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QUÈ SÓN ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS? 

Els pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del 

qual la ciutadania decideix a què es destina una part  del pressupost municipal que  

l’Ajuntament estableix.  Alhora és una eina que permet conèixer quines són les 

necessitats de la ciutadania i  com prioritza aquestes necessitats. 

Aquest any 2020 es portarà a terme la terceraedició dels pressupostos participatius. 

Des de l’Ajuntament de Ripoll  s’ha reservat una partida de 100.000 euros del 

pressupost municipal 2020, del capítol 6 d’inversions, i 15.000 € del pressupost de 

despesa corrent   per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar propostes 

i acabar escollint un o diversos projectes.  

L’objectiu d’aquest procés de participació és impulsar la contribució directa de la 

ciutadania enl’elaboració dels pressupostos municipals i promoure que les persones 

s’impliquin en els afers de la població mitjançant la implementació de processos més 

democràtics de participació. 

Els principis bàsics en què es fonamenta aquest procés són: 

- Democràcia directa 

- Igualtat basada en la idea d’una persona, un “vot” 

- Transparència 

- Legalitat 

 

QUI HI POT PARTICIPAR? 

Podran  participar en aquesta edició de pressupostos participatius totes les persones 

empadronades a Ripoll i que compleixin  15anys el 2020. En el cas d’associacions i o 

entitats la proposta ha d’anar a nom d’una persona física. 

Cada persona podrà presentar un màxim de tres propostes.  

COM ES FARÀ EL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ? 

El procés es portarà a terme en diferents fases: 

 

1- FASE INFORMATIVA 

 

- El dia 30 de gener de  2020 tret de sortida de la campanya anual amb el primer 

taller adreçat a la ciutadania per  elaborar el  Reglament que ha de regir el procés 

del 2020 i actualització de la comissió representativa ciutadana.  
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El dia 13 de febrer de 2020 a les 19 hores al casal de joves El Galliner  segon taller 

adreçat a la ciutadania per acabar d’elaborar el reglament i mostrar les aportacions 

fetes en el primer. La sessió estarà dirigida per la comissió dels Pressupostos 

Participatius. Es finalitzarà el reglament i es donarà per acabada aquesta fase.  

 

Els canals informatiusque s’utilitzaran són la web, les xarxes socials, la televisió, 

radio i premsa local així com altra premsa seleccionada.  

 

També es repartiran cartells informatius als casals cívics, les escoles i als serveis i 

entitats de la població.  

 

L’agent Cívic també repartirà fulletons a la ciutadania per tal de convidar-la a 

participar a la sessió informativa.  

 

2- FASE DE PRESENTACIÓ DE  PROPOSTES 

 

- Del dia 21 de febrer del 2020 començarà la fase de presentació de propostes, 

que finalitzarà  el  dia 11 de març.  

 

Es  podran fer propostes que segueixin els següents criteris: 

PARTIDA 100.000 € 

 Que siguin inversions en equipaments o espais de gestió municipal  

 Que no tinguin un cost superior a 100.000€ 

 Que siguin viables tècnicament  

 Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari 

 Que siguin d’àmbit municipal 

 Que siguin una necessitat real  

 Que siguin quantificables econòmicament 

 Tenir principi i final sense significar un cost addicional per l’Ajuntament en anys 

futurs (es garanteix el manteniment bàsic) 

 Que no suposin la contractació de personal per part de l’Ajuntament.  

  Propostes en benefici a tots i totes les ciutadanes, que no responguin a interessos 

personals, i en benefici del poble  

 

PARTIDA 15.000 € 

 Activitats amb una durada determinada  

 Compres de materials per equipaments 

 Manteniment 

 Fires  
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 Teatre i Espectacles 

 Exposicions i art efímer  

 Jornades, tallers  

 Serveis amb durada determinada (inici/final) 

 Estudis Concrets  

 

Les propostes es podran fer: 

Presencialment 

 

 Es col·locaran Formularis de proposta i  urnes per dipositar- lesals següents 

llocs:  

o Ajuntament de Ripoll 

o Biblioteca Lambert Mata 

o Piscina Municipal 

o Casal Cívic la Devesa del Pla 

o Casal Cívic Centre 

o Mercat setmanal dels dimecres 

o Mercat setmanal dels Dissabtes 

o Urna mòbil  

 

Per Internet 

 

 omplint el formulari que es trobarà  a la web de l’Ajuntament de Ripoll. 

 

El formulari de propostes el podrà omplir qualsevol persona que estigui 

empadronada a  Ripoll i que complexi  15 anys durant l’any en curs,  alguna entitat o 

associació que tingui una proposta que encaixi en el procés de participació. Caldrà 

presentar-la com a persona física.  

Mentre es compleixin els criteris esmentats es podran presentar com a màxim tres 

propostes per persona.  

La butlleta que s’utilitzarà per recollir les propostes  tindrà aquest contingut:  

 

Pressupostos Participatius 2020 

Aquest any 2020 es portarà a terme la tercera edició dels pressupostos participatius. Els 

pressupostos participatius són un mecanisme de participació ciutadana a través del 

qual la ciutadania decideix a què es destina una part  del pressupost municipal que  

l’Ajuntament estableix.  Enguanys’ha reservat una partida de 100.000 euros del 

pressupost municipal 2020, del capítol 6 d’inversions, i 15.000 € del pressupost de 
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despesa corrent   per tal que els veïns i veïnes del municipi puguin presentar 

propostes i acabar escollint un o diversos projectes que segueixin els criteris esmentats. 

 

PARTIDA 100.000 € 

 Que siguin inversions en equipaments o espais de gestió municipal   

 Que no tinguin un cost superior a 100.000€ 

 Que siguin viables tècnicament  

 Que no estiguin inclosos en el pressupost municipal ordinari 

 Que siguin d’àmbit municipal  

 Que siguin una necessitat real  

 Que siguin quantificables econòmicament 

 Tenir principi i final sense significar un cost addicional per l’Ajuntament en anys futurs (es 

garanteix el manteniment bàsic) 

 Que no suposin la contractació de personal per part de l’Ajuntament.  

  Propostes en benefici a tots i totes les ciutadanes, que no responguin a interessos 

personals, i en benefici del poble   

PARTIDA 15.000 € 

 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  

 

Sí, Vull presentar una proposta 

Del 21 de febrer al 11 de març  de 2020 totes les persones empadronades de Ripoll que 

complexin 15 anys. Lles entitats, associacions hauran de presentar la proposta a nom d’una 

persona física. 

Les propostes poden presentar-se a online a través de la pàgina web Ripoll.cat o 

presencialment a l’Ajuntament de Ripoll, Biblioteca Lambert Mata, Piscina Municipal, Casal 

Cívic la Devesa del Pla, Casal Cívic Centre, Mercat setmanal del dimecres i del dissabte i urna 

mòbil.  

Redactar propostes és senzill. Simplement n’hi ha prou amb respondre aquestes preguntes:  

FES BONA LLETRA  

100.000 € 

Nom del Projecte  i cost aproximat(opcional). 
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Breu descripció de la proposta. En què consisteix? 

 

Per què creus que aquesta proposta és important per Ripoll? Beneficia a tota la població?  

 

15.000 € 

Nom del Projecte i cost aproximat (opcional) 

 

Breu descripció de la proposta. En què consisteix? 

 

Per què creus que aquesta proposta és important per Ripoll? Beneficia a tota la població? 

 

Identificació de la persona  o entitat que presenta la proposta:  

Nom i cognoms*:  

Correu electrònic:   

Telèfon*:  

Adreça*:   

Si presentes la proposta en nom d’una escola, centre, servei, a qui representes:   

      

* Camps obligatoris 

En el cas que la teva proposta passi a la següent fase, t’agradaria explicar-la públicament?  

 

Com prefereixes que et contactem?        Telèfon          Correu   

 Autoritzo que l'Ajuntament es posi en contacte amb mi telefònicament o per correu 

electrònic a través de les dades facilitades per poder ampliar la informació sobre la 

proposta que facilito en aquest formulari.  

D ’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 

caràcter personal, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran al fitxer 

Participació ciutadana, responsabilitat de l’Ajuntament de Ripoll, amb la finalitat de 

gestionar el contacte amb la ciutadania interessada a prendre part en els assumptes públics 

municipals relacionats amb la participació ciutadana per tal d’enviar-li informació sobre les 

actuacions, plans d’actuació municipals, òrgans, i/o processos de participació que 

l’Ajuntament promogui i convidar-la a participar en les diferents formes previstes per la 

normativa legal vigent. També podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició de les vostres dades personals presencialment, mitjançant comunicació escrita 

amb la fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si escau, a l’Ajuntament de 

Ripoll (Plaça Ajuntament 3), o bé mitjançant el formulari electrònic que trobareu a l’apartat 

dels tràmits de l’Ajuntament:  
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Cada persona pot presentar un màxim de 3 propostes! 

Gràcies per participar presentant una proposta.Ens posarem en contacte amb tu per tal 

d’informar-te del procés! Afegir si volen formar part de la comissió  

Dades de contacte Comissió Pressupostos Participatius / Àrea de Participació (si vols 
participar contacta’ns! 
Correu electrònic: participacio@ajripoll.cat 
Whatsapp: 636090808 
Telèfon: 636090808 /972714142  

 

Per tal de potenciar la participació s’enviarà per mitjà de  correu electrònic la butlleta 

de participació a totes lesentitats, associacions, etc.  

 

3- FASE DE VALORACIÓ TÈCNICA  

 

- Del 12al 25 de març es concretaran i valoraran tècnicament i econòmicament els 

projectes per part dels tècnics municipals dels departaments implicats i de la 

comissió dels pressupostos participatius.  

 

En totes les propostes caldrà  comprovar si compleixen tots els criteris acordats i 

establerts prèviament. També caldrà valorar les propostes en criteris de 

responsabilitat ambiental i de sostenibilitat, que responguin a valors socials,etc.  

Es prepararà i s’iniciarà la difusió i exposició de  totes les propostes que han passat 

la fase de validació a nivell tècnic, perquè la ciutadania, les entitats, associacions  i 

els centres educatius les puguin conèixer. 

 

4- FASE D’EXPOSICIÓ DE PROPOSTES i VOTACIÓ 

 

- El dia dijous 26 de març  ales 19:00 h a la sala Josep Maria Anglada de la Biblioteca 

Lambert Mata, es farà una sessió de retorn de les propostes presentades i 

validades.S’explicarà quines son les propostes que passen a fase de votació. En el 

cas que alguna proposta hagi estat descartada a nivell tècnic se’n explicaran els 

motius en  aquest mateix taller. Les persones que ho hagin escollit podran 

presentar elles mateixes la seva proposta.  

 

- Divendres 27 de març, en el marc de la fira de les 40 hores, inici de la fase de 

votació.  

 

Es farà una campanya comunicativa utilitzant la web, les xarxes socials, la televisió, 

radio i premsa local així com altra premsa seleccionada.  

 

mailto:participacio@ajripoll.cat
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L’exposició de propostes també es farà a diferents espais públics de la vila, en 

equipaments municipals i en espais de transformació social, a través de lones on 

s’explicaran, de forma resumida, cadascun dels projectes que es posen a votació. 

També es podran consultar les propostes aprovades a la pàgina web del mateix 

Ajuntament  on tothom que vulgui les podrà consultar abans de votar. 

 

 

Cal especificar que tots els projectes que passaran  a votació hauran estat  proposats 

íntegrament per  la ciutadania. L’ajuntament només redacta els projectes i quantifica, però 

no incorpora cap projecte propi.  

 

5- FASE DE VOTACIÓ 

 

- El període de votació serà del 27 de març al 20  d’abril  

 

- Podran votar les personesempadronades a Ripolla partir de les que  compleixin 15 

anys el mateix 2020.  

 

- Els mitjans per votar seran els següents:   

 

o Per Internet a través de la pàgina Web de l’Ajuntament.  

 

Es podran escollir tres propostes de les finalistes del paquet de 100.000 € 

Es podran escollir tres propostes de les finalistes del paquet 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.  

 

o Presencialment a:  

 

Ajuntament de Ripoll 

Biblioteca Lambert Mata 

Piscina Municipal 

Casal Cívic la Devesa del Pla 

Casal Cívic Centre 

Fira de les 40 hores de Ripoll 

Mercat setmanal dels dimecres 

Mercat Setmanal dels Dissabte 

Urna mòbil  
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El vot, igual que si es fa en línia,  no serà anònim, ja que per a votar caldrà 

anotar les dades del DNI. De totes maneres sí que el vot és confidencial i per 

tant, només hi tindrà accés personal tècnic de l’Ajuntament i la comissió dels 

pressupostos.  

Cada persona només podrà votar un sol cop, seguint els mateixos criteris que 

amb la votació en línia. Al tractar-se de votacions presencials aquestes es 

validaran manualmentper tal que coincideixin  amb el padró. Si eslocalitza 

algun error de persones que han votat dues vegades, s’eliminaran les votacions 

corresponents a aquestes persones que han duplicat el vot.  

 

 

6- RETORN I AVALUACIÓ 

 

- El dia 7 de maig de 2020  i un cop comptabilitzats tots els vots es farà pública la 

proposta o propostes guanyadores, és a dir, les que han obtingut més puntuació 

per part de la ciutadania. I que hauran estat validades per la comissió de 

pressupostos. A partir d’aquí l’Ajuntament es compromet a mantenir la ciutadania 

en el procés d’execució de la proposta.  

- Si l’opció més votada no arriba als diners establerts, en primer lloc valorar si la 

segona proposta més votada es pot fer. Si per vàrem econòmic no és possible, 

valorar si se’n pot executar una fase. Sinó es possible passar a la proposta 3. Així 

evitar fer propostes que entren per disponibilitat econòmica però que han tingut 

poques votacions. No es tirarà una proposta endavant sinó ha tingut un mínim d’un 

10 % del total de vots obtinguts. 

- Els projectes escollits es reconeixeran visiblement amb una placa, per saber que 

són una proposta dels  pressupostos participatius. Tanmateix l’Ajuntament es 

compromet a mostrar públicament el procés de tots els projectes.  

 

 

Per valorar el procés es farà una enquesta general a la ciutadania i una dinàmica de valoració 

en la sessió informativa de resultats. També es farà una reunió de valoració entre polítics, 

tècnics i una mostra de ciutadania. No es descarta fer entrevistes amb persones que hagin 

presentat propostes.  

 

- Per tal d’avaluar el projecte es portaran a terme tres  propostes: 

 

o Enquesta de valoració a totes les persones que han votat i que han acceptat 

rebre comunicacions de l’ajuntament.  

 

o Sessió de treball pública per valorar conjuntament comissió de seguiment, 

ciutadania, polítics i tècnics  la primera edició dels pressupostos participatius 
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o Entrevistes a ciutadans i ciutadanes que hagin presentat propostes.  

 

- Indicadors per valorar el procés:  

 

En Relació amb la coordinació del procés 

 
 
Acord  

Quin és el grau d’acceptació política del 
procés? 

Entrevista 
Grups de discussió 

Quin és el grau d’acceptació social del 
procés?  

Entrevista 
Grups de discussió 

Quin és el grau d’acceptació social del 
procés? 

Entrevista 
Grups de discussió 

 
Transversalitat  

Quin és el grau d’implicació política i tècnica 
de les diferents àrees de l’administració? 

Entrevista 
Grups de discussió 

HI ha hagut espai de transversalitat durant el 
procés? 

Nombre de trobades 
efectuades 

Colideratge En qui recau el lideratge del Procés? Hi ha 
grup motor? Es plural? 

Grup de discussió intern 

 
Recursos 

El procés ha estat dotat de recursos 
econòmics necessaris? 

Anàlisi de documents  
Entrevistes  

El procés ha estat dotat de recursos humans 
necessaris  

Anàlisi de documents  
Entrevistes 

 
Claredat dels 
objectius 

Les persones participants perceben que els 
objectius del procés són clars? 

Qüestionaris per respondre 
Taller d’avaluació amb els 
participants 

S’han acomplert els objectius del procés?  Qüestionari Indicadors 

 

 

En relació amb la  Ciutadania  

Extensió Quin és el percentatge de participants en 
relació a la població? 

Registres de  participació  
Número total habitants 

Diversitat Hi ha hagut una mostra diversa d’edat de  
participants? 

Registre de participació  
Piràmide d’edats 

Representació  Hi ha una mostra de diferents entitats  Observació directa 
Registre de participació 

 

 

En relació amb la temàtica Pressupostos Participatius 

Rellevància La ciutadania ha  percebut que el tema 
sotmès era important i rellevant?  

Qüestionari avaluació a 
participants 

Quina tipologia de propostes s’han presentat Anàlisi de documents  

Capacitat 
intervenció  

L’ajuntament te eines per executar allò 
proposat? 

Temps de disposició per 
executar la proposta.  

 

En relació amb el mètode Participatiu  
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Grau de 
participació  

Quin és nombre total de participants?  Registres de  participació  
Número total habitants en 
dret de participar  

Capacitat de 
proposta 

Quin número de propostes han estat 
presentades? 

Registre de propostes 

Les propostes s’han ajustat als requisits 
demanats?  

Número de propostes vàlides 
i no valides 

 
 
Qualitat de la 
Informació  

Els canals d’informació i difusió han estat 
efectius 

Qüestionari valoració  
Nombre de persones que han 
assistit.   

La informació ha estat clara, útil i plural?  Dinàmica jornada retorn 
Qüestionari valoració   
Observació directa 

Els mitjans s’han interessat pel projecte? Número de noticies 
publicades 

 

En relació amb les conseqüències del procés?  

Incidència  Quin ha estat el grau d’influència de les 
persones participants en el resultat?  

Observació directa 
 

Com han estat valorats els resultats del 
procés per part de les persones participants?  

Taller d’avaluació conjunt 

Supervisió 
dels resultats  

S’han implementat els resultats del procés? Realització de les propostes 
dins el temps establert.  
 

Qui fa el seguiment del procés? Persones que se’n ocupen 
Documents de seguiment 

Devolució dels resultats?  Sessions que s’han fet. 
Publicacions fetes 
 

 
Dinamització 
de Xarxes  

Ha millorat el coneixement de la ciutadania 
sobre aquests processos? 

Qüestionari post procés  

La ciutadania s’ha assabentat de la 
informació? 

Número de vegades que s’ha 
compartit la informació.  

Els materials han tingut repercussió a les 
xarxes? 

Anàlisi de resultats   

 
 

7- PLA DE COMUNICACIÓ  

 
S'ha establert un pla de comunicació tenint en compte la realitat i capacitat del nostre 

Ajuntament.  En cada moment del procés es farà la campanya adient.  

També es repartiran cartells informatius als casals cívics, les escoles i als serveis i entitats de la 

població. L’agent Cívic també repartirà fulletons a la ciutadania per tal de convidar-la a 

participar a la sessions informatives. En cada fase del projecte hi haurà una part important de 

comunicació cap a la ciutadania buscant el doble objectiu, per una banda mantenir-los 

informats i encuriosits per seguir participant, i per l'altra fent dels pressupostos un exercici de 

transparència total. Cal dir també que totes les persones participants que hagin presentat una 
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proposta rebran una trucada i o correu  personal d'agraïment i d'informació del resultat de la 

seva proposta. També s'editarà material gràfic de diferents formats i suports per tal que es 

pugui mostrar i desplaçar d'un lloc a altra de la vila de Ripoll. També destacar que la web de 

l'Ajuntament tindrà un paper molt important en aquest procés ja que allà s'hi podrà trobar tot 

el procés minut a minut. 

Els punt claus també seran en els mercats setmanals i en la Fira de les 40 hores.  

 

 Enguany també s’editarà un vídeo explicatiu del procés.  

Espais ha utilitzar per a fer portar a terme la comunicació del projecte: 

 

Web de l’Ajuntament de Ripoll  http://www.ripoll.cat/participa 

Facebook Ajuntament de Ripoll  https://www.facebook.com/ajuntament.deripoll/ 

 

Twitter Ajuntament de Ripoll Aj_Ripoll   

 

Instagram Ajuntament de Ripoll  @ajuntamentderipoll 

Diari el Ripollès  http://www.ripollesdigital.cat/ 

Televisió del Ripollès  https://www.corisamediagrup.com/ 

 

8- CALENDARI  

 

TASQUES Febrer 20 Març 20 Abril  20 Maig 20 

Fase 0: 1rtaller elaboració Reglament i 
consolidació Comissió Pressupostos  

30 gener    

Fase I: 2n taller Reglament. Tancament del 
mateix 

 13 de 
febrer  

     

Fase II: Recollida de propostes   21 de febrer  
al 11 de març   

    

Fase III:Valoració Técnica   Del 12 al 25 
de març 

  

Fase IV:Exposició de propostes validades   26 de març  
Sessió 
informativa 

   

Fase V: Votacions   27 de març al 
20 d’abril  

 

Fase VI: Retorn i Valoració     7 de maig 

 

 

9- Comissió Pressupostos Participatius  

http://www.ripoll.cat/participa
https://www.facebook.com/ajuntament.deripoll/
http://www.ripollesdigital.cat/
https://www.corisamediagrup.com/
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Formada per persones ciutadanes vinculades o no a entitats i serveis de la vila. 

Tindran veu però no vot i vetllaran per tal que la normativa determinada en els 

tallers participatius es complexi. Treballaran conjuntament amb les persones 

tècniques de l’ajuntament i formaran part de totes les fases del procés.  

 

 

10-  

 

FASES 

 

TASQUES PREU 

 

FASE 

Informativa 

 

 

- Disseny i creació de la campanya  
- Difusió del projecte a través dels  següents mecanismes:  

- Equipaments municipals(biblioteca,casalscívics,puntsòmnia,etc.) 
- Fulletons informatius  
- Televisió,diarisiràdios 
- Xarxessocials 
- Pàginesweb 

 

 

 

FASE presentació 

propostes 

 

 

 
- Difusió i informació  del Projecte 
- Materials editables i de impremta 
 

 

 

 

 

FASE valoració 

técnica 

 

- Valoració de les propostes presentades i sel·lecció de les que passaran a votació final. 
 

 

FASE exposició 

Propostes 

 

 

- Suports Informatius 
- Materials Impremta 
- Difusió i informació del projecte 

 

 

 

FASE votació i 

valoració  

 

 

- Suports Informatius 
- Materials Impremta 
- Difusió i informació del projecte 
- Materials fungibles 

 

 

 Cost Total Estimat  



Pressupostos Participatius 2020 
 

 

14 
 

 

 

 


