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Després de la celebració de les darreres eleccions municipals del 22 de maig 
de 2011, es planteja un nou escenari al consistori municipal de Ripollet. La 
situació de crisi general va influir en els ciutadans i ciutadanes a l’hora d’anar a 
votar però, dels resultats electorals, es desprèn que els veïns i veïnes de 
Ripollet han sabut valorar la bona gestió duta a terme pel govern municipal en 
el darrer mandat. 
 
El govern municipal dels darrers quatre anys, integrat pels grups municipals del 
PSC i de CiU, ha estat un govern estable, cohesionat i corresponsable de totes 
les actuacions que s’han dut a terme al nostre municipi, en un mandat marcat 
per la crisi econòmica generalitzada i per la forta inversió realitzada a Ripollet, 
més de 30 milions d’euros en aquests quatre anys. Aquesta inversió ha servit 
per dotar el nostre municipi dels equipaments i serveis necessaris per a garantir 
una notable qualitat de vida de les persones que vivim i treballem a Ripollet. 
 
Amb aquesta valoració positiva de la feina feta pel govern en el darrer mandat, 
els grups del PSC i de CiU manifestem la nostra voluntat de continuar treballant 
plegats per millorar el nostre municipi i els serveis que prestem des de 
l’Ajuntament, l’administració més propera al ciutadà. Igualment, volem 
expressar la nostra intenció per buscar la complicitat de la resta de grups 
municipals per assolir aquells objectius que, tot i dependre d’altres 
administracions, resulten estratègics pel desenvolupament de Ripollet. 
 
Des del govern municipal continuarem amb la política d’austeritat que ha 
caracteritzat la nostra gestió econòmica al capdavant de l’Ajuntament. Malgrat 
aquesta austeritat, les polítiques socials i de foment de l’ocupació, cabdals en 
aquests temps, seguiran essent prioritàries pel govern. Els veïns i les veïnes de 
Ripollet trobaran a l’Ajuntament el suport necessari en aquests moments en 
què, molts d’ells, estan vivint una situació nova i que, sovint, necessiten 
recolzament per poder superar. 
 
El nostre govern es compromet a continuar comptant amb l’opinió de tothom, 
entitats culturals, esportives, veïnals, socials, veïns i veïnes que tenen 
inquietuds, idees, suggeriments per fer un Ripollet millor. Aquesta relació amb 
el teixit social i associatiu ens ha permès conèixer de primera mà quines són 
les necessitats del nostre poble i ens donarà la força necessària per ajudar-nos 
a complir els nostres compromisos amb la ciutadania. 
 
Perquè la transparència en la gestió és un tret característic de la nostra gestió, 
la il.lusió per treballar pel nostre poble i l’honestedat de totes les persones que 
integren el govern municipal són les nostres senyals d’identitat. 
 
Una de les prioritats del govern municipal serà garantir la continuació dels 
serveis públics de qualitat que s’ofereixen des de l’Ajuntament, serveis que fan 
la vida més fàcil pels nostres veïns i veïnes. En aquest catàleg de serveis 
també figura l’actualització i modernització de l’administració, per tal d’adaptar-
la als nous temps i de respondre a les noves necessitats del nostre municipi, 



apropant l’administració i facilitant les gestions administratives a través de les 
noves tecnologies. 
 
Aquesta modernització serà el contrapunt de la conservació i potenciació de les 
nostres tradicions i del nostre patrimoni. Continuarem donant a conèixer aquells 
elements identitaris del nostre municipi que serveixen com a nexe d’unió entre 
tots els ripolletencs i ripolletenques. A més, des del govern municipal 
continuarem donant les eines que afavoreixen la cohesió social i la bona 
convivència entre tots i totes, dos valors dels quals ens sentim orgullosos com 
a persones i com a societat. 
 
Ripollet, juny de 2011. 
 

Pel grup municipal PSC,    Pel grup municipal CiU, 
 
 
 
 
 
 

Juan Parralejo Aragoneses   Xavier Peñarando Morea 
 
 



ANNEX I 
 
Pla d’actuació municipal (PAM) 
 
En el context econòmic actual, amb la crisi generalitzada que ens està afectant 
a tots i a totes, el govern municipal marca com la seva primera prioritat 
l’ocupació, ajudar a les persones que han perdut la seva feina a sortir d’aquesta 
situació. Per aquest motiu, perquè tinguin més possibilitats de reincorporar-se 
al mercat laboral en millors condicions, oferirem nous cursos de formació i 
reciclatge per a persones en atur, adaptats a les demandes de les empreses 
del nostre entorn. Coneixerem quines són aquestes demandes gràcies a 
l’elaboració d’un Mapa d’Oficis, que ens mostrarà les necessitats de cada 
sector laboral. 
 
Per poder cobrir aquest increment en els serveis de formació, ampliarem les 
dependències del Patronat Municipal d’Ocupació. Des del Patronat es 
continuarà amb els programes de foment de l’ocupació, mitjançant la realització 
de nous plans i tallers ocupacionals. També des de l’Ajuntament es faran 
polítiques directes de promoció de l’ocupació, amb els Plans d’Ocupació Local, 
que contractaran persones aturades de Ripollet per realitzar serveis a la via 
pública. 
 
Des del govern local també estarem al costat dels nostres emprenedors, amb la 
posada en marxa d’un servei d’assessorament per a la creació de noves 
empreses. Continuarem creant espais, o millorant-los i dotant-los de serveis 
que serveixin per atreure noves empreses que creïn nous llocs de treball pels 
nostres veïns i veïnes. Incorporarem Ripollet al projecte creat conjuntament 
amb els municipis llindants amb l’eix de la B-30, estratègic pel nostre municipi i 
que crearà noves sinèrgies de creació de l’ocupació. Per facilitar l’accés dels 
nostres veïns i veïnes als seus llocs de treball, impulsarem la creació d’una 
nova línia d’autobús als polígons industrials propers i readaptarem i 
modificarem l’itinerari de la xarxa d’autobusos urbans, per treure més rendiment 
a les línies actuals. 
 
Estarem al costat de l’empresa més gran de Ripollet, el nostre comerç, el de 
proximitat, font generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Per això, 
continuarem potenciant el comerç local amb campanyes que el donin a 
conèixer a tota la ciutadania. També impulsarem la creació d’un acord de ciutat, 
amb els comerciants, hostalers i entitats, per promocionar el nostre municipi i 
crearem noves zones d’aparcament de rotació, per potenciar i facilitar l’accés a 
l’eix comercial. 
 
Una de les principals característiques de Ripollet és la gran qualitat dels 
nostres espais públics. Aquest fet no és casual, els ripolletencs i ripolletenques 
fem un ús intensiu del nostre poble i des del govern municipal sempre hem 
apostat per una bona política d’inversió, manteniment i millora dels espais que 
són de tots. Per això continuarem amb la millora del nucli antic, com a centre 



de la nostra identitat, millorant-ne la mobilitat i potenciant-lo com a zona 
comercial, i seguirem amb el programa de remodelació dels nostres parcs i 
zones verdes. També seguirem amb el programa de reasfaltat d’aquells carrers 
del nostre municipi que ho necessitin, ampliarem el carril-bici i construirem 
rotondes per agilitar el trànsit i millorar la seguretat viària. Continuarem creant 
zones d’aparcament dissuasori, que ajudaran a millorar la convivència entre les 
persones i els vehicles. 
 
La xarxa d’equipaments de Ripollet també té una utilització massiva per part de 
tots, veïns i veïnes i entitats del poble. Per això, des del govern municipal ens 
comprometem a vetllar perquè aquesta xarxa estigui en condicions òptimes 
d’ús i crearem aquells equipaments que siguin necessaris. Un exemple serà la 
creació d’un centre cívic al barri de Can Tiana-Pont Vell, adequant les 
instal.lacions de l’antic Celler Cooperatiu, recentment adquirit. 
 
S’ampliarà la xarxa d’equipaments culturals, amb la incorporació del Casino i 
de la nau municipal del carrer del Molí. El govern municipal continuarà 
recolzant la tasca que es realitza des de les entitats, amb l’adequació de l’antic 
magatzem de la brigada com a magatzem pels estris de les entitats culturals. 
 
Els vestidors i el gimnàs del poliesportiu seran ampliats, per poder donar 
cobertura a l’afluència d’abonats i abonades que es dediquen a les diferents 
pràctiques esportives que s’ofereixen en aquesta instal.lació municipal. 
 
El govern municipal continuarà treballant pel medi ambient, amb la recuperació 
del riu Ripoll, amb l’objectiu de crear un espai natural per al gaudi de tothom. 
També promourem l’ús de les aigües freàtiques del nostre subsòl, per continuar 
amb les polítiques d’estalvi d’aigua, i potenciarem la recollida d’olis, amb 
convenis amb el Gremi d’Hostaleria.  
 
Vista la demanda dels veïns i veïnes de Ripollet d’espais d’horts d’esbarjo, 
crearem un nou espai d’horts urbans, per a aquelles persones que volen gaudir 
d’aquesta afició. 
 
El govern municipal sempre ha tingut com a objectiu la prestació d’uns serveis 
públics de qualitat, sobretot aquells que afecten a les persones més 
vulnerables. Per això continuarem amb l’aplicació de bonificacions en els 
impostos municipals per a les famílies nombroses, jubilats i pensionistes amb 
rendes baixes i reduirem l’impost de circulació per aquells propietaris de 
vehicles híbrids. Promocionarem l’accés a l’habitatge en règim de lloguer, 
establint convenis amb els propietaris.També seguirem amb el programa de 
beques de menjador escolar i de llibres de text, així com amb els ajuts 
d’emergència per aquelles famílies que han de cobrir les necessitats més 
bàsiques.  
 
A través del Pacte per l’educació en el lleure, garantirem uns casals d’estiu de 
qualitat i a l’abast de tothom. Ampliarem la cartera de serveis que s’ofereix des 



del Servei d’Atenció a la Dona. Crearem un nou servei de préstec de bicicletes i 
acostarem els serveis de la deixalleria als veïns i veïnes del municipi. 
Seguirem donant suport a les nostres entitats impulsant el projecte Escènics, 
de treball conjunt de les entitats que treballen amb les arts escèniques. 
Continuarem amb el programa EduArt, que fomenta la pràctica de les arts 
visuals, escèniques i plàstiques entre els escolars del nostre municipi. 
 
Per poder gestionar els serveis de forma més eficient, continuarem amb el 
procés de posada en marxa de l’administració on line, que agilitzarà i 
simplificarà els tràmits burocràtics. Dotarem els centres cívics de les eines 
necessàries perquè els veïns i veïnes puguin tenir accés a l’administració local 
des del seu barri. Continuarem amb la política d’estalvi energètic, tant a la via 
pública com als edificis municipals, i treballarem per la disminució de la 
contaminació acústica, potenciant la creació d’equips de control mediambiental. 
 
El govern municipal continuarà treballant per mantenir la cohesió social a 
Ripollet, un dels valors més preuats pels nostres veïns i veïnes. Aquest fet és 
conseqüència de la combinació de tradició i de modernitat, d’incorporació 
d’altres cultures i preservació de la nostra identitat, costums i tradicions. 
 
Per això, potenciarem el Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en Rata; 
elaborarem un catàleg de patrimoni local, per difondre i preservar els elements 
més destacats de Ripollet, i farem un estudi dels topònims, que ens ajudarà a 
donar a conèixer la nostra història. 
 
També promourem l’ús social del català i continuarem fent campanyes 
informatives entre els nouvinguts, per donar-los a conèixer els drets i deures 
que els emparen. Continuarem amb la implementació de l’ordenança de 
convivència de Ripollet, desenvolupant un pla per potenciar els valors cívics 
bàsics per a la vida en comunitat i promocionarem polítiques de recollida de 
residus, de sensibilització i de civisme. En aquest sentit, s’atorgaran 
subvencions per aquelles entitats que duguin a terme projectes que promoguin 
la convivència. 
 
Quant a la relació amb les entitats, crearem el Consell d’Entitats Culturals i el 
Consell de Serveis Socials, com a eines de comunicació i posada en comú 
d’experiències associatives i municipals. Promourem espais de relació entre el 
món associatiu i els veïns i veïnes del municipi i promoció de les entitats. El 
govern municipal també estarà al costat de les persones que, a títol individual i 
de forma desinteressada, volen treballar per la nostra comunitat, a través de la 
Xarxa de Voluntariat local. 
 
Promourem els esports minoritaris per acostar-los a la nostra població. 
Oferirem un pla de formació per entitats, amb la celebració de clínics amb les 
entitats esportives, cursos de formació de monitors de lleure així com un servei 
de suport per a les comunitats de propietaris, per assessorar a les juntes de 
propietaris i resoldre els seus dubtes quotidians. 



 
Pel govern municipal, l’educació és un element fonamental d’integració a la 
nostra societat. Per això durem a terme el programa Ripollet Educa, emmarcant 
totes les activitats adreçades a les famílies, estudiants i formadors, per formar i 
compartir experiències en l’àmbit educatiu. Aquesta és la forma de fomentar els 
valors de solidaritat, tolerància, convivència i respecte que ens ajuden a créixer 
com a persones i com a comunitat. 
 
 



ANNEX II 
 
Càrrecs orgànics 
 

• Junta de Govern Local 
o Alcalde 
o 3 PSC 
o 2 CiU 

 
 

• Tinents d’Alcalde 
o 1 PSC 
o 2 CiU 
o 3 CiU 
o 4 PSC 
o 5 PSC 

 
 

• Presidència Comissions Informatives 
o Territorials (PSC) 
o Centrals (PSC) 

 
 

• Presidència Ponències 
o Via Pública (CiU) 
o Activitats (CiU) 

 
 

• Presidència Comissió politico-tècnica de coordinació (CiU) 
 



ANNEX III 
 
Delegacions de competències 
 
1- Gestió urbanística, Cultura i Comunicació (PSC) 
Planificació Urbanística 
Patronat Municipal de Cultura 
Comunicació 
 
2- Esports (CiU) 
Patronat Municipal d’Esports 
 
3- Serveis Municipals, Comerç, Indústria i Turisme (CiU) 
Serveis Municipals 
Comerç, industria i turisme 
Mercat Municipal 
 
4- Ocupació, via pública i Governació (PSC) 
Patronat Municipal d’Ocupació 
Manteniment 
Governació 
 
5- Serveis Econòmics i Recursos Humans (PSC) 
Hisenda 
Personal 
Compres i contractació 
OAC 
Informàtica 
 
6- Medi Ambient, Salut Pública i Espais Verds (CiU) 
Medi Ambient 
Salut pública 
Parcs i Jardins 
Horts municipals 
 
7- Serveis Socials (PSC) 
Serveis Socials 
Gent Gran 
 
8- Educació i Polítiques d’Igualtat (PSC) 
Educació 
Polítiques d’igualtat 
 
9- Activitats i Transport (CiU) 
Activitats 
Transports i mobilitat 



10- Joventut i Ciutadania (PSC) 
Joventut 
Pla de Convivència 
Pacte pel Lleure 
Solidaritat 
 
 


