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La ciutat
del futur
Pla d’acció municipal
Ripollet 2019-2023

Ciutat i sostenibilitat
PROTECCIÓ DEL MEDI

SERVEIS MUNICIPALS I MUNICIPALITZACIONS

Rius Sec i Ripoll i Pla comunitari de recuperació
ambiental

Porta a porta. Implantació

1. Execució de les actuacions licitades al projecte de recuperació mediambiental de la llera
del Ripoll (2019-2020).
2. Execució de les actuacions d’extracció de canya de l’ACA als rius Sec i Ripoll (2020).
3. Execució i seguiment de les obres del gual del
polígon industrial Molí d’en Xec (2019-2020)
4. Execució del Pla Comunitari a través del Pla
estratègic d’horts i llera del riu (2021 – 2023)
5. Execució del gual sobre el riu Sec (2021).
6. Obtenció l’estudi de replanteig de l’espai
del Masot i Regordosa i executar la millora
(2022).
7. Projecte i execució del replanteig i reforma de
l’espai i usos del parc del Petricó (2022).
8. Projecte i execució de la tercera passera que
permetrà comunicar la zona industrial Cadesbank amb el camí de l’Ermita (2022-23).

14. Licitació de la implantació – 6 mesos (abril octubre 2020)
15. Fase de pre-implantació – 6 mesos (fins abril
2021)
16. Fase d’implantació – 9 mesos (abril - desembre 2021)
17. Fase de seguiment – 5 anys.
a. fase I, seguiment inicial 9 mesos (gener –setembre 2022 )
b. fase II, seguiment anual (4 anys i 3
mesos)
Porta a porta. Servei de Recollida
18. Licitació del servei – 6 mesos (abril - octubre
2020).
19. Fase de preparació, amb la compra de camions i adequació tecnològica i humana –– 6
mesos (fins abril 2021).
20. Implantació del nou servei (maig 2021).

Nova horta i llera entre ponts
9. Adjudicació de les 56 parcel·les de la nova
zona d’horta municipal.
10. Consolidació de l’ús de la zona d’horta social.
11. Estudi previ d’adequació dels camins d’accés a
la zona d’horta municipal.
12. Recuperació de l’espai fluvial entre ponts per a
ús social (2022).
Anella verda
13. Adequació dels camins de la via verda a través
del projecte CBT “Pla director camins fluvials”
i de les millores al Camí de la Serra.

Porta a porta. Accions municipals cap al Residu
Zero
21. Redacció del reglament municipal del servei
del Porta a Porta (2020).
22. Aprovació de la tarifa tributària (2020).
23. Contractació amb els serveis educatius i protecció del medi per fomentar el Residu Zero a
les escoles de primària. Finals de 2019 – juny
2020
24. Construcció de la nova deixalleria.
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Control ambiental
Protegim l’aire que respirem amb controls ambientals exhaustius de les emissions de l’Ecoparc-2 i de
les activitats contaminants:
25. Fase 1: Modelització numèrica. Generació de
les bases de dades pel desenvolupament de
l’estudi de modelització de les principals activitats potencialment emissores a l’atmosfera
(vies de comunicació i activitats emissores)
(2020).
26. Fase 2: Disseny i realització d’un programa
de control continu d’episodis a través d’una
xarxa de sensors, i control químic puntual per
la determinació dels nivells d’immissió d’un
ampli espectre de contaminants en períodes
d’episodis d’olor/molèstia en diversos punts
de l’àrea urbana (2020-2022).
a. Fase 2.1: Instal·lació de la xarxa de
sensors d’episodis en l’àrea urbana
(2020)
b. Fase 2.2: Control químic per la
determinació de COVs en episodis
d’olor/molèstia: informes mensuals
d’ocurrència d’episodis i de la presa
de mostres i anàlisi qualitatiu i
quantitatiu de 20 mostres, 4 mostres per cadascun dels 5 punts de
l’àrea urbana escollits segons criteris tècnics (2020-2022).

Canvi del model de gestió del servei d’abastament
d’aigua potable
27. Aprovació del canvi de gestió del servei
d’abastament d’aigua. CE municipal i aprovació de al plenari de l’AMB.
a. Aprovació inicial (febrer 2020)
b. Aprovació definitiva (abril 2020 )
28. Posada en marxa del servei municipal d’abastament d’aigua.
a. Treballs per acompanyar l’inici del
servei, durant el 2020:
i. La reversió de la informació
del servei
ii. Base de dades comercial-clients
iii. Base de dades de la cartografia de la xarxa
iv. Bases de dades de les actuacions de manteniment de
la xarxa i instal·lacions
b. Posada en marxa (gener 2021)
c. Inversions i contracte de suport a
la gerència, des de Genera (gener
2021)
d. Selecció gerent aigua, si s’escau,
finals 2020 (fins juny 2021)
29. Cicle integral de l’aigua. Disseny de necessitats i costos. Inici de les tasques 1r semestre
2022.
30. Estudi de la viabilitat del canvi de gestió del
SAD.
a. Contractació (gener 2022)
b. Inici de l’estudi (segon semestre
2022)
c. Finalització i conclusions (gener
2023)
31. Estudi de la viabilitat del canvi de gestió del
serveis d’aparcament i grua (2022)
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Enllumenat públic
32. Projecte de millora enllumenat Rambla Sant
Jordi (primer semestre 2020) i inici execució
projectes renovació lluminàries i fanals malmesos del municipi (barri Sant Andreu segon
semestre 2020, Can Mas i Tiana – Pont Vell
2021 i 2022).
33. Nou contracte de manteniment de l’enllumenat de la via pública i els edificis municipals
i de renovació fanals. Redacció plecs (segon
semestre 2020).
Neteja viària
34. Redacció d’un nou plec de condicions que ampliï el servei per adequar-lo a les necessitats
de la ciutat.
a. Aprovació plec harmonitzat (abril
2020)
b. Adjudicació (quart trimestre 2020)
35. Acord amb empreses dels polígons industrials
per incrementar la neteja d’aquestes zones.
Mercat Municipal
36. Elaboració d’un Pla estratègic per definir el
model de Mercat (primer semestre 2020)
37. Obres adequació parades (estiu 2020)
38. Plec tècnic per fer oferta de parades (segon
semestre 2020)
39. Licitació parades i establiment de nous horaris (2021)

Contractes de Serveis Municipals
40. Nous contractes per tota l’organització municipal:
a. Manteniment elèctric edificis i climatització edificis. Redacció plecs
(primer semestre 2021)
b. Activitats: inspeccions ECA, pla
d’inspeccions (2020)
c. Sistema pàrquing. Vigilància, manteniment i maquinària (Plecs 2020)
d. Concessió del domini públic per al
subministrament, instal·lació, gestió publicitària i manteniment de
panells, columnes i marquesines informatives (primer semestre 2020).
e. Alarmes i extintors (2022).
f. Redacció Pla de protecció civil municipal (DUPROCIM) (2019-2020).
g. Manteniment de calderes i revisions de gas (2020).
h. Comunicacions. Adhesió ACM/Localret (primer trimestre 2020).
i. Seguiment programa de gestió
energètica (2020-2021).

ESPAI PÚBLIC

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

Redacció del Pla d’actuacions a la via pública

Zones de vianants i aparcaments

41. Arranjament i ampliació de voreres (diagnosi
2020 i execució durant tot el mandat).
42. Supressió de barreres arquitectòniques (execució durant tot el mandat).
43. Segona fase ampliació vorera Balmes entre els
carrers de Tarragona i Padró (2021).
44. Reforma del carrer de Sant Sebastià per dignificar urbanísticament el barri i els seus habitatges (1a fase 2020, 2a fase 2022).
Pla parcs i jardins i fonts
45. Reforma integral parc Primer de Maig
(2022/2023).
46. Projectes específics a parcs (Font del Petricó,
Maria Regordosa, Massot, Solidaritat, Mª Lluïsa Galobart, Oriol Martorell i Gassó Vargas)
(durant tot el mandat).
47. Obertura i ampliació zona verda de la Torre de
l’Argentera, al carrer de Monturiol (2021).
48. Parcs segurs a zones infantils
a. Parc Tiana (2020)
b. Parc Mª Lluïsa Galobart i zona verda
dels pisos del sindicat
49. Nou contracte de manteniment de zones verdes (2020)
50. Font del pavelló i carrer de Sant Jaume reconvertides amb enjardinaments (projectes 2020
i execució finals 2020 i 2021). Reconversió de
la font del carrer Magallanes (projecte 2021 i
execució 2022).
Servei de manteniment equipaments i edificis
municipals
51. Configuració d’aquesta unitat de treball unificant recursos d’ajuntament i antics patronats
(2020).

52. Implementació de zones de vianants i ordenació de la zona centre/nucli antic segons l’estudi de mobilitat de la zona centre (2020-2021).
a. c. Nou
b. c. de les Escoles
c. Plaça de l’Onze de Setembre
d. c. dels Afores
53. Obres d’adequació del pàrquing del parc del
Riu Ripoll (2020)
54. Implementació de zona de vianants a la rambla Sant Esteve i execució de les obres d’adequació del pàrquing Molí.
a. Procés participatiu (segon semestre
2020)
b. Desenvolupament (2021)
c. Obres pàrquing (segon semestre
2021)
Carrils bici
55. Adequació de carril bici a la carretera de l’Estació (2020)
Línies de bus
56. Potenciació de les línies E4, 620, 685 incrementant-ne la freqüència de pas.
57. Creació de noves parades de bus al poliesportiu i CAP Pinetons amb la línia 685.
58. Seguiment de les inversions lligades al nou
impost metropolità per tal de millorar el
transport públic.
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Accessibilitat
59. Finalització de l’estudi d’accessibilitat municipal (subvencionat per la Diputació).
60. Adequació del pont de vianants per a persones amb discapacitat visual, amb un nou asfaltat i senyalització (2020).
Noves infraestructures de transport
61. Impuls, amb la comissió Soterrament Autopista, del pressupost corresponent per implicar la Generalitat en la seva realització.
62. Impuls dels treballs de la comissió per l’arribada del tren a Ripollet.
63. Estudi de la viabilitat i l’impacte de la Ronda
Nord.
BENESTAR ANIMAL
64. Nou impuls a la taula animalista
a. Definició funcionament i reglament
b. Reunions periòdiques (execució
durant tot el mandat)
65. Elaboració de campanyes sobre:
a. Tinença responsable (cens, caques)
b. Protecció animal
c. Convenis i col·laboracions amb entitats i altres administracions

URBANISME
Construïm nous equipaments necessaris per la
vida
66. Residència i plataforma de serveis per a la
gent gran:
a. Realització de les gestions urbanístiques, els estudis tècnics i econòmics de viabilitat del projecte de
construcció i gestió del nou equipament per a la gent gran
67. Nou Casal de barri al Pont Vell
68. Nou Arxiu Municipal
69. Creació d’un espai adequat per desenvolupar
l’Escola Municipal de Música
70. Creació d’un espai de criança, espai natural i
obert pels nens de 0 a 3
71. Nova escola d’adults
72. Oficina normalització lingüística a peu de
carrer
73. Construcció de 85 habitatges de lloguer i
lloguer social i continuació amb la compra
d’habitatges per fer front a les emergències
habitacionals.
74. Creació de la Casa de la dona
75. Nova deixalleria
76. Biblioteca Central del barri de Can Mas
77. Espai cultural municipal al costat de l’escola
Tiana

Urbanisme al servei de la ciutat
78. Anàlisi de gènere de l’urbanisme del municipi
per generar espais més amables i que promoguin la igualtat des d’una perspectiva feminista (execució durant tot el mandat).
79. Recuperació de la plaça Pere Quart i tot el seu
entorn com a centre de la ciutat, convertint-lo
un espai d’ús social i comunitari:
a. Diagnosi i propostes (2020)
b. Redacció projecte (2021)
c. Execució (2022-2023)
80. Increment de la quantitat de sòl públic.
81. Adquisició de sòl municipal al voltant de la
Torre de l’Argentera per obrir-lo a les persones
(2021).
82. Elaboració d’un Pla d’Edificabilitat.
83. Elaboració d’un Pla local d’habitatge

Desenvolupament econòmic
EMPRESA I COMERÇ
Pla de millora dels polígons
84. Suport a l’associacionisme. Concertació públic
– privada (Ajuntament – Associació empreses
Ripollet (AER).
85. Impuls de la cooperació entre empreses.
86. Reconeixement de la RSE aplicades a l’entorn
productiu i laboral.
87. Potenciació de la digitalització i innovació de
les empreses del municipi. Indústria 4.0
88. Visibilització i rellevància a la presència de
dones a la indústria.
89. Implementació de mesures mediambientals i
paisatgístiques per a millorar les zones industrials.
90. Realització del projecte de millores del polígon Cadesbank, subvencionat per la Diputació de Barcelona entre l’Ajuntament de
Ripollet i l’Ajuntament de Montcada i Reixac
(primer trimestre de 2020).
91. Recerca de subvencions per donar resposta a
les demandes de les empreses: millora de les
pavimentacions, senyalitzacions, voreres i carrils bicis, panells senyalitzacions (2020-2022).
92. Creació de fórmules de concertació públic-privades.
Ripollet ciutat circular
93. Estudi estratègic sobre l’economia circular a
les empreses.
94. Suport i assessorament a les empreses.
95. Formació I sensibilització sobre l’economia
circular.
96. Aplicació del model a tot el municipi: optimització de recursos i foment del consum
responsable.

Emprenedoria i economia social i solidària
97. Adequació d’un espai municipal en un viver
d’empreses, l’eix d’unió de les quals serà l’economia social i solidària.
a. Valoració cost d’adequació de l’espai
b. Definició del model de dinamització: trobar un model que encaixi al
nostre municipi (lab, ateneu,..)
c. Presentació del projecte per captar
empreses que s’hi vulguin sumar.
d. Després de la definició del model,
adequació de l’espai, segons les necessitats: sales de reunions, espais
que generin sinèrgies i tecnològicament avançats.
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Innovació. Recuperació patrimoni cultural i econòmic vinya
Aquest projecte té com a finalitat la recuperació
del patrimoni cultural i econòmic de la vinya a
Ripollet com a instrument pel desenvolupament
econòmic local de tal forma que el Mercat de la
Vinya és el final del recorregut, no el principi.

98. Fase de recerca:
a. Elaboració d’una diagnosi. Cal identificar i documentar el que tenim,
present i passat, per posar en valor
el patrimoni cultural de la vinya de
Ripollet.
b. Redacció de l’estudi estratègic i pla
d’acció al voltant de la vinya. Cal
avaluar la viabilitat econòmica del
Projecte i elaborar un Pla d’acció
c. Aprenentatge compartit. Caldrà
visitar i estudiar altres experiències
similars, per tal de conèixer diversos models: sostenibilitat, ecologia,
dona pagesa, gestió mixta (públic/
privada), cooperativisme, inserció
social/laboral.
99. Fase d’experimentació:
a. Posada en marxa d’accions, segons
el resultat de la fase de recerca:
possibilitat de compra de terres
per la vinya, accions formatives,
inserció social/laboral, dinamització del sector restauració, accions
de sensibilització i educació a nivell
patrimoni històric i medi ambient
(treballar conjuntament).

Dinamització del comerç local
100. Contractació del servei de dinamització
comercial local.
101. Disseny, programació i gestió de campanyes i activitats comercials.
102. Formació a mida de les persones comerciants locals segons les seves necessitats (noves
tecnologies, tendències, canvi de paradigma...).
103. Subvencions a les iniciatives comercials
locals.
104. Foment de l’associacionisme comercial local.
105. Signatura de convenis de col·laboració amb
les entitats del teixit productiu comercial, de
serveis i de restauració local.
106. Reordenació i ampliació del mercat setmanal.
Recuperació de l’activitat econòmica local en
l’àmbit del comerç. Targeta Més.
107. Fase de recerca:
a. Difusió. Cal fer un treball de camp
per donar a conèixer els avantatges
de la targeta entre el teixit comercial.
b. Pla d’acció. Cal donar continguts a
l’ús de la targeta perquè sigui atractiva per la clientela potencial (ofertes, promocions, serveis...).
c. Aprenentatge compartit. Caldrà
visitar i estudiar altres experiències
similars.
108. Fase d’experimentació,
109. Posada en marxa del pla d’acció (bonificacions en l’ús de la targeta, serveis vinculats a la
Targeta Més, accions formatives, dinamització
del sector comercial, accions de sensibilització)
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OCUPACIÓ
Polítiques d’inserció i formació
Diversificar els col·lectius a qui adrecem la formació i la titulació que es lliura i homologar-ne de
noves.
110. Creació de la Taula local de transició i impuls de formació.
111. Elaboració d’itineraris formatius relacionats amb l’esport o salut, la cuina o restauració, medi ambient o agricultura ecològica.
Treball conjunt del departament d’educació,
regidoria educació i instituts.
112. Homologació 3 especialitats CP nivell 1.
113. Foment del servei d’intermediació local.
114. Creació de noves vocacions industrials a
través de tastets ocupacionals en joves i en
dones: Projecte Metalvallès.
115. Implementació de mesures contra l’LGTBIfòbica en l’àmbit laboral.
116. Creació d’un dispositiu d’orientació laboral
per dones que han patit violència de gènere.
a. Elaboració d’un projecte, conjuntament amb el SIAD, i recerca de suport econòmic per implementar-lo.

Millorar l’ocupabilitat de les persones usuàries del
servei d’ocupació
117. Millora dels espais d’atenció a les persones
usuàries del servei (oficines d’Ocupació i servei d’ocupació del parc dels Mestres).
118. Increment del número de personal municipal destinat al servei d’orientació professional.
119. Millora de la qualificació professional: homologació d’aules i manteniment certificat
qualitat (ISO).
120. Ampliació de l’oferta formativa.
121. Creació del servei de transicions educatives
escola-treball: activitats educatives instituts,
accions formatives PFI i programes ocupacionals per a joves.
122. Valoració dels actuals PFI: possibilitat d’incrementar especialitats o bé substituir algunes de les existents per unes altres.
123. Creació del servei de intermediació laboral:
destinar més personal municipal i més recursos materials al coneixement de les necessitats empresarials i dels perfils professionals
de les persones usuàries.
Millora dels Plans d’Ocupació Local
124. Ampliació dels perfils professionals dels
plans d’ocupació local.
125. Planificació, juntament amb la resta de
serveis de l’Ajuntament, els perfils dels plans
d’ocupació en base als projectes i objectius de
cada àmbit o departament.
126. Simplificació dels tràmits i documentació a
presentar per a poder participar al procés de
selecció.
127. Establiment d’un acord de condicions laborals del personal contractat per als plans
d’ocupació.
128. Revisió i actualització dels criteris objectius
a tenir en compte per valorar les persones
candidates.

Democràcia
ATENCIÓ CIUTADANA I MODERNITZACIÓ
129. Renovació del web municipal amb una seu
electrònica desenvolupada que inclogui carpeta ciutadana
a. Redacció de plecs i licitació
b. Disseny, elaboració i migració (1r
2n i 3r trimestre 2020)
c. Presentació nou web (4t trimestre
2020)
130. Desenvolupament d’un model d’atenció
ciutadana que permeti una atenció integral i
descentralitzada
a. Elaboració del pla director d’atenció
ciutadana (2020)
b. Posada en marxa del pla director
(pendent de detall i calendarització)
131. Reenginyeria de processos i disseny de procediments. Definició del catàleg de procediments i de tràmits (2020).
132. Posada en marxa del Portal Tributari per facilitar la tramitació no presencial dels tràmits
amb liquidacions d’inici d’expedient.
133. Posada en marxa del nou Arxiu Municipal
a. Redacció del projecte: 2020 i 2021
b. Execució: 2022
PARTICIPACIÓ
134. Aprovació d’un reglament de participació
a. Procés participatiu – 1r semestre
2020
b. Aprovació – 3r trimestre 2020
c. Nous consells d’esport, cultura i
economia – 4t trimestre 2020
135. Desenvolupar un nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM)
136. Pressupost participatiu, canvi de model
a. Pressupost participat - enllaç model antic i nou (primer semestre
2020)
b. Disseny nou model (primer semestre 2020)
c. Implementació nou model i aprovació pressupost (segon semestre
2020 i consecutius)

SERVEIS ECONÒMICS

137. Substitució personal habilitat, intervenció i
tresoreria i continuïtat en la línia de tecnificació de la plantilla.
138. Realització de jornades formació interna en
clàusules socials.
139. Implantació d’una fiscalitat més justa.
a. Anàlisi de les bonificacions als impostos.
b. Estudi dels preus públics i taxes
susceptibles de tarifació progressiva (primer semestre 2020).
c. Acords amb el ministeri d’hisenda
(2020).
d. Desenvolupament d’eines tecnològiques (2021).
e. Aplicació automàtica de la tarifació
progressiva (2022).
140. Implantació d’una fiscalitat més justa. Canvis de les taxes actuals.
a. Nova taxa pagament per generació
brossa (gener 2021).
b. Nova tarifa aigua amb trams per
membres de la unitat familiar (gener 2021).
c. Tarifació de les escoles bressol.
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SEGURETAT CIUTADANA
141. Reforç dels lligams de la Policia Local amb
el teixit social i comunitari de Ripollet: manteniment i ampliació de les reunions dels cos de
Policia Local amb entitats i referents veïnals.
El passat mandat es va iniciar amb les AV i la
UCR i volem ampliar-lo a més col·lectius (aplicació des de principis de 2020 i al llarg de tot
el mandat).
142. Presència i visibilitat de la Policia Local als
barris de Ripollet: planificació dels patrullatges i presència a peu (quan els efectius així ho
permetin) de forma estable, continuada i diària (aplicació des de principis de 2020 i al llarg
de tot el mandat).
143. Treball conjunt de Policia Local amb el
servei de mediació que es posarà en marxa.
(quart trimestre de 2020).
144. Diversificació de la formació per fer front
a les problemàtiques socials actuals (malestars i problemàtiques veïnals per incivisme,
violència masclista, habitatge, atenció a la
diversitat, protecció del medi ambient o protecció animal), apostar pel reciclatge i la formació continuada i millorar les competències
personals i professionals pel que fa la relació
amb el teixit comunitari de Ripollet (resolució
i mediació de conflictes, assertivitat, empatia,
treball en equip...) (aplicació a partir del quart
trimestre 2020 i al llarg de tot el mandat).
145. Reconeixement públic al cos de la Policia
Local i dels seus agents. Posada en marxa els
reconeixements públics, des de l’Ajuntament
i del municipi, a la tasca realitzada per Policia
Local, segons el que estableix el Reglament de
la Policia Local aprovat el mandat passat (aplicació a finals de 2020).
146. Inversions en la prefectura de Policia Local:
ampliació de l’edifici dels vestuaris, reordenació dels espais de l’edifici de la centraleta,
manteniment al dia de les eines necessàries
pel bon desenvolupament de les funcions de
Policia Local (vestuari, vehicles, entre altres) (a
partir de 2021).

COMUNICACIÓ
Millora dels serveis de comunicació
147. Diagnosi i elaboració pla de comunicació i
disseny nou mitjà com a eina de cohesió (primer trimestre 2020).
148. Nous plecs i disseny del reglament dels
mitjans de comunicació (2020).
149. Aprovació reglament dels mitjans de comunicació i inici disseny nou mitjà: inforipollet.
cat (2020).
150. Diagnosi Ripollet Ràdio. Enfortir el periodisme i la ràdio com a eina de cohesió (2021).
151. Nova programació de Ripollet Ràdio (2021)

PERSONES
152. Celebració de processos de selecció per tal
incorporar nou personal per a les tasques de
tècnic/a d’arxiu, tècnic/a d’educació, enginyer/a tècnic, tècnic/a de recursos humans,
arquitecte/a tècnic, tècnic/a de participació,
tècnic/a d’administració general. Promocions
internes a policia. Consolidació de les places
d’interinatge segons l’aprovació de l’oferta
pública (2020).
153. Dissolució dels patronats
a. fase I. Integració jurídica, econòmica i de persones
b. fase II:
i. Planificació organització de
les persones. Avaluació de
les tasques que es desenvolupen i proposta de reassignació (primer quadrimestre
2020)
ii. Integració de tasques de
recursos humans (maig –
juny 2020)
iii. Integració de tasques de
serveis econòmics i contractació i unificació d’operativa
de tresoreria. Integració de
tasques de manteniment
(octubre 2020)
c. Adaptació i avaluació continua de
l’operativa (de gener de 2021 en
endavant).
154. Pla ordenació de recursos humans, Aprovació del text i de l’annex econòmic.
155. Aplicació de l’annex econòmic, consolidació
a 2020, 2021 i 2022

156. Definició dels llocs de treball: adequació
dels llocs de treball de l’ajuntament a les necessitats d’una administració al servei de les
persones.
a. Contractació (finals de 2020)
b. Inici dels treballs (gener 2021)
c. aplicació (gener 2022)
157. Pla d’ordenació dels recursos humans
(PORH). Definició del reglament del treball per
objectius:
a. Desenvolupament de la proposta
(primer semestre 2020)
b. identificació pilots (segon semestre
2020)
c. posada en marxa proves pilot
(2021)
d. definició global de projectes (límit
pressupostari) (tercer trimestre
2021)
e. posada en marxa global (2022 i
2023)

MEMÒRIA HISTÒRICA

158. Celebració de les Jornades de Memòria històrica
a. Anualment, cada novembre
159. Signatura d’un conveni amb Amical Mauthausen (primer trimestre 2020)
160. Creació de l’Arxiu oral – per recopilar el testimoni de persones grans de Ripollet sobre la
guerra i la dictadura (execució al llarg de tot el
mandat).
161. Consolidació del monument LGTBI i monòlit Federico García Lorca i mural feminista
amb visita guiada (2020).

Justícia social i drets
EDUCACIÓ
Educació al llarg de tot la vida
162. Reforç de l’oferta formativa dels estudis
postobligatoris
a. Realització d’un estudi de les demandes del Parc Empresarial de
Ripollet i rodalies.
b. Ampliar l’oferta formativa de PFI’s
163. Ampliació oferta formació professional.
164. Creació d’un espai de criança, d’acollida i
acompanyament per a famílies de Ripollet.
a. Estudi de viabilitat (primer trimestre 2021)
b. Redacció de projecte espai de criança (segon trimestre 2021)
c. Licitació i execució de l’adequació
de l’espai (tercer trimestre 2021)
d. Inici del projecte (quart trimestre
2021)

Equipaments educatius
165. Construcció de la nova escola d’adults
a. Publicació concurs d’idees del projecte
b. Licitació del projecte guanyador
per a la construcció dels habitatges
(quart trimestre 2021)
c. Execució de l’obra (segon trimestre
2022)
166. Construcció de l’edifici de l’Escola de música
a. Estudi de viabilitat (primer trimestre 2021)
b. Redacció de projecte (quart trimestre 2021)
c. Licitació i adjudicació obres (tercer
trimestre 2022)
167. Creació d’un espai per al consorci de normalització lingüística i als serveis educatius
de zona a l’edifici del conserge de l’escola Francesc Escursell.
a. Redacció del projecte (2020)
b. Licitació i adjudicació d’obres
(2021)
c. Execució de les obres 2021 (pendent de l’arxiu)
d. Trasllat i inici del servei (2022)
168. Inversió en millores en els centres educatius ja existents
a. Revisió de l’estudi realitzat l’any del
2016 i dels camins escolars (primer
trimestre 2020)
b. Planificació a 4 anys vista (primer
semestre 2020)
c. Posada en marxa de les millores
(pendent del detall i la calendarització segon trimestre 2020)
169. Implementació d’un nou servei de manteniment ordinari en els centres educatius per
prevenir el deteriorament dels edificis.
a. Estudi de viabilitat amb l’empresa
municipal GENERA
b. Posada en marxa del servei (primer
trimestre 2020)
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Orientar cap a la igualtat, la inclusió i la cohesió
social

IGUALTAT I VIDA
Gent gran activa

170. Tarifació social de les escoles bressol.
171. Polítiques de mobilitat per oferir estudis
formatius per a tothom.
172. Posada en marxa de l’Oficina Municipal
d’Escolarització (OME) per liderar una planificació educativa a 6 anys vista consensuada
per la comunitat educativa.
a. Estudi de planificació a 6 anys vista
b. Seguiment i control de la planificació
173. Potenciació del treball transversal i en xarxa per crear uns Serveis Educatius Municipals Unificats
a. Torn pels projectes de circ i l’educació mediambiental (2020)
b. Torn pels projectes de fabricació
digital (2021)
c. Esports, cultura, patrimoni, gènere
174. Dotació de partides pressupostàries anuals
per a les AMPES I AFIS
a. Ajudes per a NNEE (2020)
b. Ajudes per a patis i biblioteques
obertes (2021)
c. Ajudes a comunitats d’aprenentatge (2022)

175. Redefinició del model de Casal d’Avis a través d’un procés participatiu comunitari (2020)
176. Elaboració d’un projecte de esport i gent
gran.
Inclusió
177. Elaboració d’un nou Pla d’acollida amb increment en la dotació de recursos.
178. Creació d’un protocol d’empadronament,
treballant-lo conjuntament amb l’entitat Acollida Ripollet-Cerdanyola.
179. Ampliació de la dedicació de la tècnica
d’inclusió, perquè pugui desenvolupar tasques
d’atenció individual i projectes comunitaris,
fer treball conjunt amb entitats com Acollida o
la PAH, i acompanyar i complementar la tasca
del SIAD, Serveis Socials, Ocupació i Joventut
(primer trimestre 2020).
180. Desenvolupament d’un programa de formació en la diversitat per a joves (segon trimestre 2020).

17

Ripollet lila
181. Creació de la Casa de la Dona
a. Avaluació de l’edifici (primer trimestre 2020)
b. Projecte d’adequació de l’edifici i
licitació de l’obra (inici segon trimestre 2020)
c. Execució de l’obra (primer trimestre
2021)
182. Treball per enfortir el teixit feminista per
tal dotar de contingut la Casa de la Dona.
183. Ampliació de les hores del contracte del
SIAD per poder desenvolupar treball comunitari: grups d’apoderament, formació personal
Ajuntament i entitats culturals, comercials i
esportives. Aquesta formació d’entitats donarà punts a l’apartat d’inclusió de perspectiva
de gènere de les subvencions (primer trimestre 2020).
184. Treball conjunt amb Policia Municipal,
Mossos d’esquadra, Serveis Socials, CAPs i
SIAD, per coordinar casos i aterrar el Protocol
contra la Violència de gènere.
185. Declaració de Ripollet com a Municipi lliure
de violència masclista. Elaboració del protocol.
Polítiques LGTBI
186. Implementació del Pla local LGTBI amb la
Taula LGTBI (execució durant tot el mandat)
187. Elaboració d’una diagnosi sobre la realitat
LGTBI als centres educatius de la ciutat (2020).
188. Implementació i consolidació del projecte
Mercat de treball LGTBI (2020).
189. Nomenclàtor de la ciutat. Després de la
constitució de la Comissió del Nomenclàtor
Municipal, posar noms o dates referents al
moviment i/ o persones LGTBI que van lluitar
pels drets i llibertats del col·lectiu.
190. Elaboració d’un protocol antidiscriminatori,
treballant la formació amb els diversos punts
d’oci nocturn de la ciutat (2021)
191. Laboratori LGTBI. Organitzar jornada sobre
estratègies per erradicar l’LGTBIfòbia (2021)

Salut Pública
192. Licitació del servei de contractació externa
d’inspeccions sanitàries d’establiments (primer trimestre 2020).
193. Redefinició del projecte salut i joves.
194. Elaboració d’un pla director per a la retirada
d’amiant.
a. Eliminació de la coberta de la nau
de la brigada - 2020
b. Bucs d’assaig
c. Resta d’escoles
Mediació
195. Redacció dels plecs per crear un servei de
mediació amb continuïtat.
c. contractació (2020)
d. inici del servei (2021)
e. treballs de revisió de l’ordenança de
civisme (semestre 2021)
DRETS SOCIALS
Visió social
196. Redefinició del servei de Centre Obert/K-fetí i treball per un projecte més inclusiu (primer
trimestre 2022)
a. Disseny del plec de clàusules (segon trimestre 2022)
b. Licitació del servei (tercer trimestre
2022)
c. Inici del nou model de Centre
Obert/ K-fetí (quart trimestre 2022)
197. Transversalització de la Taula de Diversitat
Funcional per incloure Serveis Socials, Comerç
i Esports.
a. Aprovació del reglament de la Taula
per la Diversitat Funcional

Sobiranies

Equipament per la gent gran

Apoderar les persones perquè passin d’éssers passius a actius, a formar part del col·lectiu i la xarxa.
Construirem sobiranies: sobirania pròpia, sobirania
energètica, sobirania alimentària.

Ripollet ha de tenir un nou equipament per a la
gent gran, amb places concertades de Residència i
de Centre de Dia i s’ha de dignificar el casal d’avis.

198. Continuïtat en el treball contra la pobresa
energètica defensant la llei 24/2015 tot creant el punt d’assessorament energètic.
a. Disseny del projecte “Punt d’assessorament energètic” (primer, segon
i tercer trimestre 2020)
b. Contractació del projecte “Punt
d’assessorament energètic” (quart
trimestre 2020)
c. Posada en funcionament del “Punt
d’assessorament energètic” (primer
trimestre 2021).
199. Potenciació de l’atenció col·lectiva i incentivació de la comunitària.
a. Realització de diferents projectes
d’atenció col·lectiva i comunitària
de manera transversal incidint en
el col·lectiu en risc de vulnerabilitat
(2020-2023)
200. Creació del punt d’assessorament per a
persones amb diversitat funcional (segon trimestre 2020)

201. Construcció de la plataforma de serveis de
la gent gran
a. Estudis tècnics i econòmics de viabilitat del projecte de construcció i
gestió per la Residencia assistida i
assistència integral, i un Centre de
Dia de titularitats municipals.
b. Creació de l’activitat i servei municipal de la plataforma de serveis
per a la gent gran (primer semestre
2020)
c. Plec de clàusules de la construcció
i gestió de la plataforma de serveis
de la gent gran (2020)
d. Adjudicació i execució de la plataforma de serveis de la gent gran
seguint el projecte creat des del
procés participatiu “Pensa en Gran”
(2021-2022)
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HABITATGE
Es promourà l’accés i el manteniment de l’habitatge com a mesura preventiva de processos
d’exclusió social tot garantint autonomia i l’apoderament individual i col·lectiu i garantint el
compliment la llei 24/2015, d’exclusió de l’habitatge i subministraments.
202. Entrada en funcionament del servei de Borsa pública d’habitatge de lloguer.
203. Realització d’un estudi per augmentar la
quantitat de sòl públic allà on sigui possible
(primer semestre 2020)
204. Realització del Pla Local d’Habitatge (PLH),
per dotar-nos d’eines de gestió (primer semestre 2020)
205. Implementació del PLH (2021)
206. Promoció de beneficis fiscals pels habitatges que s’incorporin a la borsa de lloguer a
canvi de fixar preus justos.
207. Ampliació del parc públic d’habitatge, per
incidir de forma efectiva en el preu i combatre
aquesta emergència tot construint 85 habitatges de lloguer i lloguer social. També continuarem amb la compra d’habitatges per fer
front a les emergències.
a. Publicar concurs d’idees del projecte (primer trimestre 2020)
b. Licitar el projecte guanyador per
a la construcció dels habitatges
(quart trimestre 2021)
c. Execució de l’obra (2022)
d. Compra dels 5 primers habitatges
(primer trimestre 2020)
SANITAT
Fem efectiu el dret a la sanitat pública! Tot i no ser
una competència municipal l’Ajuntament ha de
vetllar, exigir i treballar per tal de tenir uns equipaments sanitaris i hospitalaris públics, de proximitat, universals que donin resposta a les necessitats
de salut i sanitària de la nostra població i que ho
faci amb una atenció centrada en la comunitat i la
prevenció.

Atenció primària, comunitària i preventiva
208. Coordinació amb la direcció dels Centres
d’Atenció Primària amb l’objectiu de fer seguiment de la reversió de les retallades i donar
compliment de ràtios per professionals mèdics segons cens, gestió de les llistes d’espera,
seguiment de noves mesures per part de l’ICS.
209. Treball conjunt amb Centres d’Atenció Primària, Educació i Joventut per desenvolupar
projectes comunitaris.
210. Creació d’una taula de treball amb direccions dels Centres d’Atenció Primària, farmàcies
i Plataforma en Defensa de la Salut Pública
per abordar problemàtiques sociosanitàries
des dels diversos punts de vista.
Nou hospital
211. Continuïtat en el treball conjunt amb els
Ajuntaments per reivindicar i fer realitat l’Hospital Ernest Lluch (durant tot el mandat).
212. Pla d’usos i establiment de calendari (competència Generalitat) (segon semestre 2020)
213. Avantprojecte i previsió pressupostària
(competència Generalitat) (2021 i 2022)

Justícia social i
desenvolupament comunitari
CULTURA i TEIXIT COMUNITARI
Descentralització de la cultura
214. Projecte entitats fotografia, circ (FiC) i Fabricació Digital (Fab)
a. Diagnosi i elaboració (segon trimestre 2020)
b. Elaboració projecte tècnic d’adequació d’espais FiC (quart trimestre
2020)
c. Licitació material i adequació d’espais FiC (primer trimestre 2021)
d. Posada en marxa nous espais FiC
(quart trimestre 2021)
e. Licitació material i adequació d’espais Fab (primer trimestre 2022)
f. Posada en marxa nou espai Fab –
4t trimestre 2022
215. Projecte Associacions de veïns, cultura i
comunitat
a. Inici elaboració (tercer trimestre
2020)
b. Prova pilot (tercer trimestre 2021)
c. Posada en marxa (tercer trimestre
2022)

Cultura i teixit comunitari
216. Nou Casal de barri municipal al Pont Vell i
Tiana
a. Realització de l’estudi de valor patrimonial (primer trimestre 2020)
b. Realització del pla d’usos (resta de
2020)
c. Elaboració del projecte (2020-2021)
d. Execució del projecte (2022)
217. Espai cultural municipal al costat de l’escola Tiana
a. Redacció del projecte (2021)
b. Execució del projecte (2022-2023)
218. Biblioteques i aules d’estudi
a. Construcció d’una segona biblioteca al barri de Can Mas.
i. Redacció del projecte (2021)
ii. Inici obres (2023)
b. Obertura a l’estiu de la biblioteca
i. Encàrrec a Diputació de
l’estudi de viabilitat (primer
semestre 2020)
ii. Anàlisi de la viabilitat
(2020)
c. Estudi de disponibilitat i viabilitat
econòmica per l’obertura d’ales
d’estudi.
i. 1r semestre 2020
ii. aplicació finals 2020 – 2021
219. Nous espais per les entitats
a. Sortida del Consorci de Normalització Lingüística del Centre Cultural i
noves sales entitats (tercer trimestre 2020)
b. Diagnosi i treball de les entitats
d’espais de magatzem (primer trimestre 2021)
c. Elaboració del projecte d’espai de
magatzems per a entitats (segon
trimestre 2021)
d. Finalització de la redacció del projecte tècnic espais magatzems per
si s’escau la seva licitació (quart
trimestre 2021)
e. Licitació (primer trimestre 2022)
f. Lliurament de magatzems (quart
trimestre 2022)
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JOVENTUT

220. Reforma del Casal de Joves
a. Projecte i licitació (primer trimestre
2020)
b. Finalització (quart trimestre 2020)
221. Torre Can Mingrat
a. Elaboració del pla d’usos (2020)
b. Redacció del projecte tècnic i memòria econòmica (2021)
c. Adquisició de Can Mingrat (tercer
trimestre 2021)
222. Elaboració del Pla Local del Joventut
a. Diagnosi i redacció (2020)
b. Aplicació (2021)

PATRIMONI

223. Posada en marxa de la nova comissió de
Nomenclàtor
a. Convocatòria dels partits per a
nomenament dels representants
i establiment del reglament de
funcionament i els membres de la
comissió (primer trimestre 2020)
b. Encàrrec d’un estudi del nomenclàtor (quins noms de carrers tenim,
a quin persona fa referència realment, motius històrics pels que
es van decidir aquests noms…).
L’estudi podria anar a càrrec d’una
persona historiadora o bé es podria
fer en conveni amb una entitat
local. Inclourà dos apartats; d’una
banda, el nomenclàtor i de l’altra
la toponímia (noms de fonts, parcs,
escoles…) (2020).
c. Establiment de prioritats de les
propostes de canvis (quart trimestre 2020).
d. Processos participatius (2021 en
endavant)
e. Treball amb perspectiva feminista,
LGTBI i memòria històrica.
224. Catalogació i protecció del patrimoni arquitectònic i històric
a. Sol·licitud de l’ajut
b. Licitació (primer trimestre 2020)
225. Potenciació del Molí d’en Rata
a. Recollida d’informació d’altres models i municipis
b. Redacció del projecte
c. Potenciació de la la figura del pintor
local Andreu Solà
226. Creació del Parc Arqueològic Pinetons
a. Reprendre les converses amb la
UAB per preparar el conveni i portar
endavant el projecte

ESPORTS
Poliesportiu
227. Pla Director de reforma del Poliesportiu
Municipal.
a. Elaboració projecte executiu (finalització prevista agost 2020)
b. Licitació (setembre 2020 fins setembre 2021)
c. Inici primera fase (octubre 2021)
i. Conté:
1. Reordenació dels
espais afegint claredat estructural
2. Consecució d’una
imatge unitària de
tot el conjunt d’edificacions
3. Ordenació de la circulació interior de
persones
4. Increment d’espais
5. Millora de l’accessibilitat i la llum
natural
6. Ampliació de la
zona de vestidors
228. Altres projectes al Poliesportiu
a. Millora dels vestidors del poliesportiu (2020)
b. Millora de l’accés a la piscina descoberta (estiu 2020)
c. Projecte d’accés a la pista d’atletisme (2021)
d. Estudi i valoració de les possibles
actuacions a l’espai buit al costat
de la pista d’atletisme i ampliació
pistes de pàdel (2020)
e. Projecte de millora del gimnàs: climatització, sala, leasing màquines
(finalització setembre de 2020)
f. Pintat de les pistes de tennis (2020)
g. Pavelló del poliesportiu: grades,
marcador i mural (2020)
h. Estudi d’una nova pista coberta
(2020)

Altres equipaments esportius
229. Plantejaments previs i estudi sobre el nou
Pavelló (2020)
230. Reforma Pavelló Joan Creus
a. Projecte de reforma de vestidors
(primer trimestre 2020)
b. Projecte d’aïllament PVJC (primer
semestre 2020)
231. Camp de l’Industrial
a. Projecte de caldera i vestidors (primer trimestre 2020)
b. Projecte tanca (segon semestre
2020)
c. Renovació de la gespa (2022)
232. Pavelló Francesc Barneda
a. Aïllament i climatització
b. Renovació del parquet
233. Increment del manteniment als equipaments esportius
Gestió i planificació
234. Reordenació dels criteris de distribució
dels equipaments esportius (primer trimestre
2020)
235. Revisió del reglament de la piscina d’estiu
(segon trimestre 2020)
236. Implementació d’un sistema de control
preventiu de les màquines als equipaments
esportius (a partir del 2020)
237. Implementació d’un sistema telemàtic
d’inscripció als cursos i activitats lligat al nou
web municipal.
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Esport i teixit comunitari
238. Esports i gent gran
a. Creació d’un programa d’envelliment actiu juntament amb Gent
Gran (primer trimestre 2020)
239. Diversitat funcional i necessitats educatives
a. Esport extraescolar accessible per
infants amb necessitats especials.
b. Estudi per a incloure màquines de
gimnàs per a persones amb mobilitat reduïda (2020)
240. Infància i adolescència
a. Estudi de la implementació d’un
projecte social amb col·laboració
d’una entitat (primer semestre
2020)
b. Estudi de la possibilitat de creació
de nous perfils d’ocupació amb
adolescents amb risc d’exclusió social relacionat amb l’esport extraescolar i lleure i l’educació ambiental.
c. Posada en marxa l’escola d’escalada
al nou rocòdrom i búlder del poliesportiu.
241. Potenciació de la participació i continuïtat
de la dona en l’àmbit esportiu
a. Subvencions equips femenins: discriminació positiva
b. Jornades pràctica esportiva femenina
c. Cursa de la dona (2020)

242. Esport extra escolar integrador i de qualitat
(execució durant tot el mandat)
a. Recerca de mecanismes per incrementar el nombre d’inscrits al
bàsquet amb la col·laboració de les
entitats
b. Recerca de mecanismes per incrementar la participació de les activitats escolars eventuals organitzades per la regidoria d’Esports.
c. Oferta de formació als monitors/es
de l’esport extraescolar
243. Participació i entitats
a. Creació d’un espai de participació,
col·laboració i suport per a entitats:
i. Suport tècnic, legal, normatius, laborals i fiscals.
Assessorament i suport en
la gestió.
ii. Recerca de patrocinadors
b. Creació d’un calendari d’activitats
esportives que ajudi a la difusió i
visibilització de les entitats
c. Recolzar la unificació d’entitats esportives.
244. Esport “atípic”
a. Piscina descoberta fora de temporada (maig 2020)

