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Àmbit
de justícia social
1. Promoure el creixement personal i col·lectiu a través de la cultura,
l’educació, el patrimoni i la memòria històrica i l’esport
1.1. Pla Educatiu Local. Defensar l’escola pública i de qualitat.
1.1.1. Comprometre’ns amb la iniciativa Ripollet Vila Groga
1.1.2. Treballar amb la comunitat educativa per una solució
definitiva i de qualitat a la manca de places de secundària. Donar
suport explícit a la Plataforma d’AMPAS i participar activament en
la defensa del 4t Institut
1.1.3. Blindar ràtios a P-3 i secundària amb una perspectiva a llarg
termini
1.1.4. Dur a terme les accions aprovades al Pla Educatiu Local
1.1.4.1. Suport per a l’apoderament de les AMPA
1.1.4.2. Escola de famílies de Ripollet
1.1.4.3. Dinamització d’espais educatius oberts als barris
1.1.4.4. Camins escolars segurs, nets i educatius
1.1.4.5. Repensem el model de les escoles bressol públiques
1.1.4.6. Espai socioeducatiu 0-3
1.1.4.7. Casals d’estiu de Ripollet. Model integrador
1.1.4.8. Estratègia per fomentar l’Aprenentatge Servei
1.1.4.9. Formació de persones adultes a Ripollet, situació
actual i propostes
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1.1.4.10. Xarxa local d’orientació educativa
1.1.4.11. Consell Municipal d’infants de Ripollet
1.1.4.12. Consell Escolar Municipal, àgora de la política
educativa
1.1.4.13. Pla de comunicació del Pla Educatiu Local
1.2. Millorar la cooperació i coordinació entre els diferents agents
educatius, culturals i esportius
1.2.1. Renovar la guia educativa des de la mirada de ciutat
educadora i adaptar-la als continguts actuals
1.2.2. Projecte Memòria i Cultura (Any Anselm Clavé)
1.2.3. Elaborar un Pla de foment a la lectura
1.2.4. Elaborar i consolidar un nou model d’esport escolar més
integrador i diferenciat de l’esport d’entitat
1.3. Desenvolupar i revisar les polítiques culturals
1.3.1. Portar a terme noves iniciatives culturals amb el treball en
xarxa entre les diferents entitats i associacions (Carnaval, Sant
Jordi, Dia Internacional de la dansa, Aplec Jovent i Entitats, etc.)
1.3.2. Reelaborar el calendari festiu i redistribuir els seus recursos
1.3.3. Projecte Memòria i Cultura (Any Lorca)
1.3.4. Projecte Memòria i Cultura 2018 i 2019
1.3.5. Fer una Festa Major més inclusiva i participativa,
encaminada cap a un nou model de Festa Major
1.3.6. Dur a terme intervencions arqueològiques al Parc dels
Pinetons
1.3.7. Redefinir el Projecte d’Escola de Música
1.3.7.1. Estudiar la viabilitat del model de gestió actual
1.4. Desenvolupar polítiques de memòria històrica
1.4.1. Catalogar i protegir el patrimoni històric
1.4.1.1. Fer accessible el campanar de l’església
1.4.2. Dur a terme accions de reconeixement històric.
1.4.2.1. Retirar simbologia feixista, facilitar l’accés al banc
d’ADN, crear un fons local bibliogràfic.
1.4.2.2. Dur a terme canvis en el nomenclàtor per eliminar
referències al genocidi o al llegat franquista
1.4.3. Desenvolupar el programa “Treball, Poble i Patrimoni”
1.4.3.1. Incloure al discurs sobre la identitat de la ciutat la
memòria obrera i la contribució de les diverses migracions,
1.4.3.1. Renovar la senyalització d’espais i edificis.
1.4.4. Crear un espai de memòria permanent sobre la Guerra Civil
a Ripollet
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1.5. Promocionar la salut com a estil de vida
1.5.1. Treballar per incrementar la qualitat de l’atenció primària.
1.5.1.1. Assegurar l’accessibilitat: caps oberts a l’estiu i amb
dotació suficient
1.5.1.2. Defensar la reversió de les retallades: dotar d’un
pediatra el Cap Pinetons
1.5.1.3. Adaptar l’atenció primària a la realitat
demogràfica: treballar per la baixada de ràtios dels metges
de família
1.5.2. Renovar el servei de menjadors escolars
1.5.2.1. Millorar l’educació alimentària a les escoles
1.5.2.2. Recolzar els models propis de les escoles
1.5.2.3. Consensuar amb la comunitat educativa un nou
model de menjador escolar.
1.5.2.3.1. Fer una diagnosi dels diferents models de
menjadors escolars a tots els centres educatius
1.5.2.3.2. Redactar un nou plec pel servei de
menjador
1.5.2.3.3. Exigir a l’empresa adjudicatària actual
del servei l’aplicació del Projecte Educatiu del
menjador i atendre els infants amb NEE amb el
personal adequat.
1.5.2.4. Rebutjar qualsevol acord marc sobre menjadors
escolars que no prioritzi criteris de qualitat a l’hora de
concedir un servei o que no protegeixi els casos d’autogestió
de menjadors escolars
1.5.3. Gent Gran Activa. Fomentar l’atenció col·lectiva de la gent
gran
1.5.4. Municipi Sense Amiant.
1.5.4.1. Elaborar un cens d’espais públics amb amiant
1.5.4.2. Calendaritzar la retirada de l’amiant dels espais
públics
1.5.4.3. Iniciar el canvi de les canonades de fibrociment
1.5.4.4. Dur a terme un Memorial
1.5.4.1. Canviar la teulada de l’escola Ginesta
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2. Disminuir les desigualtats
2.1. Impulsar projectes d’atenció col·lectiva com a eina bàsica
d’intervenció social i comunitària lligada a altres àmbits com la
cultura i l’esport
2.2. Millorar la cooperació i coordinació entre centres escolars i
Serveis Socials
2.2.1. Crear espais de debat per a tractar solucions conjuntes
2.2.1.1. Potenciar la detecció i la intervenció social en
famílies i infants en risc treballant conjuntament amb les
escoles i els instituts facilitant assessorament del equip
tècnic especialitzat de l’administració, protocols municipals
i territorials
2.2.1.2. Elaborar, consensuar i implantar un nou projecte de
Casals d’estiu
2.2.1.3. Definir un nou model de Centre Obert La Placeta.
Analitzar l’equipament per fer-lo més inclusiu
2.2.2. Donar suport a les funcions parentals i educatives en infants
i adolescents amb la posada en marxa de projectes que puguin
vincular les famílies a les escoles
2.3. Apropar els serveis socials a les veritables necessitats
d’assistència
2.3.1. Realitzar campanyes de conscienciació i informació
treballades des de la participació dins l’òrgan del Consell
Municipal de Serveis Socials
3. Recuperar l’ús social de l’espai públic: relacional i accessible
3.1. Dur a terme accions sobre parcs municipals i espais natural
3.1.1. Recuperar i dinamitzar l’espai del Parc Rizal
3.1.2. Substituir els sistemes de reg per aspersió existents per
sistemes de reg gota a gota
3.1.3. Construir una skate plaça
3.1.4. Instal·lar noves cistelles de bàsquet i porteries al Parc del
Primer de Maig
3.1.5. Construir una pista de voleibol a la zona del Molí d’en Rata
3.1.6. Adequar i millorar els parcs del Massot i Regordosa
3.1.7. Executar el projecte de parcs segurs: Parc Norbert Fusté
3.1.8. Ampliar el Parc dels Pinetons i recuperar la Font de la Canya
3.1.9. Remodelar l’espai Casa Natura
3.1.10. Redactar una nova ordenança de protecció animal
3.1.10.1. Aprovar protocols d’actuació policial
3.1.10.2. Planificar inspeccions d’habitatges
3.1.11. Adequar l’espai d’horta existent i fer noves adjudicacions
d’horta municipal a persones jubilades. Afegir nous perfils de
persones usuàries
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3.1.12. Ampliar l’espai d’horta
3.1.13. Crear un espai comunitari de l’horta i una agro-aula
3.1.14. Adequar i licitar quioscos del Parc del Riu Ripoll i del parc
de les Moreres
3.1.15. Renovar la font del Parc del Riu Ripoll
3.1.16. Arranjar la font del Petricó
3.2. Dur a terme accions sobre els equipaments municipals
3.2.1. Adquirir el Celler cooperatiu per tal de desenvolupar un
espai comunitari de barri
3.2.2. Crear un arxiu municipal
3.2.3. Modernitzar el Centre Cultural
3.2.4. Reubicar el Jutjat de Pau
3.2.5. Dignificar l’actual espai de l’Escola d’Adults
3.2.5.1. Pintar l’espai, renovar de l’ascensor, instal·lar la
font i adequar l’espai exterior.
3.2.6. Redefinir les funcions i els usos de la Casa Natura
3.2.7. Fer de les escoles espais pels barris: projecte de patis oberts i
projecte d’espais oberts.
3.2.8. Elaborar un pla de manteniment de les escoles
3.2.9. Elaborar un pla de manteniment poliesportiu
3.2.9.1. Adequar la pista d’atletisme
3.2.9.2. Construir un nou bar pel camp de futbol del
poliesportiu
3.2.9.3. Elaborar un tancament de la pista de grades del
Poliesportiu per gaudir d’un petit pavelló d’entrenament
3.2.9.4. Renovar les sales d’spinning del Poliesportiu
3.2.9.5. Reforma integral de manteniment
3.2.10. Projecte de residència per a gent gran i/o amb diversitat
funcional.
3.2.10.1. El centre de dia Can Vargas no és suficient per
aquests sector de la població, i davant aquesta necessitat
s’haurà d’iniciar les negociacions amb la Generalitat
per aconseguir tenir aquest equipament residencial,
tenint en compte la Programació Territorial dels Serveis
Socials especialitzats 2015-2018 de la Direcció General de
Protecció Social que constata que a la comarca del Vallès
Occidental és de prioritat alta.
3.2.10.2. Presentar el model adequat a les necessitats de la
població del municipi
3.2.11. Realitzar arranjaments als dos camps de futbol
3.2.12. Redactar un projecte de remodelació de l’equipament del
Mercat Municipal
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3.3. Aplicar les mesures determinades pel PMU i pel Pla de Mobilitat
del Centre
3.3.1. Reformar alguns carrils bici (riu, av. Maria Torras) i crear-ne
de nous (Torrent Tortuguer, c. Sant Jaume, Poliesportiu)
3.3.2. Crear noves zones d’aparcament
3.3.3. Elaborar i dur a terme proves pilot de mobilitat als carrers
Sant Jaume i Balmes per pacificar els entorns
3.3.4. Elaborar i dur a terme una prova pilot de mobilitat a la
rambla de Sant Jordi
3.3.5. Pla per a les persones amb diversitat funcional
3.4. Elaborar un Pla de manteniment i millores de l’espai públic
3.4.1. Executar un pla d’arranjament de voreres
3.4.2. Executar un pla de reasfaltat de carrers
3.4.3. Millorar la qualitat de la neteja viària
3.4.4. Dur a terme millores en el manteniment del mobiliari urbà i
l’enllumenat públic
3.5. Pla conjunt corredor verd per Ripollet
3.5.1. Recuperar la llera del riu. Neteja del riu i creació de passeres
3.5.2. Recuperar i conservar la riera de Mas Duran
4. Defensar els drets bàsics
4.1. Habitatge
4.1.1. Crear i dotar l’Oficina Local d’Habitatge del personal
necessari
4.1.2. Desbloquejar la situació dels pisos de l’IMPSOL
4.1.2.1. Aconseguir la cessió de 15 pisos per lloguer social
4.1.3. Crear cens i aplicar sancions als grans tenidors de pisos buits
4.1.4. Iniciar un fons d’habitatge públic i social suficient com per
assegurar el lloguer social universal
4.1.4.1. Fer una petició de conveni amb la Generalitat per a
la creació d’una bossa de lloguer assequible
4.1.5. Redactar i aplicar un pla de mesures davant l’emergència
habitacional
4.2. Aigua i energia
4.2.1. Portar a terme la gestió municipal de l’abastament d’aigua
potable i del cicle vital de l’aigua
4.2.2. Redactar el Reglament del Servei Municipal de l’Aigua
4.2.3. Desenvolupar la llei 25/2015 pel que fa a garantir els
subministraments a les llars
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4.3. Dependència
4.3.1. Analitzar el programa de tarifació social (copagament) i
estudiar la seva continuïtat
4.3.2. Augmentar els serveis i recursos de suport a les persones i
famílies que tenen cura d’una persona gran o dependent
4.3.2.1. Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
4.3.2.2. Servei d’Alarma Telefònica (SAT)
4.3.2.3. Centres de treball grupal amb les famílies
4.3.3. Elaborar un nou plec per al Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD)
5. Viure en una ciutat amable
5.1. Treballar per una Policia de proximitat
5.1.1. Implementar, dins de les possibilitats amb els agents
existents, la figura del policia de barri
5.1.2. Treballar de forma transversal des de la Policia Local amb
altres departaments. Dotar-la de contingut social
5.1.3. Aprovar un Reglament intern per la Policia Local
5.2. Fer de la cohesió i la inclusió objectius
5.2.1. Elaborar el Pla d’acollida i inclusió a famílies nouvingudes
5.2.2. Fomentar el voluntariat, sobretot en l’àrea
d’acompanyament a persones grans
5.2.3. Viure en una ciutat inclusiva on ningú pateixi cap tipus de
discriminació
5.2.3.1. Elaborar un Pla Municipal d’Igualtat: feminismes i
LGTBI
5.2.3.2. Treballar per la visibilització de les persones LGTBI
5.2.3.3. Implementar la Llei 11/2014 per a garantir el dret
de les persones LGTBI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia
i la transfòbia
5.2.3.4. Integració dins la Xarxa de Municipis LGTBI i,
a nivell internacional, amb la Rainbow Cities Network i
l’ILGA.
5.2.3.5. Realitzar un estudi integral sobre la diversitat
sexual (un institut)
5.2.3.6. Fomentar la participació a la Taula Feminista de
manera continuada durant tot l’any
5.2.3.7. Servei d’Atenció a la Dona: incloure l’atenció a joves
menors
5.2.3.8. Treballar per la paritat en contractacions i
subvencions
5.2.3.9. Elaborar i executar protocols d’actuació municipals
en festivitats (Festa Major) per prevenir i actuar davant de
situacions de violència masclista o discriminatòria
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Àmbit
de desenvolupament
1. Impuls de la ciutat: reactivació econòmica
1.1. Impulsar el comerç local
1.1.1. Elaborar un nou Pla de mobilitat per la zona centre i casc
antic
1.1.2. Reestructurar i ampliar el Mercat Setmanal
1. Adequar el reglament actual
1.1.3. Reestructurar el Mercat Municipal
1.1.3.1. Adequar el reglament actual
1.1.3.2. Fer oferta pública de parades
1.1.3.3. Realitzar un estudi de dinamització. Vitalització del
Mercat Municipal: nous usos, nous horaris
1.1.4. Definir els objectius de promoció del comerç i llençar una
línia de subvencions que els refermi
1.1.5. Fomentar l’associacionisme comercial
1.1.6. Potenciar i dur a terme noves actuacions de dinamització
dirigides a la col·laboració entre els diferents interlocutors
1.1.6.1. Nit de tapes
1.1.6.2. Campanyes de Nadal conjuntes
1.1.6.3. Edició de Survival Zombie
1.1.6.4. Campanyes de promoció i acció: Més ciutat, més
comerç
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1.2. Desenvolupar plans locals de foment de l’ocupació
1.2.1. Millorar els recursos actuals i destinar-ne de nous a
l’orientació, la intermediació i la formació ocupacionals
1.3. Fomentar la reindustrialització i noves activitats econòmiques
1.3.1. Impulsar l’economia social i solidària
1.3.2. Crear i consolidar un servei d’atenció a les empreses
1.3.3. Impulsar l’associacionisme empresarial a Ripollet i el treball
en xarxa fomentant la creació d’una associació empresarial local
1.3.4. Elaborar un diagnòstic de la situació actual dels polígons
industrials, naus i solars del municipi. Cens d’empreses
2. + Ciutat
2.1. Modernitzar l’administració pública
2.1.1. Elaborar un pla director per a la implementació de
l’administració electrònica
2.1.2. Implementar l’administració electrònica
2.1.2.1. Instal·lar un ample de banda adequat a les seus
municipals
2.1.2.2. Connectar les seus municipals amb connexions
d’alta velocitat
2.1.2.3. Elaborar una carta de serveis, un catàleg de
procediments i redissenyar el circuits de processos i tràmits
2.1.2.4. Renovar el maquinari: equips de sobretaula i
servidors virtuals
2.1.2.5. Renovar el programari: adquisició de llicències i
tramitador d’expedients
2.1.2.6. Implementar gestor d’expedients electrònics i
carpeta ciutadana
2.1.2.7. Millorar les eines informàtiques de les treballadores
socials de gent gran per a la llei de dependència
2.2. Treballar per uns serveis municipals de primera per a una
ciutat de primera
2.2.1. Desenvolupar un nou model de gestió de residus:
implementació de la recollida Porta a Porta
2.2.2. Crear una entitat mercantil pública amb els següents
objectius
2.2.2.1. Dur a terme l’activitat de la neteja dels edificis
municipals i de la via pública
2.2.2.2. Fer-se càrrec del servei d’abastament d’aigua
potable
2.2.2.3. Fer-se càrrec del cicle integral de l’aigua:
manteniment de la xarxa de clavegueram i control i
seguiment de les aigües freàtiques
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2.2.3. Estudiar la viabilitat de la municipalització de les escoles
bressol
2.2.4. Auditoria organitzativa a Ajuntament i Patronats per a
l’optimització dels recursos
3. Ripollet Ciutat sostenible
3.1. Treballar per un model ecològic del tractament de residus.
L’ecoparc-2
3.1.1. Disminuir el percentatge d’impropis al residu orgànic i
disminuir la fracció resta
3.1.2. Incrementar el reciclatge: objectiu Residu Zero
3.1.3. Mancomunar el servei d’una planta de compostatge
3.1.4. Eliminar olors i fer seguiment periòdic d’emisions de la
planta Ecoparc-2
3.1.5. Dotar-nos d’una eina pública de control de la planta
Ecoparc-2
3.1.6. Redefinir, conjuntament amb l’AMB, el model d’ecoparc
3.2. Fomentar l’ús del transport públic
3.2.1. Posar en marxa noves línies de bus
3.2.2. Renovar les parades
3.2.3. Treballar per l’arribada a Ripollet del tren a línia R8 i d’un
tramvia
3.2.4. Aplicar la Zona 1 tarifària
3.2.5. Posar en marxa la Targeta rosa i la tarja de transport urbà
3.2.6. Millorar el Bus Exprés: nous horaris als matins i a l’estiu
3.3. Implementar mesures per aconseguir un Ripollet amb Energia
neta
3.3.1. Fomentar l’ús de les energies renovables
3.3.2. Realitzar un estudi d’estalvi energètic
3.3.2.1. Fase 1, a les escoles
3.3.2.2. Fase 2, als edificis municipals
3.3.2.3. Fase 3, a la via pública
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Àmbit
de democràcia
1. Apoderar les persones
1.1. Redactar del Pla de Participació
1.2. Consolidar, renovar o crear espais de participació
1.2.1. Renovar i dinamitzar del Consell Municipal de Serveis
Socials
1.2.2. Crear el Consell de Desenvolupament Local
1.2.3. Crear la Taula Animalista
1.2.4. Reformular la Taula Feminista
1.2.5. Crear la Taula de Mobilitat pel seguiment de l’aplicació del
PMU
1.2.5.1. Integrar-hi la Comissió per l’Arribada del Tren
1.2.5.2. Integrar-hi la Comissió pel Soterrament de
l’Autopista
1.2.6. Crear una coordinadora d’entitats esportives amb projecte
de cooperativa o fundació
1.2.7. Estudiar una reformulació jurídica dels consells
d’administració dels diferents organismes autònoms
1.2.8. Fomentar la participació de la xarxa educativa com a base de
la política educativa del municipi
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1.3. Elaborar i executar pressupostos participatius
1.4. Redactar un nou ROM
1.5. Desenvolupar diferents projectes participatius
1.5.1. Projecte participatiu del riu
1.5.2. Projecte de redacció del Reglament Municipal de l’Aigua
1.5.3. Projecte de nou model de recollida de residus
1.5.4. Nou model esport escolar
1.5.5. Projecte de residència per a la gent gran
1.6. Treballar en un Programa de barris:
1.6.1. Assemblees de barri
1.6.2. Actuacions de mobilitat, a la via pública i parcs
1.6.3. Acció comunitària
2. Bon govern i bones pràctiques
2.1. Garantir la màxima transparència dels recursos públics
2.1.1. Elaborar unes bases úniques de subvencions per a entitats
que realitzin activitats o programes de caràcter social, de salut,
educatiu, infantil, juvenil, cultural, esportiu, veïnal o comercial
2.1.2. Anar avançant convocatòria oberta de subvencions amb
nous criteris: treball en xarxa, participació i accessibilitat,
creativitat, autogestió i generació de coneixement
2.1.3. Completar el Portal de la Transparència
2.2. Redactar i aprovar el codi ètic del bon govern
2.3. Garantir l’accés del ciutadà a la tramitació i a la seva informació
2.3.1. Posar en marxa la Carpeta Ciutadana
2.3.2. Garantir l’accessibilitat en la tramitació: seu electrònica amb
tramitació on line
2.3.3. Elaborar un nou web municipal
2.3.4. Crear un arxiu municipal amb la dotació dels recursos
humans adients (arxivera)
2.3.5. Dur a terme una remodelació de les oficines municipals
2.3.5.1. Planta de l’hotel Ibis (adequació com a equipament
municipal per a dignificar l’atenció a les persones)
2.3.5.2. Crear una nova oficina d’atenció ciutadana
adaptada als nous paradigmes de la societat en xarxa
2.4. Reorientar i descentralitzar el Defensor al Ciutadà i la
Ciutadana
2.5. Reestructurar els mitjans de comunicació municipals
2.4.1. Crear el web d’informació municipal
2.4.2. Optimitzar l’emissora municipal
2.4.3. Reorientar l’informatiu municipal
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