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1.- Introducció 
 
2021 ha estat el primer any que hem viscut de forma completa sota la 
pandèmia provocada pel virus COVID-19. Aquesta situació, amb les 
corresponents restriccions i limitacions a les activitats socials i 
comunitàries, ha tingut una forta afectació a la participació institucional. 
Limitacions que han provocat que en moltes ocasions no es poguessin 
realitzar actes presencials o bé que s'haguessin de celebrar a l'aire lliure, 
amb aforament limitat i separació física entre les persones participants. 
 
Els dubtes en la forma de transmissió del virus i els alts índexs de contagis 
van portar a que en ocasions, en alguns processos participatius, es decidís 
evitar tota activitat presencial, optant únicament per mitjans telemàtics, 
fet que ha actuat en detriment del nombre de participants. 
 
El 2021, però, també ha estat l'any que la nostra ciutat es va dotar per 
primer cop d'un Reglament de Participació, una eina imprescindible per 
començar a estructurar la participació institucional i que, just aquest any, 
s'ha començat a desenvolupar amb la creació dels Consells de 
Desenvolupament Econòmic, de Cultura i el d'Esports. Uns òrgans de 
participació sectorial que han d'esdevenir, més que tan sols uns espais de 
retiment de comptes, també els canals preferents per a la participació 
d’aquests àmbits. 
 
Aquest 2022 ha de ser l'any que seguim treballant en el desenvolupament 
del nou reglament, amb la creació de la Comissió de Garanties, la posada 
en marxa del Registre de Participació Ciutadana, la constitució dels 
Consells de Cultura i Esports o la realització de l'enquesta de serveis. Nous 
reptes que caldrà escometre en l'escenari incert marcat per la pandèmia i 
amb els recursos sempre insuficients de les administracions públiques, 
però que hauran de servir per establir les bases de la participació 
institucional de l'Ajuntament de Ripollet al llarg dels pròxims anys. 
 
 
 



 

2. El Reglament de Participació 
 
2.1 Presentació 
 
Mitjançant el Catàleg de Serveis per a les administracions locals, l'any 
2018 l'Ajuntament de Ripollet va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un 
suport tècnic per a la redacció d'un Reglament de Participació Ciutadana. 
Aquest suport es va concretar en la figura de Carola Castellà, treballadora 
de la secció de Participació Ciutadana de la Diputació qui, durant la segona 
meitat de 2019, va realitzar una anàlisi de la realitat de la participació 
institucional a Ripollet, amb la revisió de l'estructura dels òrgans de 
participació existents i es va ajudar a diferenciar les diferents tipologies i 
funcionaments. 
 
Amb aquesta base, i seguint les recomanacions tècniques de la DIBA, a 
principis de l'any 2020 es va licitar el contracte de procés participatiu i 
redacció del Reglament de Participació, adjudicat a l'empresa Momentum 
Lab. L’arribada de la pandèmia a Espanya, la instauració de l'estat 
d'alarma, que comportà la paralització dels tràmits administratius i la 
posterior posada en marxa de la Taula de Xoc per fer front als efectes de 
la pandèmia a Ripollet van endarrer l'inici del procés participatiu del 
reglament fins al darrer trimestre de 2020, quan es van dur a terme 
diverses sessions telemàtiques amb les regidores de govern i oposició, 
equip tècnic de l'Ajuntament i ciutadania. 
 
Fruit d'aquest procés participatiu es va obtenir un document que es va 
portar a debat del ple municipal del mes de gener de 2021, on va ser 
aprovat per unanimitat. 
 
 
  



 

2.2 Posada en marxa del Reglament 
 
El Reglament de Participació és un document que compleix dues funcions: 
per una banda, compilar en un únic document la principal normativa 
vigent a Catalunya en matèria de participació ciutadana, de forma que es 
converteixi en un document de consulta per a aquelles persones que 
desitgin conèixer les opcions de participació així com els seus drets per 
exercir-les. 
 
Per l'altra, estableix una estructura que ha de guiar el funcionament de la 
participació institucional local, de forma que garanteixi que aquesta 
participació es faci amb total respecte pels drets de les persones i que les 
treballadores i càrrecs locals encarregades d'instituir aquesta participació 
siguin conscients de les seves obligacions. 
 
Precisament sobre la base d'aquesta estructura es basteix la nova 
estructura d'òrgans de participació sectorial, els quals substitueixen als 
consells d'administració dels patronats dissolts a finals de l'any 2019. Així 
durant l'any 2021 el ple municipal ha aprovat els reglaments de tres 
consells municipals: Desenvolupament Econòmic, Cultura i Esports, 
els quals es dotaran dels seus respectius plans de treball per definir les 
tasques concretes d'aquests espais participatius. 
 
El desplegament del Reglament de Participació ha comportat, a més, tota 
una sèrie de tasques que precisen de la implicació de les diferents àrees, 
departaments i unitats de l'Ajuntament, fet que demostra que la 
participació ha de ser una eina transversal. 
 
Per una banda, s'ha revisat i unificat el Registre d’Associacions Locals, 
registre municipal on s’han d’inscriure les diferents associacions locals per 
tal de poder accedir, entre altres serveis, a la sol·licitud d'espais o de 
subvencions. 
 
També s'ha creat el Registre de Participació Ciutadana, contemplat al 
Reglament de Participació com un pas necessari per a la participació de la 
ciutadania a títol individual als òrgans de participació (consells, 
comissions, taules) i entès també com una eina de difusió i comunicació 
de la participació institucional, ja que les persones inscrites rebran les 
convocatòries d'òrgans i processos participatius que puguin ser del seu 
interès. 



 

 
Cal destacar el treball en la creació de la Comissió de Garanties, òrgan 
participatiu de control que haurà de vigilar el compliment del Reglament 
de Participació així com dels principis d'informació, transparència, 
igualtat... que han de guiar la participació ciutadana. La seva creació està 
prevista pel primer semestre de 2022. 
 
I per últim, però no menys important, l'enquesta de serveis, eina que ens 
permetrà conèixer el nivell de satisfacció de les veïnes i veïns de Ripollet 
envers els serveis municipals, i que es treballarà per tal de poder portar-
la a terme durant l'any 2022. 



 

3. Processos participatius 
 
3. 1 El nou marc establert pel Reglament de Participació 
 
El Reglament de Participació, aprovat a finals del mes de gener de 2021, 
va comportar la implementació d'una sèrie condicions que han de complir 
els processos participatius a Ripollet. Així, tal i com marca l'article 13, el 
període de recollida de propostes i aportacions no pot ser inferior a 30 
dies hàbils, i la seva avaluació ha de fer-se en un màxim de 2 mesos des 
de la finalització del període de recollida de propostes (article 15). 
 
A banda haurà d'aportar-se tota la informació preferentment mitjançant 
la web municipal (article 12). 
 
L'aplicació d'aquesta normativa ha comportat un augment de la càrrega 
de feina pels diferents departaments de l'Ajuntament, especialment en 
un escenari com el de l'actual pandèmia que ja ha suposat un esforç de 
les treballadores per adaptar-se a la nova realitat. 
 
 
 



 

3.2 "La vida, al parc". Reformes al parc Primer de Maig (desembre 2020 
– gener 2021) 
 
Què es demanava 
Propostes, idees i suggeriments d'instal·lacions i usos que pugui oferir el 
Parc Primer de Maig per tal de donar resposta a les demandes de les 
persones usuàries d’aquest parc. 
 
Qui podia participar 
Residents del barri de Can Mas, entitats i col·lectius de persones usuàries 
del parc Primer de Maig. 
 
Quan es podia participar 
Del 21 de desembre de 2020 al 25 de gener de 2021. 
 
Com es va poder participar 
Formulari online a l'antiga web municipal participa.ripollet.cat i missatges 
de whatsapp a un compte habilitat especialment per a aquest procés. 
 
Àmbit (territorial/sectorial) 
Barri de Can Mas. 
 
Regidoria responsable 
Via Pública. 
 
Equip encarregat del procés participatiu: 
Treballadores municipals 
 
Nombre de propostes rebudes 
23 
 
Valoració tècnica 
(veure annex 1) 
  
 



 

3.3 "Tu tens la clau". Pla local d'habitatge (gener – febrer 2021) 
 
Què es demanava 
Propostes, idees i suggeriments per a la redacció del Pla Local d’Habitatge. 
 
Qui podia participar 
Ciutadania, entitats i professionals del sector de l'habitatge. 
 
Quan es podia participar 
Gener – febrer 2021 
 
Com es va poder participar 
Sessions participatives per videoconferència i formulari online a la web 
municipal. 
 
Àmbit (territorial/sectorial) 
Municipal 
 
Regidoria responsable 
Habitatge 
 
Equip encarregat del procés participatiu: 
PortaCabot 
 
Memòria del procés participatiu 
https://www.ripollet.cat/serveis/participacio/processos-
participatius/processos-tancats/tu-tens-la-clau-pla-local-dhabitatge 
 
Resultat final 
https://www.ripollet.cat/serveis/habitatge/pla-local-dhabitatge 
 



 

3.4 Segona fase remodelació del carrer de Sant Sebastià (juny – setembre 
2021) 
 
Què es demanava 
Propostes, idees i suggeriments per a la segona fase de les obres de 
remodelació del tram del carrer Sant Sebastià comprès entre el Carrer 
Concòrdia i Carretera de l'Estació. 
 
Qui podia participar 
Residents, entitats i col·lectius del barri de Cant Tiana i Pont Vell. 
 
Quan es podia participar 
Del 3 de juny al 15 de juliol de 2021. 
 
Com es va poder participar 
A la sessió presencial realitzada el dia 3 de juny a l'Escola Tiana de la Riba. 
 
Àmbit (territorial/sectorial) 
Barri de Cant Tiana i Pont Vell. 
 
Regidoria responsable 
Urbanisme 
 
Equip encarregat del procés participatiu 
Treballadores municipals 
 
Valoració tècnica 
(Veure annex 2) 



 

3.5 “La cultura i l'esport de totes les persones” (octubre – desembre 2021) 
 
Què es demanava 
Propostes, suggeriments i idees per elaborar els reglaments i els plans de 
treball dels nous Consells municipals de Cultura i d'Esports, òrgans de 
participació ciutadana d'aquestes dues àrees. 
 
Qui podia participar 
Persones, entitats culturals i entitats esportives. 
 
Quan es podia participar 
D'octubre  a desembre de 2021 
 
Com es va poder participar 
Sessions presencials amb ciutadania i entitats, sessions per 
videoconferència amb els grups municipals amb representació al ple i 
formulari online a la web municipal. 
 
Àmbit (territorial/sectorial) 
Cultura i Esports. 
 
Regidoria responsable 
Cultura, Esports i Participació. 
 
Equip encarregat del procés participatiu: 
Momentum Lab 
 
Memòria del procés participatiu 
https://www.ripollet.cat/serveis/participacio/processos-
participatius/processos-oberts/creacio-consells-municipals-de-cultura-
i-d2019esports 
 
Resultat final 
El ple ordinari del mes de desembre de 2021 va aprovar inicialment els 
reglaments que han de regir el funcionament del Consell municipal de 
Cultura i el Consell municipal d’Esports. Una vegada transcorregut el 
termini oficial d’exposició al públic, estan aprovats definitivament i 
preparats per a la seva constitució durant el 2022. 



 

3.6 “El Casal és teu. Pensa el Casal d'Avis que vols” (octubre – desembre 
2021) 
 
Què es demanava 
L’objectiu del procés era proposar noves funcionalitats i usos que pugui 
oferir aquest equipament destinat a la gent gran de Ripollet, per tal de 
definir noves solucions que donin resposta a les demandes de les persones 
usuàries d’aquest espai. 
 
Qui podia participar 
Persones, entitats i col·lectius usuaris del Casal d'Avis. 
 
Quan es podia participar 
19 d'octubre al 2 de desembre de 2021. 
 
Com es va poder participar 
Sessions presencials, enquesta online, enquesta en paper disponible a 
equipaments municipals, correu electrònic i  missatges de whatsapp. 
 
Àmbit (territorial/sectorial) 
Barri de Cant Tiana i Pont Vell. 
 
Regidoria responsable 
Gen Gran 
 
Equip encarregat del procés participatiu 
Treballadores municipals 
 
Nombre de propostes rebudes 
204 
 
Valoració tècnica 
https://www.ripollet.cat/serveis/participacio/processos-
participatius/processos-tancats/el-casal-es-teu-pensa-el-casal-davis-
que-vols/informe-proces-participatiu-el-casal-es-teu.pdf 
 
Resultat final 
https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-
premsa/notes-de-premsa/resultats-proces-participatiu-casal-avis 
 



 

4. Òrgans de participació 
 
4.1 El nou marc establert pel Reglament de Participació 
 
El nou Reglament de Participació, gràcies a la feina realitzada per la 
Diputació de Barcelona, ordena els diferents tipus d'òrgans de participació 
ja existents a Ripollet i en defineix les característiques pròpies de 
cadascun: 
 
-Consells: òrgans de participació on es tractaran grans temes sectorials 
(desenvolupament econòmic, esports o cultura) i que han de comptar amb 
una àmplia representació política i social. 
 
-Comissions: òrgans de participació per a qüestions més concretes o 
concebuts com a espais de treball (Festa Major o Nomenclàtor). Han de 
comptar amb representació política i social. 
 
-Taules: òrgans de participació oberts a la ciutadania per tal de fomentar 
la participació en qüestions clau (Feminismes o LGTBI). Han de disposar 
d'una referent política i una referent tècnica. 
 
  



 

4.2 Els nous òrgans de participació 
 
Amb el nou Reglament de Participació, aquest 2021 ha arribat la creació 
o constitució de nous òrgans participatius. 
 
-Comissió de Nomenclàtor 
 
Entre els mesos de juny i juliol de 2021 van tenir lloc les eleccions a la 
Comissió de Nomenclàtor, òrgan que es va constituir el 19 d'octubre del 
mateix any 2021. Aquest òrgan forma part essencial del Reglament 
Municipal de Nomenclàtor, la normativa aprovada al ple de setembre de 
2020 que estableix el procediment i sistematització de la denominació 
dels carrers, places, espais d'interès o equipaments municipals, entre 
altres. 
 
-Consell de Desenvolupament Econòmic 
 
Fins a l'any 2019 Ripollet comptava amb el Patronat Municipal d'Ocupació 
(PMO), un organisme depenent de l'Ajuntament de Ripollet que oferia 
serveis de promoció econòmica, formació ocupacional, assessorament a la 
recerca de feina, entre altres. 
 
Al desembre de 2019 el PMO, així com el de Cultura i d’Esports, van ser 
dissolts i la seva estructura es va integrar a l'Ajuntament de Ripollet. 
 
El PMO comptava amb un consell d'administració participat per 
representants polítics i del teixit econòmic, comercial i sindical local. Un 
cop aprovat el Reglament de Participació de Ripollet, normativa local que  
regula la creació i funcionament dels òrgans i processos de participació, 
es va treballar per crear el Consell Municipal de Desenvolupament 
Econòmic, òrgan de participació sectorial que ve a substituir a l'antic 
consell d'administració del PMO. La creació del consell es va aprovar al 
ple municipal del mes de juny de 2021. 
 
-Consell de Cultura i Consell d'Esports 
 
De la mateixa forma que amb Desenvolupament Econòmic, l’Ajuntament 
de Ripollet disposava de dos patronats més, un de Cultura i un altre 
d’Esports. Aquests dos patronats també van ser dissolts a 31 d’octubre de 
2019 i, per tant, van deixar també de funcionar els seus respectius consells 



 

d’administració. 
 
Després d’un procés de participació que es va dur a terme el darrer 
trimestre de 2021, el ple de l’Ajuntament, en sessió del 23 de desembre 
de 2021, va aprovar els reglaments de funcionament d’ambdós consells. 
Una vegada transcorreguts els terminis que estableix la legislació vigent, 
els reglaments han esdevingut aprovats definitivament. Així, durant el 
primer semestre de 2022 es constituiran aquests dos nous òrgans de 
participació. 
 



 

Annex 1 
 
Informe tècnic de valoració de les propostes del procés participatiu “La 
vida al parc”. 
 
Rosa Moragas Moreno, Enginyera Tècnica d’aquest Ajuntament informa la 
remodelació  del parc 1 de Maig. 
 
En el marc del procés participatiu per tal de remodelar el parc 1 de Maig es va 
realitzar un procés participatiu amb la ciutadania. El  9 de març de 2021 la 
Regidoria de participació ens va fer arribar les aportacions de la ciutadania. 
 
Per tal d’emetre un informe sobre les opinions expressades en primer lloc les 
agruparem segons els diferents aspectes a tenir en compte en el parc (opinions 
descrites literalment). 
 
Jocs esportius i lúdics: 
- Espai per a una pista tipus crossfit, amb barres per penjar-se i altres elements 
per a fer esport a l'aire lliure. 
- Instal·lació de taules per practicar tennis-taula. 
-Instal·lació de jocs d'aigua i circuits amb sorrals. Circuit inclusiu d’aigua i 
estructures de jocs col·lectius recreology 
- Instal·lació de jocs per a infants amb diversitat funcional. 
- Instal·lació de jocs infantils tipus tobogans amb elements naturals, com la 
fusta. 
- Jocs infantils similars als del parc dels Pinetons, a la zona de les barbacoes. 
-En la zona dels mes petits, es podrien posar màquines de gimnàstica per a totes 
les edats i la zona dels més petits traslladar-la on la teníem a del principi, a la 
zona més enganxada a la Tamarit amb Sarrià de Ter. D'aquesta manera també 
separaríem als més petits de on estan tots els adolescents i no tan adolescent (no 
és bo que estiguin veient coses que no deuen veure) 
-Segregació per usos del parc. Ens agradaria que el parc es pogués independitzar 
per zones, tenim la zona de la petanca, la zona on tenim la "banyera" per als 
Skaters i la zona on en teoria s'ha de poder jugar a Basket. 
 
 
Vegetació 
- Parc per a totes les edats, amb elements naturals i més diàfan, traient els 
racons que hi ha ara. 
- Naturalitzar el parc, amb camins de terra i no de maons i ciment. 



 

-Recuperar zona de moreres que es van tallar. 
-La campa de terra, es pot transformar en una pista "verda", i a ser possible i 
recuperar una mica l'emblema de parc. 
 
Centre Cívic 
-Volem un centre cívic per tots, no com el que hi ha actualment. No es pot jugar 
a basquet perquè els molesta als del bar. 
-Volen un centre cívic per a tots, amb activitats per totes les edats i com no, que 
també es pugui seure la gent a fer una Cocacola amb la família si cal. 
-Que les decisions referents al parc no depenguin del  que decideixi la gent que 
freqüenta el bar del Centre Civic. 
 
Mobiliari 
-Bancs amb respatller per a la gent gran uns a l’ombra i d’altres al sol. 
- Una cosa molt important, fa molt temps que no tenim ni fonts per beure, posem 
les fonts en servei... 
-Recuperem la font de coure que la tenim d'adorn en una cantonada, amb lo 
bonica que era quan estava en funcionament. 
-Recuperació elements de l’antic parc:  Instal·lació tipus amfiteatre, per fer actes 
culturals a l'aire lliure, amb grades. Posen com a exemple la plaça Pere Quart, 
abans de la seva remodelació. 
- Rotonda amb la glorieta amb pista per patinar. 
 
Voltants del parc. 
- Trasllat de les empreses que estan al costat del parc cap al polígon industrial. 
-Circulació de vehicles pels carrers del voltant: el tema de la circulació pels 
carrers X i Cami de la Serra. És increïble que creuin els camions d'alt tonatge per 
aquests dos carrers, quan passen pel carrer X destrossen els arbres o bé es queden 
enganxats i quan passen pel Cami de la Serra de baixada, són imparables si algun 
nen surt corrent, ja que tot en teoria és parc. Això també passa amb els vehicles, 
no només amb els camions. 
La idea de tallar a la mínima circulació el pas dels vehicles, al del principi als 
veïns del barri no ens semblava bé, però veient que el parc esta compenetrat amb 
el carrer X, ens semblaria correctíssim tornar a tallar-la, pel bé dels nens que 
juguen al parc. 
-Augmentar el número d’aparcaments per a la gent que ve a la pista de 
patinatge skate. 
 
Vistes les aportacions i atenent a l’informe sobre el parc 1 de maig realitzat per 
mi mateixa a l’octubre de 2020 passo a incloure el resultat del procés 



 

participatiu en ell, quedant de la següent forma: 
 
PARC PRIMER DE MAIG 
Aquest parc està entre els carrers Tamarit, Mercè, Sarrià de Ter i carrer X. Al mig 
del parc es troba l’edifici de l’AAVV del barri. 
 
A banda i banda de l’edifici hi dues pistes esportives, una pavimentada amb 
cistelles de basquet i una altra sense pavimentar amb porteries de futbol. Al 
costat de la pista de basquet hi ha una zona amb pistes de petanca. 
 
En una altra zona del parc hi ha una instal·lació d’un bowl per practicar l’skate, 
un joc de cordes per joves i dues zones amb joc infantils per nens. 
Hi ha una zona d’estada a la cantonada entre Sarrià de Ter, carrer X i Tamarit hi 
ha una arbres grans que proporcionen una bona ombra a l’estiu i a la cantonada 
entre carrer mercè i camí de la Serra hi ha una zona d’estada amb taules de pícnic 
i pins encara no gaire grans. Una altra zona d’estada formada per dues línies de 
plantació de moreres. 
 
És un parc que va ser remodelat fa uns deu anys però avui en dia no està en bones 
condicions. És un dels parcs de Ripollet amb més vandalisme juntament amb el 
Parc Rizal i parc de la Font del petricó. 
 
Diversos són els motius que fan que l’aspecte d’aquest parc no sigui idoni. 
En primer lloc la plaga de xilotrechus chinensis de les moreres va obligar a tallar 
la major d’elles. Eren arbres de gran mida que formaven un passadís al llarg del 
parc molt agradable d l’estiu. 
 
La instal·lació de bowl te unes pedres al voltant que coronen l’estructura que 
freqüentment es trenquen i costa molt de reposar, per tant mai no es veu en 
bones condicions. 
 
Les dues zones de jocs infantils són molt petites i només permeten la instal·lació 
de petites unitats de joc. 
 
L’entrada al parc pel carrer Tamarit està dominada per un seguit de contenidors 
i cotxes aparcats a banda i banda del carrer Tamarit, al costat de les cases 
aparcats en línia i a la vorera, tocant al parc, aparcats en bateria. Aquest carrer 
forma una frontera entre els habitatges i el parc. 
 
El projecte del nou parc 1º, tenint en compte les necessitats des d’un punt de vista 



 

tècnic i les opinions del procés participatiu  ha de contemplar: 
 
Estudiar l’ús que se li dona a les dues pistes esportives existents i la zona de 
petanca. També cal veure què es fa amb la instal·lació del bowl, si es manté i 
com es pot modificar per tal que resulti fàcil el seu manteniment. D’aquesta 
manera es pot plantejar la instal·lació una àrea gran de joc infantils. Aquests 
jocs haurien de ser de fusta o similar i adaptats per a la diversitat funcional. 
També s’haurien d’instal·lar elements per poder fer gimnàstica per a totes les 
edats. 
 
En referència al Centre Cívic es demana un canvi. Que hi pugui entrar tothom, 
que sigui agradables per a les famílies, que pogués ser un lloc on dinamitzar 
activitats per a totes les edats. 
 
Pel que fa al mobiliari s’ha de tenir present la necessitat de disposar de bancs 
per a la gent gran, amb respatllers i disposats tant al sol com a l’ombra. 
Instal·lació de fonts per veure aigua. Recuperació de l’antiga glorieta. 
 
Caldria replantar les zones amb arbres i crear zones d’estada amb ombra i zones 
amb arbusts i flors i recuperar el camí amb les moreres que es van haver de tallar. 
Pel que fa  a la vegetació s’ha de contemplar més verd, més arbustos i flors  i 
menys superfícies dures. 
 
Caldria plantejar-se l’eliminació del transit pel carrer Tamarit entre Sarrià de 
Ter i Mercè. També pels carrers X i Camí de la Serra. Plataforma única entre el 
parc i els edificis. Entrada amable al parc, eliminació de barreres, llibertat per 
accedir al parc sense perill. 
  
  



 

Annex 2 
 
Informe tècnic de valoració de les propostes del procés participatiu de la 
2a fase de la remodelació del carrer de Sant Sebastià. 
 
L’Oriol Bayó Padró, arquitecte tècnic municipal i Coordinador de l’Àmbit de 
Ciutat i Sostenibilitat, en referència al procés participatiu del Projecte de reforma 
i millora del carrer Sant Sebastià entre els carrers Concòrdia i carretera de 
l’Estació.  
 
I N F O R M E  
 
ANTECEDENTS 
 
El 2019 es va externalitzar el projecte d’urbanització de tot el carrer Sant 
Sebastià, optant per la separació en dues fases, ja que per la tipologia d’obra i la 
problemàtic a de clavegueram present en el tram entre el carrer Concòrdia i el 
carrer Lepant es va optar per fer aquest separació (obra ja executada). La resta 
de tram de carrer Sant Sebastià, entre els carrers Concòrdia i carretera de 
l’Estació, va ser objecte del projecte anomenat “Projecte de reforma i millora del 
carrer Sant Sebastià de Ripollet. 2a fase”. 
El 3 juny del 2021 es va dur a terme una presentació al veïnatge del projecte, a fi 
i efectes d’obtenir l’opinió i la participació ciutadana alhora de decidir sobre 
l’espai públic. D’aquesta participació en van sortir les propostes següents: 
“- quería sugerir que hubiese algún tipo de dispositivo para que los vehículos 
disminuyan la velocidad al pasar por carrer sant sebastià... bajan muy rápido y 
yo me he llevado algún susto... 
También quería sugerir un paso de peatones para poder acceder al "jardín" que 
hay al lado de la C58 
- la verdad que es una calle muy abandona  y necesita un cambio lo 1° es que 
los vehiculos no aparquen encima de la acera es un incordio,  2° 
papeleras  (apenas hay)  3° hay una zona de la calle donde los arboles llegan 
casi a los balcolnes de las casas podarlos, Un saludo y gracias de antemano por 
la iniciativa  
 
- La propuesta que doy es porque en esa misma calle ahi un local que 
suspuestamente es para gente joven pero estaria bien de vez en cuando hacer 
una visita de que todo este acorde a la tranquilidad del barrio por no decir que 
esa misma zona echa un olor a marihuana. Las calle de la zona y alrrededores 
estaria bien que mas a menudos pasase la brigada para mojar las calles y 



 

quitar el olor y los surcos de orina de perro y no tan perrros y por no decir la 
brigada de papeleras que no estan siendo eficad en su trabajo ya que siempre 
estan llenas de basuras. 
- Yo tengo una propuesta, que creo será útil para nosotros los usuarios que no 
disponemos de parking, ya que por las circunstancias económicas y de escasec 
de ellos no podemos aparcar. 
Mi propuesta, sería la siguiente: 
El trozo de la acera donde están ubicados los árboles donde se posan las 
palomas que te dejan los coches llenos de eces y te pican la pintura del coche, 
esa donde tan solo sirve como criadero de porquería y pipican, que cuando 
sales del coche la tienes ahí.... Ese trozo quitarlo y hacer aparcamiento en 
semibateria, reduciendo la  acera de enfrente y no poner jardineras como 
tenían previsto, ya que además, del poco espacio que tenemos para estacionar, 
y no esté permitido, antaño la calle se podía aparcar y las jardineras serían otro 
criadero de..... Dejando el espacio suficiente o establecida para poder subir con 
un cochecito de bebé.....etc... 
Agradecería invirtieran el presupuesto lo más adecuado a la necesidades del 
barrio y  no a la estética, como el barranco, que deja mucho, muchísimo que 
desear, ya que no podemos acceder a él por la rampa llena de eces de los perros 
y la fuente, derrumbada.... 
 
- Que les persones recuperin la vorera i no hi sigui plena cotxes. 
Pot ajudar una zona d’aparcament verda per a els empadronats, el parking 
municipal, etc. 
Càmeras de seguretat per el problema molt greu d’incivisme amb els 
excrements de gos que fan servir aquest carrer com pipi-can. 
Fer anti lliscant l’encreuament C/sant sebatia – C/Rosari 
A partir de C/rosari cap avall, fer-ho peatonal. 
Eliminar la tanca que separa de la c58 per una barana mes estética”. 
 
 
 
 
 
C O N C L U S I O N S  
 
A continuació es desgranen punt per punt les peticions ciutadanes i la seva 
inclusió en el projecte que actualment s’està modificant per a la seva aprovació: 

- Proposta 1 - Dispositius de reducció de velocitat: Es preveuen passos 
elevats a les cruïlles.  



 

- Proposta 2 – Accés a la zona enjardinada del lateral de la c-58 – No és 
possible, ja que aquesta zona enjardinada es tracta de la zona de 
protecció de carreteres, competència de la Generalitat de Catalunya, 
només sent apte per a manteniments propis de la citada autopista.  

- Proposta 3 – Aparcaments sobre vorera: Es preveu la instal·lació de 
pilones per a evitar aquesta situació.  

- Proposta 4 – Més papereres: Es reforçaran les papereres.  
- Proposta 5 – Podar arbrat: No correspon a aquest projecte l’efectuar el 

manteniment de l’arbrat, traslladant aquesta petició al Departament de 
Medi Ambient.  

- Proposta 6 - Incivisme juvenil i neteja: No correspon a aquest projecte 
l’efectuar accions per a millorar l’incivisme juvenil. Pel que fa la neteja, 
s’ha traslladat aquesta petició al Departament de Serveis Municipals per 
a que reforci la neteja en aquest tram de carrer.  

- Proposta 7 – Augment de l’aparcament: S’estan estudiant solucions per 
augment l’aparcament del tram de carrer, però per la morfologia del 
carrer i en “pro” de l’accessibilitat, no es creu que sigui possible. En 
qualsevol cas s’intentarà no disminuir-los.  

- Proposta 8 - Càmeres de seguretat – En aquest projecte no es contempla 
la instal·lació de càmeres per a controlar l’incivisme.  

- Proposta 9 – Fer antilliscant el tram del carrer Rosari: Amb l’actuació 
pretesa es substituiran el paviment, guanyant en adherència, ja que el 
paviment actual es troba molt desgastat.  

- Proposta 10- Peatonalitzar des del carrer Rosari fins al carrer Sant 
Sebastià: Amb la remodelació projectada millorarà l’accessibilitat, però 
no es considera la peatonalització total d’aquest tram de carrer, ja que hi 
ha l’existència de molts aparcaments provats.  

- Proposta 11 – Millora estètica de la tanca que separa l’autopista: 
S’intentarà recollir aquesta petició encara que la solució tècnica encara 
no està determinada.  

 
 


