats esportives. 

 
d. Revisar i adaptar els preus de les instal·lacions esportives 

publiques per tal que cap persona en quedi exclosa per raons 
econòmiques. 

 
e. Crear 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. 

 
f. Establir sistemes de revisió i seguiment exhaustiu de la gestió que 

es realitzin  a les instal·lacions esportives municipals per tal de 
garantir la transparència. 

 
g. Donar suport als esports minoritaris i a aquells que per la seva 

especificitat requereixen més tècnics i espais fixos per a 
l’entrenament. 

 
h. Potenciar la pràctica esportiva als barris, com a eina de cohesió. 

 
3. Ubicarem un decàleg de valors a les entrades de tots els 

equipaments esportius municipals per tal de fomentar l’esport com a 
font de salut física i mental, i de convivència. 

 
4. 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. 

 
5. A fi de recolzar de manera efectiva les entitats esportives, elaborarem 

un pla de suport a la formació dels gestors esportius dels clubs i 
afavorirem el paper d’intermediari entre entitats i empreses de 
l’Ajuntament a l’hora de cercar patrocinadors. 
 

6. Millorarem l’espai web dedicat a  l’Esport a Ripollet per tal de fer-lo 
més interactiu, modern i comprensiu. 

 
7. Incrementarem el nombre d’àrees urbanes per a realitzar activitats 

físiques a l’aire lliure. 
 

8. Incrementarem els circuits de bicicletes i fúting. 
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Turisme 
1. Impulsarem la Taula de Turisme Local amb representants i experts 

locals de diferents àmbits del municipi per tal de prendre decisions 
conjuntes per garantir la dinamització, millora i innovació turística de 
Ripollet. 
 

2. Potenciarem la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i 
competitivitat del municipi com a destinació turística. La promoció del 
municipi ha de ser una conjunció de valors econòmics, socials, culturals i 
de lleure. 
 

3. Establirem plans de col·laboració amb les diferents àrees locals 
(cultura, esports, barris, educación, medi ambient…) per tal de garantir 
un turisme divers i de qualitat. 
 

4. Afavorirem la integració dels diversos esdeveniments locals, com 
ara els mercats i les fires, dins l’oferta turística del municipi. 
 

5. Potenciarem les festes locals com ara la Festa del Tres Tombs per 
garantir que esdevinguin festes d’interès turístic reals. 
 

Noves tecnologies 

1. Crearem espais Wi-Fi gratuïts a zones concretes del municipi. 
 

2. Impulsarem cursos de formació 2.0 o de noves tecnologies per a 
persones que ho desitgin i ho necessitin. 
 

3. Crearem una App municipal connectada amb la gestió de la web 
municipal com a eina de consulta, informació i de queixa. 
 

4. Garantirem la presència de més ordinadors per a ús públics en els 
espais municipals. 
 

5. Impulsarem les TIC per garantir una administració electrònica que 
permeti ser àgil, moderna, eficaç i segura. 
 

6. Garantirem l’ús de les TIC a totes les àrees municipals per tal que 
Ripollet esdevingui una smart city. 
 
 

Mitjans de Comunicació 

1. Crearem un nou mitjà de comunicació independent que aplegui la 
part informativa de notícies i ràdio municipals per garantir més 
transparència i imparcialitat. 
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2. Dotarem el nou mitjà de comunicació amb una web pròpia separada 
de la de l’Ajuntament per esdevenir  un portal de notícies o diari digital 
municipal. 
 

3. Transformarem l’actual “El Butlletí” en el diari propi de Ripollet i del 
nou mitjà de comunicació públic independent com un diari de notícies 
locals i també que aplegui cartes i aportacions dels veïns i veïnes de 
Ripollet. 
 

4. Garantirem que els comunicats de l’Ajuntament i el govern 
municipal siguin difosos a qualsevol mitjà de comunicació local 
(privat o públic). 
 

5. Garantirem un espai de l’activitat i mesures del govern i de 
l’ajuntament al diari independent i públic “El Butlletí”, però evitarem 
la propaganda massiva de l’acció de govern. 
 

6. Utilitzarem els actuals panells de publicitat de la vila que estan 
sense ús com a informadors de l’Ajuntament: números 
d’emergències i serveis municipals, mapa de Ripollet, informacions 
mensuals, dates importants de celebracions d’actes, plens, etc. 


