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Què 

Son? 

Els Pressupostos Participatius són

una eina de democràcia directa que

permet a la ciutadania decidir sobre

els pressupostos públics.

Per segona vegada, l’Ajuntament de Ripoll vol

impulsar un procés participatiu de proposta i de

presa de decisions directe sobre el pressupost on

es decidirà la destinació de 100.000 € de la partida

d’inversions del municipi i 15.000 € del pressupost

de despesa corrent.



Què 

es 

vol? 

• Fomentar la participació d’entitats, centres educatius

i ciutadans en la confecció́ del pressupost per decidir

conjuntament el destí dels recursos públics.

• Establir un procés transparent i clarament estructurat

on els ciutadans es sentin reconeguts i part activa.

• Impulsar els pressupostos participatius com a

mecanisme de democràcia directe, per tal que els

ciutadans i ciutadanes puguin implicar-se decidint

una part dels recursos de la partida d'inversions del

pressupost municipal i del pressupost de despesa

corrent.

• Enriquir el debat intern a les entitats ciutadanes i

centres educatius.



Qui pot 

participar? 

• Veïns i veïnes de Ripoll i joves a 

partir que compleixin 16 anys el 

2019

• Centres Educatius 

• Entitats 

• Associacions



100.000 €

Quantitat i Capítol dels 
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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   



QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS UNA INVERSIÓ?

Inversió és aquella part 

del pressupost que es 

destina a noves 

actuacions.

Manteniments, són aquells 

treballs que s’adjudiquen per un 

correcte funcionament dels 

serveis o per reparació i/o millora 

d’aquests

o Nova infraestructura per carril bici

o Creació de zones d’esbarjo per a gossos

o Enllumenat públic (posar faroles)

o Pintar el carril bici

o Neteja de zones d’esbarjo per a gossos

o Substituir les bombetes foses d’una farola



QUÈ ÉS i QUÈ NO ÉS UNA INVERSIÓ?



Exemples de

costos 

aproximats

 Plantació d’arbres (entre 200 i 3.000€ la unitat, depenent de l’edat, la 

mida i l’espècie d’arbre). 

 Substitució de reixa d’embornal (650€ unitat)

 Jardinera estàndard 330 €

 Col·locació d’un banc (250€ la unitat, el banc estàndard que es col·loca 

a via pública).

 Col·locació d’una paperera (50€ la unitat, la paperera estàndard de 40 

litres). 

 Col·locació d’una pantalla Led Informativa  35.000 €

 Barana de fusta de protecció per fer tancament de les zones de jocs  

infantils i evitar que hi accedeixin animals (entre 200 i 350€ el metre 

lineal, depenent del tipus de barana i el terreny). 

 Conjunt de quatre jocs nous, 2 molles, 1 gronxador i 1 caseta (6.000€) 



DESPESA CORRENT  

•Activitats amb una durada determinada 

•Compres de materials per equipaments

•Manteniment

•Fires 

•Teatre i Espectacles

•Exposicions i art efímer 

•Jornades, tallers 

•Serveis amb durada determinada 

(inici/final)

•Estudis Concrets 

Es pot destinar a 



FASES

i

CALENDARI





“Fase II: 

RECOLIDA   de 

PROPOSTES

PRESENCIAL 

EN LÍNIA

DEL 4 al 25 de MARÇ 

COM? FORMULARI 
•Ajuntament de Ripoll
•Biblioteca Lambert Mata
•Piscina Municipal
•Casal Cívic la Devesa del Pla
•Casal Cívic Centre
•Mercat setmanal dels dimecres
•Mercat setmanal dels Dissabtes
•Espais de TransformacióA través de la web de 

l’Ajuntament de Ripoll
https://ripoll.cat/



Mentre es compleixin els criteris esmentats les persones, entitats,  associacions i centres educatius podran 
presentar una o varies propostes. 



Mentre es compleixin els criteris esmentats les persones, entitats,  associacions i centres educatius podran 
presentar una o varies propostes. 



“
Fase III: 

VALORACIÓ 

TÈCNICA

Es concretaran i valoraran tècnicament i econòmicament els projectes per part de la 
comissió dels pressupostos participatius i els tècnics municipals.

DEL 25 de MARÇ al 3 D’ABRIL 

En totes les propostes caldrà comprovar si compleixen tots
els criteris establerts.

Definir  
Un

pre-projecte



“
Fase IV: 

EXPOSICIÓ 

DE 

PROPOSTES 

VALIDADES

 Difusió i exposició de totes les propostes que han passat la fase de validació a
nivell tècnic.

 Campanya comunicativa utilitzant la web, les xarxes socials, la televisió, ràdio i
premsa local així com altra premsa seleccionada.

 L’exposició de propostes també es farà a diferents espais públics de la vila a través
de diferents suports.

IMPORTANT

Retorn a Tota 

persona participant

4 D’ABRIL 19:00 h a la Biblioteca Lambert Mata

Tots els projectes que passaran a votació seran els proposats per la ciutadania. L’ajuntament només redacta els

projectes i quantifica, però no incorpora cap projecte propi.

 Sessió informativa de retorn de les propostes presentades i 

validades. 



“Fase V: 

VOTACIONS

DEL 5 D’ABRIL al 3 de MAIG  

A través de la pàgina Web de

l’Ajuntament.

Caldrà escollir 3 propostes
finalistes de cada paquet (3 de 100.000€ i 3

de 15.000€)

El programa de votacions només permetrà

que les persones puguin votar una sola

vegada. Un cop entrat un DNI o NIF,

aquella persona no tindrà dret a tornar a

votar.

Podran votar les persones

empadronades a Ripoll que

compleixin 16 anys el 2019

Per a votar caldrà anotar les dades del DNI. El vot és

confidencial i només hi tindrà accés personal tècnic de

l’Ajuntament.

Cada persona només podrà votar un sol cop. Es

validaran manualment per tal que coincideixin amb el

padró. Si la mateixa persona ha votat dues vegades,

s’eliminaran les votacions d’aquesta persona.

EN LÍNIA
PRESENCIAL

Es podrà votar a : Ajuntament de Ripoll, Biblioteca Lambert 

Mata, Piscina Municipal, Casal Cívic la Devesa del Pla, Casal Cívic Centre,, 

Mercat setmanal dels dimecres i dels Dissabtes



“ PRESENCIAL

Important DNI



“Fase VI: 

RETORN I 

VALORACIÓ 

8 DE MAIG 19:00 h a la Biblioteca Lambert Mata

•Es farà pública la proposta o propostes guanyadores.

L’Ajuntament es compromet a mantenir la ciutadania informada en el procés d’execució de la proposta.



•Valorar els pressupostos Participatius 2019 

•Pensar, crear i definir els Pressupostos participatius 2020

Omple la Butlleta i Sigues part del PROCÉS!

Fase VII: 

VALORACIÓ 

ENQUESTA VALORACIÓ 

SESSIÓ DE TREBALL 

WEB

Presencial 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciS51dpUc5JAWcNf3Oe3U0oZk7XYBtedgQEoD1AX30DUFAjQ/viewform?usp=sf_link


GRÀCIES!!

Dades de contacte Àrea de Participació

Correu electrònic: participacio@ajripoll.cat

Whatsapp: 636090808

Telèfon: 636090808 /972714142 (246)

mailto:participacio@ajripoll.cat

