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ESTADÍSTIQUES 2022
59 PROPOSTES PRESENTADES
39 A LA PARTIDA D'INVERSIONS

20 A LA PARTIDA DE SERVEIS

17 PROPOSTES REPETIDES
REFERENTS A 5 TEMÀTIQUES

37 PRESENTADES EN LÍNIA 

22 PRESENTADES PRESENCIALMENT 

DESPRÉS DE L'AVALUACIÓ TÈCNICA

28 PROPOSTES VÀLIDES

19 EN LA PARTIDA D'INVERSIONS

9 EN LA PARTIDA DE SERVEIS

16 PROPOSTES DESCARTADES



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

1-Arranjament del vial que va del Pont de
Ripoll (o d’en Calatrava) fins al carrer Saltor

Tres de les propostes presentades per veïns/es de Ripoll tracten
l’arranjament del vial que va des del Pont d’en Calatrava fins al barri
de Castelladral (concretament connecta amb el carrer Saltor). Fer-lo
més accessible, ja que actualment és difícil transitar-hi.  

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

2- Arreglar / asfaltar l’aparcament del cementiri*

Fins a quatre de les propostes presentades defensen arranjar
l’aparcament del cementiri municipal, que també acull molts dels
vehicles relacionats amb l’escola Tomàs Raguer, al barri de Sant Pere. 

Cost: 115.000 €



El sòl que ocupa l’actual aparcament del cementiri es correspon amb uns
terrenys de titularitat municipal qualificats de sòl urbà no consolidat. Aquesta

situació comporta que aquests terrenys, juntament amb altres finques que
l’envolten, de titularitat privada, no poden ser urbanitzats fins que no es

desenvolupi un pla urbanístic que ordeni tot el sector i que defineixi quins
espais son destinats a carrers i aparcaments i quins son per a parcel·les

edificables.
 

Segons això la millora de l’aparcament del cementiri, s’hauria de fer amb un
tractament que no comporti una urbanització consolidada que després

s’hagi d’enderrocar, i que alhora no impermeabilitzi el sòl i calgui preveure
una xarxa de recollida i desaigua soterrada.

 
Per tant no es poden contemplar pavimentacions amb formigó ni

asfaltats, i caldria en tot cas preveure la millora de paviments i espais de
l’entorn amb graves o materials drenants de fàcil col·locació i reposició.

*Aparcament del cementiri



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

3-Millora del parc de la Font del Sant

Millorar el parc de la Font del Sant, perquè sigui un espai lúdic on les
famílies puguin gaudir. Es contempla millorar el mobiliari urbà que
ara hi ha a la zona, així com els accessos. També mantenir net
l’entorn natural.

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

4- Portar l’aigua a Sant Bernabé de les Tenes

Continuar amb el projecte que l’Ajuntament ja ha dotat amb una
partida del pressupost de 35.000 euros. Seria un impuls molt
important per tal de donar un servei bàsic molt demanat pels
veïns/es de la zona durant anys.

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

5- Manteniment i millores als locals d’assaig

Es proposa millorar les condicions dels locals d’assaig, que fa 15 anys
que no s’han arreglat. L’ajuda repercutiria al conjunt de músics de
Ripoll, tant als que actualment usen els locals com aquells que ho
facin en un futur.

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

6- Millora i adequació de la zona de Pump
Track i nou Skate Park

Es proposa millorar i adequar la zona de Pump Track ja existent a
Ripoll, fent la instal·lació asfaltada. Es tracta d’un petit circuit a
recórrer amb monopatí, patinet, patins, bicicleta, etc. També serviria
per fer un nou Skate Park amb més instal·lacions que no pas l’actual.
Una proposta que també havia sorgit i que s'ha adherit a aquesta. 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

7- Sonorització del Casal de Joves El Galliner

Sonoritzar l'espai del Casal de Joves el Galliner, amb l'objectiu de
poder dinamitzar tardes-vespres musicals, els divendres i caps de
setmana, augmentant així l'oferta d'oci alternatiu i musical per a joves
de Ripoll. 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

8- Millora de la il·luminació de la zona
esportiva de Ripoll

Substituir les lluminàries del camp municipal d'esports actual i de la
zona esportiva en general, ja que fan molt poca llum en comparació a
la necessària per dur a terme un esport en condicions òptimes. És un
espai utilitzat per molts clubs i entitats de rugbi, futbol i altres.

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

9- Restauració de la pista de futbol de Sant
Pere

Es proposa restaurar les reixes del voltant de la pista del barri de
Sant Pere, així com tractar o renovar la superfície perquè no rellisqui
tant. També es pot fer un rentat de cara a tota la instal·lació. 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

10- Remodelació dels espais d’atenció al públic
i sala d’actes de l’Ajuntament

Remodelació de les sales Abat Sant Just i Eudald Pradell. L'objectiu
principal és modernitzar aquests espais i així aconseguir que els
espais on accedim els vilatans transmetin modernitat i confiança
(llum natura, finestres).

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

11- Recuperar el tram de camí entre la colònia
Agafallops i Can Villaura

Després dels darrers aiguats patits a Ripoll, el camí que seguia la vora
del riu un cop passada la zona esportiva fins a Can Villaura es va
malmetre molt. Ara pràcticament no es pot seguir. Es proposa
recuperar-lo perquè els ripollesos/es puguin tornar a gaudir d'un
camí amb gran valor natural i paisatgístic. 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

12- Millora del parc infantil del barri 
de Caselles

Millora de les instal·lacions, jocs, mobiliari i la pista del parc infantil
del barri de Caselles, podent treure molt més profit de l'espai que hi
ha incloent-hi nous jocs i mobiliari.

Cost: 50.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

13- Jardí vertical de flors al parc 
de la Devesa del Pla

Creació d'un jardí vertical de flors. Consistiria en cobrir de flors el
mur de formigó que hi ha al parc de la Devesa del Pla, al costat d'on
hi ha la tirolina. Repercutiria en totes les persones que van a gaudir
d’aquest espai de lleure.

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

14- Restauració i millora de la ruta de Sant
Bartomeu i l’ermita

L’ermita de Sant Bartomeu figura a moltes rutes de senderisme, tot i
estar en runes. Beneficiaria al turisme si es pogués restaurar i
senyalitzar millor. 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

15- Dotar d'aire condicionat la Biblioteca
Lambert Mata

Fins a sis persones han presentat la proposta de posar aire
condicionat a la Biblioteca Lambert Mata. Sobretot es parla de la
planta baixa (zona d’usuaris), ja que en onades de calor l’equipament
hauria de ser un refugi climàtic. 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

16- Arranjar una rotonda de l’entrada del
municipi

Arranjar una de les rotondes de l’entrada de Ripoll per dignificar la
imatge d’arribada a la població.

Cost: 25.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

17- Arreglar Sant Bernabé

Arreglar la casa de Sant Bernabé perquè es pugui tornar a cedir a la
ciutadania per a fer-hi trobades familiars, d'amics... 

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

18- Escapçar arbres del marge d’un
aparcament

Els arbres del marge de la plaça Engordans i carrer Sant Amand són
molt llargs i quan faci vent possiblement se’n trenqui algun i caigui a
sobre d’algú o provoqui desperfectes. 

Cost: 25.000 €



Proposta Acceptada inversions 115.000 €

19- Restaurar la Casa d’Oficis

Arreglar la teulada i tornar a habilitar espais de la casa d’Oficis amb
l’objectiu de fer formacions a tota la comarca i a gent de totes les
edats.

Cost: 115.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

1- 'FesRipoll'

La proposta consisteix en un festival de música dirigit a tots els
públics, amb l’objectiu de donar a conèixer diferents estils musicals
aprofitant els talents emergents de Ripoll. També amb grups potents
d’àmbit català.

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

2- Impuls i intervenció del Retail al comerç de
Ripoll

Aquest programa és un procés d'un any, una intervenció integral del
comerç de Ripoll. On s'integra formació, el procés de ‘retail coaching’ i
la implementació d’estratègies de neuromarketing aplicat.

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

3- Renovació de la Cavalcada de Reis

Es volen canviar els vestits (de més de 30 anys d'antiguitat), afegir
comparses i carrosses a la Cavalcada de Reis. Comprar el material
necessari per dur-ho a terme i encarregar a un sastre especialitzat en
faràndula l'elaboració del nou vestuari.

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

4- 'Filosofia 3-18'

Oferir cicles de tallers segons la pràctica pedagògica de la filosofia
per a nens i nenes, coneguda a Catalunya com a ‘Filosofia 3-18’. És
una pràctica apta per a totes les edats, des dels 3 anys

Cost: 8.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

5- Escape Room 'El descuit d'en Tomàs'

Proposem la creació d’un “Escape Room” per tal de conèixer la figura
de Tomàs Raguer, al qual devem el Museu Etnogràfic de Ripoll. Crear
una activitat lúdica per als ripollesos/es i de promoció turística.

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

6- Passeig de records

La idea es poder fer passejades a gent gran, amb problemes de
mobilitat o persones que estan a les residències, per diferents rutes
del poble, per tal de recordar les seves vivències, explicar-les i
recollir-les. Es faria a través d’un lloguer de tricicles adaptats i
monitors especialitzats. També es podria fer extensible a gent amb
capacitats diverses. Proposta inclusiva i que permet gaudir a una part
de població que té poques propostes d'esbarjo. 

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

7- 12 hores de cinema de terror

Tornar a organitzar les 12 hores de cinema de terror tal com ja
s’havia fet fa molts anys a Ripoll. 

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

8- Lloguer d'una nau

Oferir la possibilitat de llogar una nau per poder elaborar les
carrosses del Carnestoltes o fer altres activitats que necessitin un
espai gran.

Cost: 15.000 €



Proposta Acceptada SERVEIS 15.000 €

9- Curs de DJ

Fer un curs de DJ, perquè la gent es pugui iniciar en aquest ofici.

Cost: 5.000 €



Proposta Denegada

1- Manteniment de la barana i instal·lació de
papereres Raval Sant Pere

Ja s'ha fet la petició per incloure aquesta obra a les actuacions de
brigada municipal o més quotidianes de l’Ajuntament. Es tracta d'una
partida petita i es pot assumir fàcil i ràpidament.

MOTIU: 



Proposta Denegada

2- Pacificació i arranjament c/ Progrés

L'actuació ja es troba inclosa dins el pressupost municipal 2022 de
l'Ajuntament i es realitzarà al llarg de l'any en curs.

MOTIU: 



Proposta Denegada

3- Zona spa piscina municipal

Ja hi ha la zona situada a l’Avellaneda i seria un cost massa elevat per
aquesta zona esportiva, que ja està remodelant actualment.

MOTIU: 



Proposta Denegada

4- Zona Agility a Vista Alegre / Costabona

No es disposa de cap solar municipal a la zona que ho pugués acollir.
A més, ja hi ha dos Agility’s a la vila.

MOTIU: 



Proposta Denegada

5- Asfaltatge del Raval de l'Hospital

Es contemplarà en les accions d’asfaltatge de carrers d’aquest 2022,
ja que ha estat demandat per diversos veïns/es en aquests
pressupostos participatius i en d'altres moments.

MOTIU: 



Proposta Denegada

6- Casa de la Ciència

La zona de la Torre no seria un espai adequat per acollir-la i ara
mateix no se’n disposa de cap a la vila. Per tant, no seria viable.

MOTIU: 



Proposta Denegada

7- Reparació de la teulada de la Torre

Ja s'està treballant per altres vies per tal d'arranjar aquest edifici. S'ha
sol·licitat una subvenció amb la proposta guanyadora de la votació
que es va fer recentment.

MOTIU: 



Proposta Denegada

9- Millores al teatre Comtal

No és viable amb el pressupost de què es disposa en aquesta
partida.

MOTIU: 



Proposta Denegada

10- Ripoll de cara al riu

No és viable amb el pressupost de què es disposa en aquesta
partida.

MOTIU: 



Proposta Denegada

11- Jornada per a l'adopció de gossos

Ho hauria de fer el refugi d’animals, que pertany al Consell Comarcal,
ja que des de l'Ajuntament no es té efecte sobre el refugi.

MOTIU: 



Proposta Denegada

12- Accés de vehicles a la font del Tòtil

No es pot fer perquè la intenció és que cada cop hi vagin menys
vehicles cap a aquesta zona i sigui un espai peatonal.

MOTIU: 



Proposta Denegada

13- Eliminació de la barrera arquitectònica del
pont de Calatrava

Ja està previst al pressupost municipal 2022.

MOTIU: 



Proposta Denegada

14- Màquines de recuperació d'envasos

És inviable perquè ara mateix no està massa contemplat com a acció
de reciclatge al nostre territori. Els costos que tindria de
manteniment i instal·lació serien molt superiors i l'Ajuntament no
se'n podria fer càrrec.

MOTIU: 



Proposta Denegada

15- Gimnàs per a l’escola de Gimnàstica Artística

Es tracta d’una construcció industrial prefabricada, i en el pressupost presentat no
contempla les següents actuacions:
·Condicionament del terreny on s’ubiqui el gimnàs
·Fonamentació
·Connexions i escomeses
·Paviments i revestiments
·Condicionament i serveis (clima, banys, vestidors...)
·Material
·Redacció del projecte i legalització
Segons això, fets els càlculs segon ’una obra nova en què el cost aproximat serien uns
1.200 €/m2 + IVA, amb aquest pavelló de 300 m2, el cost estimat per m2 és de
600€/m2+IVA

MOTIU: 
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