
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Ripollet (Barcelona),

C E R T I F I C O : Que l’Ajuntament en Ple, en data 27 de febrer de 2020, adoptà 
entre d’altres l’acord següent:

6.4. Moció per recuperar el Casal de Joves del municipi de Ripollet. 
Presentada pel grup municipal de SOM Ripollet.

Donat que, el Casal de Joves de Ripollet es troba, actualment i des de fa uns anys, 
desemparat pel govern municipal,

1. Actualment, el servei de KFTÍ el gestiona l’empresa privada Iniciatives i 
Programes, SL, amb CIF B59545913 i domicili fiscal a Av. Roureda, 63. 
08840 Viladecans (Barcelona). Creiem que és inadmissible que un servei 
com el de KFTÍ (Casal de Joves) el gestioni una empresa privada que, a 
més, no té seu al municipi. El govern municipal sempre ha fet entendre 
que estava a favor de la municipalització dels serveis públics, però 
després, serveis com aquests el gestionen empreses privades que 
presenten pressupostos abusius i després van fent pròrrogues infinites, 
perjudicant el servei i precaritzant la situació de la gent treballadora dels 
serveis.

2. El Casal de Joves no està en condicions per donar un servei al jovent de 
KFTÍ, donat que la sala utilitzada per a aquest servei està plena d’humitats 
a les parets. Al Ple de 30 de gener es va aprovar la impermeabilització de 
les oficines del PAME, per una quantitat d’uns 70.000€, un edifici en el 
que treballa el personal, però que podria haver-se prescindit i haver-los 
traslladat a un altre departament o emplaçament municipal. Ara bé, fa 
més de 5 anys que hi ha constància que aquestes humitats formen part 
de les parets del Casal de Joves, però el govern no ha solucionat el 
problema. 
En aquest espai joves d’entre 12 i 17 anys es reuneixen cada tarda, i han 
de pair el mal estat, ensumant la condensació i la humitat, convivint amb 
microorganismes infecciosos i , possiblement derivant en problemes 
respiratoris. Segons la OMS, els excessos d’humitat representen una 
amenaça per a la salut. De fet, hi ha un 50% de possibilitats de tenir 
problemes asmàtics i tos i un 52% de tenir infeccions de tracte respiratori 
superior.

3. És inconcebible que un servei com el de KFTÍ, que té dissenyades 40 
places, només tingui ocupades, gairebé, la meitat d’aquestes. Un projecte 
que va néixer per proporcionar un espai d’oci al jovent, que va anar 
encaminant-se cap a un servei per acollir, d’alguna manera, a l’alumnat 
dels instituts de famílies en risc social derivades per serveis socials, i, 
finalment, un projecte que pretenia transformar-lo en un centre obert,, 



gestionat per serveis socials i annexat a La Placeta. Tot això ha quedat en 
res, i el que tenim és un espai i un servei que no s’estan amortitzant i 
desenes de joves amb necessitat de gaudir d’aquest espai d’oci.

4. La figura de l’educador/a de carrer és molt important, tenint en compte 
que hi ha una gran part de la població adolescent en risc social i amb 
moltes possibilitats de patir una vulnerabilitat en quant a consum de 
drogues o exclusió. Per això, no podem permetre que un servei com aquest 
hagi estat gairebé mig any parat. Ara han tornat a engegar el servei, però 
en comptes de amb una parella, només una persona dedicada a jornada 
completa. Això dificulta l’apropament al jovent, ja que una persona sola 
no pot arribar a tota la joventut ni pot apropar-se de la mateixa manera 
a tothom.

Per tot això es proposa al Ple els següents ACORDS:

PRIMER.- Instar, a l’equip de govern, a escoltar, estudiar i realitzar les propostes 
que el grup municipal SOM Ripollet exposa en aquesta moció.

SEGON.- Instar, a l’equip de govern, a assumir la gestió del servei de KFTÍ, així 
com ho ha fet amb diversos serveis municipals. En cas de no poder-se fer, instem 
al govern a dissenyar i publicar un plec de condicions per la licitació del servei de 
KFTÍ i que afavoreixi a les aspirants del municipi. Aquest plec ja fa tres anys que 
s’havia d’haver fet però s’han anat encadenant pr`0orrogues interminables que 
no donen opció a altres projectes aspirants. En cas de fer un plec de condicions, 
respectar els drets fonamentals dels treballadors/es, donat que, actualment, el 
volum d’hores que fa el personal està molt per sobre del que estan contractats, 
a més de no tenir dies personals, vacances ni permisos, drets fonamentals dels 
treballadors/es.

TERCER.- Instar a l’equip de govern, a realitzar la demanda dels pressupostos 
necessària per poder fer una licitació amb l’objectiu de detectar i sanejar el focus 
d’humitats del Casal de Joves.

QUART.- Instar, a l’equip de govern, a demanar a Serveis Socials l’agilització dels 
tràmits per cobrir les places totals del servei, donat que hi ha molts joves amb 
necessitat de poder gaudir d’aquest servei i moltes places buides.

CINQUÈ.- Instar, a l’equip de govern, a explicar per quina raó s’ha prescindit 
d’aquesta figura durant gairebé mig any i a mantenir la parella d’educadors 
socials que marcava el projecte inicial, per tal de poder arribar a tot el jovent.

SISÈ.- Instar a l’equip de govern a que faci partícip i que hi hagi diàleg 
permanent amb el grup proposant de la  moció, en cas que sigui aprovada. I en 
cas que no hi sigui comprometre’s a estudiar la proposta emesa per la ciutadania.



I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de 
l’Alcaldia, segons el que autoritza l’article 206 del ROFRJEL, advertint que encara 
no s’ha aprovat l’acta que conté l’acord. 

Ripollet, a data de la signatura digital
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