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Què hem fet
Com ho hem fet

Democràcia



Les persones, al centre

La Casa Oberta, un nou model 
d’atenció ciutadana que 
funcionarà tots els dies, tot 
l’any, amb múltiples canals de 
comunicació i informació.

+
info

+
info

Una part vital de la relació entre les 
persones i l’administració pública 
passa per facilitar les consultes i les 
tramitacions. Per això, hem renovat 
el web municipal ripollet.cat, amb 
una seu electrònica que permet una 
atenció integral.

Alhora, Ripollet és una suma de les 
seves persones i la seva capacitat de 
recordar. La memòria de la ciutat, 
vehiculada a través del nou Arxiu 
Municipal, aviat serà una realitat.
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https://www.ripollet.cat/
https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/33319
https://www.ripollet.cat/ajuntament/casa-oberta-datencio-comunitaria/presentacio-casa-oberta.pdf/view


La participació, una eina 
democràtica bàsica

+
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Viure en comunitat és participar, 
aportar als nostres veïns i veïnes i 
rebre d’ells. Regular la participació 
és establir les regles democràtiques 
bàsiques. Hem aprovat un nou RPC—
Reglament de Participació Ciutadana 
i un nou ROM—Reglament Orgànic 
Municipal. Això vol dir que seguim 
construint democràcia.

Amb la creació dels consells 
municipals de Cultura, Esports 
i Desenvolupament Econòmic, 
obrim nous espais estables de 
participació, tant a les entitats 
com a la ciutadania.
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https://www.ripollet.cat/serveis/participacio
https://www.ripollet.cat/serveis/participacio/processos-participatius/processos-oberts/creacio-consells-municipals-de-cultura-i-d2019esports


Transversalitat
i transparència

+
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Per a concretar les accions 
que es van aprovar al Pla 
de Xoc contra la COVID-19, 
es van constituir tres 
subcomissions de treball 
que van comptar amb la 
participació de representants 
de més d’una vintena 
d’associacions i agents 
socials i econòmics, a més 
de representants dels grups 
municipals i de personal tècnic 
de l’Ajuntament.

Tant el web municipal com el portal 
de la transparència esdevenen una 
eina imprescindible per garantir la 
transparència i l’accés a la informació 
pública, dos eixos que han de regir 
l’acció de l’Ajuntament.
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https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/31949
https://www.ripollet.cat/ajuntament/organitzacio/el-ple-1/mocions
https://www.ripollet.cat/ajuntament/alcaldia/agenda-institucional


Ara més que mai,
memòria
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Aprendre, comprendre, analitzar, 
pensar i investigar el nostre passat ens 
dona les claus del nostre futur. 
Les Jornades de Memòria Històrica, 
organitzades sota el nom genèric de 
Programa Memòria = Dignitat, són, 
ara més que mai, l’espai de reflexió 
i anàlisi necessari sobre el que som, 
hem estat i, sobre tot, podem ser.

https://www.ripollet.cat/serveis/memoria-historica


Per una ciutat segura
per a totes les persones

+
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La Policia Local ha d’estar al servei 
de les persones. Així, treballem pel 
reforç de lligams amb el teixit social 
i comunitari de Ripollet: un contacte 
directe amb les entitats i els referents 
veïnals i una major presència a peu fan 
dels nostres barris espais segurs on 
viure-hi.

https://www.ripollet.cat/serveis/seguretat

