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Pressupostos Participatius 2020

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. L’objectiu d’aquest procés de participació és impulsar la contribució directa de la
ciutadania en l’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.
FASES DEL 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.
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 va estar per la comissió dels Pressupostos Participatius, de la qual també
en forma part la tècnica municipal de participació així com l’agent cívic del municipi. Es va
finalitzar el reglament i va donar per acabada aquesta fase.
2- FASE DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
- El dia 21 de febrer del 2020 es va iniciar la fase de presentació de propostes, que va
finalitzar el dia 11 de març, just abans que es declarés l’Estat d’Alarma per la crisi
sanitària de la Covid19.
- Recordar que es podien fer propostes de la partida de 100.000 € i propostes de la
partida de 15.000 € que seguissin els criteris esmentats en les bases.
Com en els dos anys anteriors Les propostes es podien fer:
Presencialment
 A través de formularis de proposta i urnes per dipositar- les a 5 llocs físics i amb
l’urna mòbil, que a part dels mercats setmanals , també es va instal·lar a diferents
punts de la vila en moments puntuals.
Per Internet
 omplint el formulari que es trobava a la web de l’Ajuntament de Ripoll.

El formulari de propostes el podia omplir qualsevol persona que estigues empadronada a
Ripoll i que complís 15anys durant l’any en curs, alguna entitat o associació que proposes
quelcom que encaixes amb el procés de participació, i presentant com a màxim 3 propostes.

Aquest era el contingut de la butlleta.

2

Pressupostos Participatius 2020

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 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.
Sí, Vull presentar una proposta

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

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 € /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:
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* 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.(...)
Cada persona pot presentar un màxim de 3 propostes!
Gràcies per participar presentant una proposta.Ens posarem en contacte amb tu per tal d’informarte del procés! Afegir si volen formar part de la comissió
Dades de contacte Comissió Pressupostos Participatius / Àrea de Participació (si vols participar a
la comissió dels pressupostos contacta’ns!
Correu electrònic: participacio@ajripoll.cat
Whatsapp: 636090808
Telèfon: 636090808 /972714142

Per tal de potenciar la participació es va enviar per mitjà de correu electrònic la butlleta de
participació a totes lesentitats, associacions, etc.
PROPOSTES REBUDES: fet el recompte de propostes presentades se’n van obtenir 110.
D’aquestes 20 es van presentar en format presencial i 90 en format online. Un cop estudiades
per la comissió de pressupostos se’n van obtenir 90 de vàlides per passar a la fase de valoració
tècnica. D’aquestes 76 responien a propostes de la partida de 100.000€ i 14 a la de 15.000 €.
-

Es va trucar i enviar email a totes les persones que havien participat agraint la
participació.

3- FASE DE VALORACIÓ TÈCNICA
- Del 12al 25 de març s’havien de valorar tècnicament i econòmicament els projectes per
part dels tècnics municipals dels departaments implicats i de la comissió dels pressupostos
participatius. Aquesta tasca es va començar a fer però a causa del confinament es va
alentir. Algunes de les propostes es repetien de l’any passat i per tan ja estaven
pressupostades i definides.
- El confinament es va anar allargant i les necessitats econòmiques del municipi van variar.
De fet es va despertar un cert discurs popular que el millor era destinar aquests diners a
pal·liar els efectes de la pandèmia en els sectors i famílies més afectades. La comissió dels
pressupostos es va reunir amb el govern per decidir quina era la millor opció i finalment es
va optar per fer una consulta popular. Es va notificar la decisió a totes les persones que
havien participar fent una proposta per trucada telefònica i o correu electrònic.
4- CONSULTA POPULAR
- Tenint en compte que no es podia realitzar cap mena d’acte la comissió va creure
convenient fer un vídeo per difondre per la web, les xarxes institucionals i la premsa local
(radio i tele) per explicar com es portaria a terme la consulta i el que i el com es podia votar.
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- El vídeo va estar editat per la mateixa comissió i difós a partir del 24 d’abril.
- Del 27 d’abril al 7 de maig de 2020 la ciutadania va poder votar en línia i presencialment
a dues urnes situades a dues llibreries molt transitades de la vila (sobretot pensant amb el
col·lectiu de persones més grans i tenint en compte que estàvem en ple confinament).
- En la consulta i van participar 237 persones, un nombre baix, si tenim en compte que en
els passats pressupostos van votar unes dues mil persones. Feta la valoració per part de la
comissió s’atribueix a un moment d’Infoxicació arran de la pandèmia. Saturació
d’informació telemàtica i abús de les pantalles. També es van fer 7 propostes de com
utilitzar els diners. Dit això, 235 van votar a favor de destinar els diners a pal·liar els
efectes de la covid19.
- Seguidament es va informar a la ciutadania a través de nota de premsa i de totes les
xarxes socials institucionals dels resultats, que van ser ben rebuts per la major part de
ripollesos i ripolleses.
- La comissió de pressupostos participatius es va reunir virtualment amb els representants
de la comissió econòmica social (representants dels 4 grups municipals que elaboraven el
Pla de Xoc) per explicar les propostes rebudes i com podien encaixar en el pla i per tal de
demanar un seguiment del destí dels diners.
- Un dels membres de la comissió de pressupostos participa de les reunions de la comissió
econòmica social per fer el seguiment del diners aportats per la ciutadania.
5- PLA DE COMUNICACIÓ
S'ha seguit el pla establert tenint en compte que a raó del confinament totes les eines virtuals
han pres el doble de protagonisme.. En cada moment del procés s’ha reforçat del material
adient.
La idea tal com es recollia en el projecte, era participar de la fira de les 40 hores, de fer molt
carrer amb presència als mercats, a les places del poble , ... per aquest motiu s’havia comprat
una carpa i un equip de so. Malauradament i arran de la situació de la Covid 19 la carpa no es
va poder ni estrenar.
Es van repartir cartells informatius als casals cívics, les escoles i als serveis i entitats de la
població. L’agent Cívic també va repartir fulletons a la ciutadania per tal de convidar-la a
participar a la sessions informatives. En cada fase del projecte es va buscar la millor manera
d’arribar a la ciutadania, cercant sempre 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. Com ja s’ha dit totes les persones participants que van presentar una
proposta ven rebre una trucada i o correu personal d'agraïment i d'informació del resultat de
la seva proposta. També es va editar 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 ha tingut un paper important en aquest procés ja que allà s'hi podrà trobar tot el
procés minut a minut.
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
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Instagram Ajuntament de Ripoll

@ajuntamentderipoll

Diari el Ripollès

http://www.ripollesdigital.cat/

Televisió del Ripollès

https://www.corisamediagrup.com/

6- CALENDARI
TASQUES

Febrer 20

Març 20

Abril 20

Maig 20

Fase 0: 1r taller elaboració Reglament i
30 gener
consolidació Comissió Pressupostos
Fase I: 2n taller Reglament. Tancament del 13 de
mateix
febrer
Fase II: Recollida de propostes
21 de febrer
al 11 de març
Fase III: Valoració Técnica (inici
Del 12 al 25
Confinament)
de març
Fase IV: Consulta Popular
Del 27 d’abril al 7 de
maig
RESULTAT
9 de maig
SEGUIMENT

Segueix

7- AVALUACIÓ
Enguany ha estat un procés peculiar marcat per la pandèmia i en el qual hi ha hagut
contratemps que s’han anat trampejant com s’ha pogut. Treballar de forma virtual total ha
estat molt difícil i a vegades també des motivador. Perdre el tracte amb la ciutadania i
despertar interès quan el tema central era un altra i més important tampoc ha estat fàcil.
Malgrat tot el resultat ha estat prou favorable. Ara restem a l’espera de la decisió de l’equip de
govern respecte els pressupostos participatius 2021.

8- PRESSUPOST
TASQUES

PREU

FASES

FASE
Informativa

- Disseny i creació de la campanya
700 €
- Difusió del projecte a través dels següents mecanismes:
- Equipaments municipals(biblioteca, casals cívics, punts òmnia,
-

FASE
presentació

-

etc.)
Fulletons informatius
Televisió, diaris i ràdios
Xarxes socials
Pàgines web
CarreR

Difusió i informació del Projecte
Materials editables i de impremta

1300
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propostes

FASE valoració
tècnica
FASE consulta
popular

-

€

Carpa corporativa a diferents espais

- Valoració de les propostes presentades i selecció de les que
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passaran a votació final (valorar si agafar personal extern)

500 €
30

- Suports Informatius
- Materials Impremta
- Difusió i informació del projecte
Cost Total Estimat

250 €

2750 €

ENLLAÇ al VIDEO
https://youtu.be/cWX9MqISUEc
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