El Ripollet
del futur,
en 14 punts

Àmbit de justícia social
1. Dur a terme les accions aprovades pel Pla Educatiu Local
—Suport per a l’apoderament de les AMPA
—Escola de famílies de Ripollet
—Dinamització d’espais educatius oberts als barris
—Camins escolars segurs, nets i educatius
—Repensar el model de les escoles bressol públiques
—Espai socioeducatiu 0-3
—Casals d’estiu de Ripollet. Model integrador
—Estratègia per fomentar l’Aprenentatge Servei
—Formació de persones adultes a Ripollet, situació actual i propostes
—Xarxa local d’orientació educativa
—Consell Municipal d’infants de Ripollet
—Consell Escolar Municipal, àgora de la política educativa
—Pla de comunicació del Pla Educatiu Local
2. Elaborar un pla de manteniment poliesportiu
—Adequar la pista d’atletisme
—Construir un nou bar pel camp de futbol del Poliesportiu
—Elaborar un tancament de la pista de grades del Poliesportiu per gaudir
d’un petit pavelló d’entrenament
—Renovar les sales d’spinning del Poliesportiu
—Reforma integral del manteniment
3. Projecte de residència per a la gent gran i/o amb diversitat funcional
4. Elaborar i dur a terme proves pilot de mobilitat als carrers de Sant Jaume
i Balmes per pacificar els entorns
5. Recuperar la llera del riu Ripoll. Neteja del riu i creació de passeres
6. Crear i dotar del personal necessari l’Oficina Local d’Habitatge
7. Elaborar un Pla de manteniment i millores de l’espai públic
—Executar un pla d’arranjament de voreres
—Millorar la qualitat de la neteja viària

Àmbit de desenvolupament
1. Crear i consolidar un servei d’atenció a les empreses
i de foment de l’emprenedoria
2. Implementar l’administració electrònica
3. Desenvolupar un nou model de gestió de residus: implementació
de la recollida porta a porta
4. Municipalització de serveis
—Crear una entitat mercantil pública amb els següents objectius:
—Dur a terme l’activitat de la neteja dels edificis municipals i de la via pública
—Fer-se càrrec del servei d’abastament d’aigua potable
5. Fomentar l’ús del transport públic
—Posar en marxa noves línies de bus
—Renovar les parades
—Posar en marxa la Targeta rosa
—Millorar el Bus exprés: nous horaris als matins i a l’estiu

Àmbit de democràcia
1. Desenvolupar diferents projectes participatius
—Pressupostos participatius
—Projecte participatiu del riu Ripoll
—Projecte de redacció del Reglament Municipal de l’aigua
—Projecte de nou model de recollida de residus
—Nou model d’esport escolar
—Projecte de residència per a la gent gran
—Programa de barris
—Nou model de Festa Major
—Projectes de Memòria i Cultura
2. Crear un arxiu municipal amb la dotació dels recursos humans adients

