
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guia dels Pressupostos Participatius 2022 
Regidoria de Participació  



 

1.- Preàmbul 
 
L’Ajuntament de Ripollet posa en marxa el projecte de Pressupostos 
Participatius 2022, un procés participatiu vinculat al pressupost municipal 
mitjançant el qual la ciutadania proposarà i decidirà a què van destinats 
una part de les inversions del pressupost municipal. 
 
Els principals objectius dels Pressupostos Participatius són: 
 
- Implicar la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una 

part dels recursos públics. 
- Garantir una participació inclusiva, que permeti la participació de 

tota la ciutadania. 
- Generar major transparència i eficiència en la gestió municipal. 
- Conèixer les necessitats de la població i afavorir el debat col·lectiu 

per prioritzar les actuacions. 
- Ajustar la despesa municipal a les necessitats i prioritats de la 

ciutadania. 
 
2.- Objectiu de la Guia 
 
Aquesta Guia té per objectiu especificar el procediment que cal seguir per 
a dur a terme els Pressupostos Participatius de Ripollet. 
 
Es tracta d’un document obert i revisable en posteriors edicions d’aquest 
projecte, per ajustar-lo a possibles novetats que es puguin produir. 
 
3.- Projectes 
 

a) Consignació pressupostària 
L’Ajuntament preveu consignar una partida de 200.000 euros en l’apartat 
d’inversions del pressupost municipal de 2023. 
 
Cada persona que així ho vulgui podrà presentar tantes propostes com 
cregui oportunes, sense més limitació pressupostària que la quantitat 
màxima que s’ha consignat de 200.000 euros. 
 
Les propostes han de ser d’inversions de qualsevol àmbit de competència 
municipal, podent ser actuacions relacionades amb l’espai públic, 
l’urbanisme, els equipaments, o la mobilitat, entre altres. 



 

 
En aquest sentit, es consideren inversions, per exemple: 
 
- La construcció de noves infraestructures o la reposició de les existents 

(urbanització, mobiliari urbà, enllumenat públic, parcs i jardins, solars, 
voreres...) 

- La compra, construcció o reforma d’espais de titularitat municipal. 
- La compra o reposició de vehicles 
 
D’altra banda, no són inversions: 
 
- La contractació de personal 
- La prestació de serveis o activitats per part d’entitats sense ànim de 

lucre, o empreses, cooperatives o autònoms 
- L’organització d’esdeveniments (festes, fires, jornades, debats...) 
- Les campanyes educatives o de sensibilització 
- Les intervencions urbanes artístiques efímeres 
- Les subvencions o altres fonts d’assistència econòmica 
 

b) Criteris de les propostes 
Les propostes presentades han de complir amb les condicions següents: 
 
1.- Tenir un interès general i/o de gaudi per a tota la població. 
2.- Donar resposta a una necessitat o problemàtica específica. 
3.- Concretar la inversió a realitzar i ser valorable econòmicament. 
4.- Fer referència a temes de competència municipal i respectar el marc 
jurídic i legal existent. 
5.- No contradir els plans municipals aprovats. 
6.- Ser viables tècnicament. 
7.- Plantejar actuacions sostenibles, que no comprometin les necessitats 
i les possibilitats de desenvolupament presents i futures. 
8.- No superar la quantitat econòmica assignada. 
9.- Ser considerada una inversió, amb principi i final. 
10.- No contemplar subvencions, ajuts o altres tipus d’assistència 
econòmica. 
 
4.- Estructura del procés 
 



 

El procés dels Pressupostos Participatius s’estructura en les fases 
següents: 
 
- Fase 1. Definició i presentació dels Pressupostos Participatius 
- Fase 2. Presentació de propostes 
- Fase 3. Validació i valoració tècnica de les propostes 
- Fase 4. Exposició pública i votació de les propostes 
- Fase 5. Presentació de les propostes guanyadores 
- Fase 6. Execució dels projectes i seguiment 
 
5.- Desenvolupament del procés 
 
Fase 1. Definició i presentació dels Pressupostos Participatius 
El procés participatiu es presenta públicament i es realitza una campanya 
de comunicació per tal de donar a conèixer aquest projecte i fomentar la 
participació de la ciutadania. S’informarà del calendari i dels diferents 
espais de participació. Es dissenyarà una imatge per acompanyar les 
accions del procés participatiu. 
 
Fase 2. Presentació de propostes 
En aquesta fase, que serà del 19 d’abril fins el 31 de maig de 2022, es 
recolliran les propostes que realitzi la ciutadania. 
 
Qui pot presentar una proposta? 
Totes les persones que viuen a Ripollet majors de 16 anys poden presentar 
la proposta. 
 
On es presenta la proposta? 
Les persones que vulguin presentar una proposta han d’omplir el formulari 
que estarà a la web https://www.ripollet.cat/serveis/participacio. 
 
Aquelles persones que ho necessitin, poden demanar assistència per a 
omplir el formulari adreçant-se a l’OAC (c. de Balmes, 4). 
 
Com ha de ser la proposta? 
Les propostes contindran la informació següent, com a mínim: 
 
- Nom de la persona 
- Adreça de correu electrònic o telèfon 



 

- Títol de la proposta 
- Necessitat que es vol resoldre 
- A qui va adreçada 
- Descripció de l’actuació a realitzar 
- Pressupost estimat 
- Ubicació 
- Annexos (fotografies, dibuixos, plànols, vídeos o altres elements que 

aportin detalls sobre les explicacions) 
 
Les propostes podran també fer referència als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), que van sorgir com a resultat d’un 
procés de negociació fet després de la Cimera de Rio+20 (2012), partint 
de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenni. Es pot consultar tota la informació relacionada amb els ODS a 
https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/educacio_i_s
ostenibilitat/desenvolupament_sostenible/agenda-2030-ods/ 
 
Les propostes que plantegin millores per a la igualtat de gènere, la 
sostenibilitat, la convivència intergeneracional i intercultural comptaran 
amb un distintiu dins del llistat global de projectes viables i tindran un 
tractament especial en la votació (tal i com s’explica en la fase 4) amb 
l'objectiu de prioritzar els que promoguin valors cívics i socials, la millora 
de la cohesió i la convivència ciutadana. 
 
L’Ajuntament proporciona una adreça de correu electrònic 
(participa@ripollet.cat) i un whatsapp (636289615) per tal d’aclarir 
dubtes i oferir assessorament en la presentació de propostes. També 
s’organitzaran dues sessions d’acompanyament obertes a la ciutadania. 
 
Fase 3. Validació i valoració tècnica de les propostes 
En aquesta fase es realitza un primera validació tècnica de les propostes i, 
posteriorment, una valoració tècnica i econòmica d’aquelles propostes que 
són viables. 
 
La validació tècnica mirarà que totes les propostes compleixin els criteris 
establerts. Si hi ha propostes repetides o molt similars, s’unificaran en una 
única i s’hi informarà a les persones proposants. 
 



 

Una vegada s’hagin assenyalat les propostes viables, seran valorades pels 
serveis tècnics corresponents, els quals emetran un breu informe tècnic i 
un pressupost aproximat per a cada projecte. 
 
El llistat de les propostes, tant les viables com les que no, seran publicades 
a la web ripollet.cat. 
 
Fase 4. Exposició pública i votació de les propostes 
Aquesta fase consisteix, d’una banda, en la presentació pública dels 
projectes finalistes i, de l’altra, la votació dels projectes per part de la 
ciutadania. 
 
Qui pot votar? 
Poden votar totes les persones empadronades a Ripollet majors de 16 
anys. 
 
Com i on es podrà votar? 
La votació serà electrònica, a través de la web ripollet.cat, des de l’1 de 
juliol fins l’11 de setembre de 2022. També s’establirà un punt de votació 
assistida a l’OAC (c. de Balmes, 4). 
 
Els projectes que plantegin millores per a la igualtat de gènere, la 
sostenibilitat o la convivència intergeneracional o intercultural 
multiplicaran els vots rebuts per 1,5, amb l’objectiu de prioritzar els 
projectes que promoguin els valors cívics, socials i la millora de la cohesió 
i la convivència ciutadana. 
 
Fase 5. Presentació de les propostes guanyadores 
En acabar el termini de votació, els resultats es faran públics el 15 de 
setembre de 2022. 
 
Fase 6. Execució dels projectes i seguiment 
L’Ajuntament es compromet a executar els projectes que hagin obtingut 
major puntuació fins a exhaurir l’import dotat econòmicament al 
pressupost 2023. L’Ajuntament decidirà el calendari d’execució dels 
projectes. 
 
Cal tenir en compte que l’execució dels projectes estarà condicionada pel 
període de tramitació administrativa corresponent. En cas de demora en 
l’execució dels projectes s’informarà a la ciutadania. 



 

 
A la web municipal ripollet.cat es farà seguiment dels projectes i 
s’informarà del seu estat. 
 
 
 


