Precs i preguntes ERC-ARA-AM
1 - Quan convocaran la taula? Hi estan treballant?
2 - Que s'està fent per a garantir que la població compleixi amb les mesures de distanciament
als carrers?

3 - Com pensen resoldre la massificació de persones en els diferents punts de Ripollet, com
ara parc dels Pinetons, vials, font de Can Cabanyes, Rambla Sant Jordi, entorn pavelló
municipal, brollador, etc.

4 - Hem observat la presència de molt menors en diferents espais públics i a totes hores del
dia, tenen previst fer alguna acció al respecte?

5 - Tenen constància que hi ha bars que no estan complint amb el que han de fer en Fase 0?
En cas que sigui així, quines mesures pensen prendre?

6 - Hem vist a premsa que ja han fet unes primeres reunions amb comerciants i restauradors,
poden informar de com ha transcorregut aquesta reunió i quines mesures s'estan prenent al
marge de l'acord del Ple anterior?

7 - Veient que estant només en Fase 0 ja està havent-hi problemes de massificació d'espais,
s'ha previst fer un pla d'actuació per quan entrem en Fase 1 i les següents?

8 - Com estan treballant i quina previsió tenen amb els casals d'estiu?
9 - Som conscients que la ciutat està bruta i que l'empresa Urbaser no està complint amb les
mínimes mesures d'higiene?

10 - Insistim amb diversos precs que li hem fet: poden dir als camions de les escombraries i
neteja que Ripollet no és el circuit de Montmeló?

11 - Pregunta i queixa formal: pensen prendre alguna actuació, d'una vegada per totes, amb
el cos dels Mossos d'Esquadra? Normalment ja no fan res, però aquests mesos de confinament
pensen fer alguna cosa?

12 - Pensen asseure's amb la resta de grups de l'oposició per començar a preparar d'una
forma seriosa diferents plans d'actuació per quan passem de fases?

13 - Volem mostrar la nostra disconformitat per com s'estan fent arribar els missatges a
través de les xarxes socials. Entenem que és una bona eina per fer arribar missatges a la
ciutadania.

14 - Han detectat un augment de sol·licitud d'ajuts socials? Quants? Com pensen fer-hi front?
Pensen fer algun tipus de polítiques per evitar situacions extremes?

15 - Com pensen fer front a la bretxa digital?
16 - Les treballadores de la neteja

que depenen de GENERA, que van patir un ERTE encara no

han cobrat. Ens pot fer saber les raons i la situació actual?.

17 - Com es pensa evitar l’abandonament escolar que pugui causar la crisi humanitària de la
Covid 19?

18 - S’ampliarà l’oferta educativa de Ripollet?
19 - Des de Ripollet Jove es donarà servei psicològic a joves que estiguin patint situacions de
violència masclista, LGTBIfòbica, bullying, etc, durant el confinament?

20 - Com estan funcionant els EAPs (equips d’assessorament i orientació psicopedagògic) a
Ripollet?

21 -

El SIAD ha fet algun pla o seguiment especial per a detectar el possible augment de asos

de violència masclista arran del confinament?

22 -

Ens podríeu informar sobre les incidències identificades pel SIAD i què s’ha fet per a

solucionar-les?

23 -

Les entitats feministes i de drets LGTBI participaran en l’elaboració del Pla de xoc?

24 -

Hi haurà participació juvenil en l’elaboració del Pla de xoc? En cas que sigui així, com es

pensa escollir?

25 -

Com s’està treballant la situació generada per la Covid 19 amb la Taula de Diversitat

Funcional?

26 -

Com s’estan evitant els “botellons” i les aglomeracions de joves saltant-se el

confinament i les mesures de seguretat?

27 -

Considerem que cal fer una crida més efectiva cap al jovent apel·lant a la seva

responsabilitat per a respectar la situació produïda pel confinament.

28 -

Demanem l’ús de llenguatge inclusiu a l’hora de donar indicacions, informacions i

recomanacions per les xarxes socials oficials de l’Ajuntament, incidint en les de Ripollet Jove.
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