
ESTAT DE LES 
ACTUACIONS

PENDENTS

EXECUTADES

AULA ROBÒTICA

AGILITY

ADEQUAR GATERA

PISCINA MUNICIPAL

MARQUESINA IES ABAT OLIBA

ACCÉS INTERNET-WIFI

CIRCUIT COLA CAO

MAPA HISTÒRIC RIPOLL

PENDENT D’EXECUCIÓ



PENDENTS

Pressupost: 50.000,00€

Despesa adjudicada: 48.974,28€
AULA 

ROBÒTICA

Es va dividir l’adjudicació en tres lots diferents, un pel mòdul, i dos

mes per els material.

El mòdul es va adjudicar el 10 de gener del 2019, i es va acceptar el 16 de gener

de 2019, la previsió d’entrega a finals de març.

Es va fer la proposta a diferents empreses i Beep va acceptar la proposta dels lots

de material de robòtica.

El material estarà disponible a finals de setmana.



PENDENTS

Pressupost: 7.000€

D’acord amb l’informe del servei d’informàtica, en el moment de

gestionar aquest tema, es va sol·licitar ser inclosos en un programa de la

Unió Europea WiFi4EU per optar a una de les ajudes que s’han distribuït,

per a la implementació del wifi al municipi.

S’ha obtingut una subvenció de 15.000€ que és sumarà als 7.000 € i per

tant es durà a terme durant el primer semestre de 2019.

ACCÉS 
INTERNET 

WIFI



PENDENTS

Pressupost: 6.000€

S’ha fet memòria de l’actuació

CIRCUIT 
COLA CAO

Per executar el circuit natural de la zona d'Ordina (recuperant l'antic traçat del circuit 

"Colacao") s'ha redactat una breu memòria explicativa i s'ha trames a diferents 

empreses per tal que puguin presentar  propostes abans de final de mes. 

Empreses:Chaper SL, Impacte Gràfic-Ripoll, Happyludic-Les masies de Roda i 

Prodiursports-L'esquirol

Paral·lelament s’ha establert contacte amb l'empresa que comercialitza  Colacao

(IDILIA FOODS) per si volen participar en aquesta instal·lació.



PENDENT

EXECUCIÓ

Pressupost: 12.000,00€

AGILITY

S’està en fase de negociació per comprar l’espai en el que s’ha d’ubicar o reubicar

S’ha demanat una valoració del terrenys on s’ha d’instal·lar la zona d’agility, a

l’empresa AGTOP, S’està a l’espera de la valoració del terrenys.



Pressupost: 2.500,00€
Despesa realitzada: 2.299€

MAPA 
HISTÒRIC 

RIPOLL

Pendent de Presentar a la Ciutadania. 

EXECUTADES



Pressupost: 8.000,00€
Despesa realitzada: 7.940,00€

PISCINA 
MUNICIPALEXECUTADES



Pressupost: 5.000,00€
Despesa realitzada: 4.985,34€

ADEQUAR 
GATERAEXECUTADES



Pressupost: 13.500,00€
Despesa realitzada: 11.756,59€

MARQUESINA 
IES ABAT OLIBAEXECUTADES



100.000 €

Quantitat i Capítol dels Pressupostos 
Participatius 19 

Capítol VI.INVERSIONS

Anualment es decidirà la quantitat i el capítol. 

15.000 € Despesa corrent   

Activitats, compres de materials, manteniment, 
Fires, servei de durada determinada   


