Propostes vàlides
Nº

Proposta

Cost aproximat

1

Pintar una reproducció d'un quadre del nostre pintor Julià Mateu a la
paret de la plaça on ara hi ha el toldo

10.000 €

2

Dignificar la zona de l'àrea de reciclatge (contenidors) que es troba al
trencant del c/Castell de Sant Pere i senyalitzar-hi i pintar-hi un pas de
vianants

25.000 €

3

Dignificar el camí/sender alçat que envolta la part oest de Ribes (sota la
Roca de la Creu) des del carrer de Cerdanya i des de les escales de sobre
del carrer Bonavista fins al carrer Estiradors. Caldria arranjar-lo i dotarlo d'alguns elements mobiliaris i de seguretat que el facin més còmode i
atractiu. També caldria valorar si seria millor variar-ne el tram final
(escales c/Estiradors). Cal recordar que aquest camí, a més d' oferir una
bona talaia de la vila, passa a prop de llocs d' interès poc coneguts com
ara la Capella de Sant Cristòfor i la Capella dels Desemparats

4

Restaurar i/o conservar totes les fonts de Ribes que no estiguin dins el
nucli urbà. Per exemple, font del Duc, font de Vista Alegre, la del Sofre,
la del Ferro, fons de la Teula... No canviar-les ni fer-les noves i
modernes, sinó restaurar-les conservant al màxim el seu disseny
original. Moltes estan molt deixades i s'acabaran perdent

Observacions

25.000 €

Es destinarà tota la partida a
aquesta finalitat fins a esgotar
el pressupost disponible, però
no es podrà cobrir tota la
intervenció proposada

25.000 €

S'invertirà tota la partida en la
conservació de fonts, però no és
segur que amb els recursos
disponibles es pugui intervenir
en totes elles

5

Recuperar o fer nous miradors al poble de Ribes. Preparar accessos,
senyalitzar i fer-ne difusió. Exemples: km. 2 de la carretera de Bruguera;
Ribes Altes; paella de la carretera de Campelles; castell de Segura; Sant
Antoni…

25.000 €

Es destinarà tota la partida a
aquesta finalitat fins a esgotar
el pressupost disponible, però
no es podrà cobrir tota la
intervenció proposada

6

Inversió en fibra òptica municipal, especialment a nuclis com Bruguera, i
garantir ample de banda a nuclis agregats, masies i empreses que no
tenen oferta d’una operadora comercial

25.000 €

7

Instal·lació d’una xarxa de Wifi oberta i gratuïta en equipaments públics

25.000 €

8

Inversió en dispositius d’estalvi energètic que regulin l’encesa i apagada
dels subministraments energètics en equipaments municipals (Casal de
Cultura, pavelló...) quan no s’utilitzen

25.000 €

S'invertirà tota la partida en la
instal·lació de fibra òptica, però
els recursos disponibles no
seran suficients per a completar
tot el terme municipal

9

Dignificació de la façana de la 2a plaça. Pintar un graffiti o pintura
artística. Recol·locació del rellotge de l’edifici dels estudis

25.000 €

10

Mesures de reducció de la velocitat dels vehicles a: carrer Fonderia,
venint de la vila d'amunt, just abans d'agafar el tram nou; carrer Nostra
Senyora de Gràcia, 22

15.000 €

11

Invertir en el camp de futbol: llums, grades, lavabos per a la gent que va
a veure el futbol...

25.000 €

12

Fer grafittis/murals en diferents espais públics o privats possibles que
siguin integradors amb l'entorn o amb projectes existents en el poble
(Met, natura, etc.)

10.000 €

13

Millorar i adequar l'entorn exterior i patis de l'Institut Escola

25.000 €

14

Millorar l'espai públic del monument del Pastor i buscar un nou
emplaçament per al monument dels donants de sang per fer-los més
atractius i acollidors a les persones

25.000 €

15

Pacificar el trànsit de vehicles pel Passeig del Taga (zona esportiva i
piscina), degut a la presència de vehicles motoritzats que circulen a alta
velocitat. Es proposa alçar les zones ja marcades com a pas de vianants.
D’aquesta manera es milloraria la seguretat de les persones (molts nens
i nenes ) que van a fer esport al camp de futbol i piscina i també es
disminuiria la contaminació i el soroll en la zona propera

15.000 €

16

Millora de les voreres del carrer Bonavista

25.000 €

17

Teatre d'emergència. Substituir totes o una part de les cadires del
Teatre. Estan fetes "caldo", brutes, trencades, cauen els cargols, la
meitat tenen arrencats els reposa-braços, deixant a la vista ferros amb
arestes que rasquen...

25.000 €

18

Rentar la cara a les parets de les habitacions de la Residència d'Avis. Les
instal·lacions estan molt netes, però a les parets els falta una mà de
pintura

25.000 €

19

Arreglar el camí que va per sota la Roca de la Creu de l'Ermita dels
Desemparats fins al Carrer Cerdanya juntament amb els camins que hi
accedeixen, ja que sempre que plou (o la gent al caminar) baixa la grava
que hi ha al capdamunt del camí (escales de Cal Campaner i accés pel
carreró de carrer Cerdanya 30)

25.000 €

20

Arranjar el parc infantil del Castell de Sant Pere i instal·lar-hi un
tobogan. Falten instal·lacions i la moto i el gronxador estan fets malbé

25.000 €

21

Posar fanals amb plaques solars a Ribes Altes, que a dia d’avui segueix
sense enllumenat públic

25.000 €

22

Arranjament exterior de la Biblioteca (pati). La grava que hi ha provoca
que gats i gossos ho facin servir de pipican. A part que sempre hi ha
pedretes i això fa que la porta s'encalli. Els graons de l'entrada són
massa alts per la gent gran

15.000 €

S’aniran fent intervencions fins
a esgotar el pressupost
disponible

23

Instal·lar plaques solars a la Residència

25.000 €

24

Calçar el mur del Riu Freser a l'alçada del pont de la plaça del Mercat

25.000 €

25

Arranjar un tros de la Carretera de Coll de Jou (amb ciment)

25.000 €

26

Millorar i dotar de més elements el gimnàs del pavelló

25.000 €

Es destinarà tota la partida a
aquesta finalitat fins a esgotar
el pressupost disponible

Propostes desestimades
Nº

Proposta

Motiu de desestimació

1

Arreglar el voladís de la casa de Cultura, pintar la façana i treure la
publicitat de la caixa si encara hi és

Ja existeix o està
previst

2

Dotar de vorera la Carretera de Pardines al seu pas pel nucli urbà de
Ribes de Freser, per evitar l'actual perill que suposa per a veïns i
vianants el fet no disposar-ne, tot i trobar-se en l’entramat urbà de
la vila

No s'adequa a la
normativa vigent

3

Impulsar i dissenyar un projecte de protecció del cel nocturn al
municipi de Ribes. Els objectius principals serien garantir l'accés de
tothom al paisatge nocturn del cel i les estrelles, reduir la
contaminació lumínica, millorar l'eficiència energètica dels
enllumenats exteriors, preservar la biodiversitat i el cicle vital de
nombroses espècies afectades per la contaminació lumínica (cuques
de llum…). L'objectiu final seria el de poder acabar acomplint els
estàndards de qualitat per a ser mereixedors de les certificacions
Starlight. Caldria també una campanya d'informació i sensibilització,
així com la possibilitat de fer propostes d'apagades d'enllumenat en
dies puntuals (per exemple com a activitat dins el programa de la
festa major o d'alguna fira)

Supera el pressupost
previst

4

Refugi de gats. La creació d'un espai on els gats de carrer puguin
estar atesos i controlats, on poder fer-se càrrec del seu benestar, a
més de fomentar i promoure les adopcions. L’objectiu principal
d’aquest espai seria l’eliminació de gats abandonats al municipi, a
més de la gestió i control de les colònies existents.

Compromet futurs
exercicis o
pressupostos

5

Iniciar estudi projecte de via verda, inicialment fins al municipi de
Campdevànol, en col·laboració amb el municipi de Campelles, per no
quedar desfasats amb la xarxa existent a la resta de la província de
Girona, amb l'interès futur que comportarà a nivell turístic, comercial
i de comunicació

Ja existeix o està
previst

6

Inversió en aparcaments de bicicleta urbans i rutes ciclables urbanes
(estacions de tren, equipaments públics, parada d’autobús, zones
comercials…)

Ja existeix o està
previst

7

Ascensor o plataforma elevadora per facilitar la mobilitat de la gent
gran i amb mobilitat reduïda del carrer Major al Carrer Bonavista

Supera el pressupost
previst

8

Creació d’un local per a jovent

Compromet futurs
exercicis o
pressupostos

9

Creació d’una zona d’aparcament fora del centre de Ribes

Supera el pressupost
previst

10

Connectar el safareig amb la zona de la Saida, amb un voral,
passarel·la o pont aeri integrat amb l'entorn

Supera el pressupost
previst

11

Arranjar un parc infantil a la plaça del carrer Puigmal (costat de
l'hotel Caçadors)

Supera el pressupost
previst

Observacions

L'habilitació del refugi en sí és
una inversió limitada en el
temps, però la seva gestió
posterior compromet les
partides del capítol 1
(personal) d'exercicis futurs

Pendents del Pla de Mobilitat
urbana que comença a
principis de 2022

No és de titularitat municipal

12

Arranjament del passeig de Taga a partir del camp de futbol:
perllongar l'acera de la dreta en direcció a la carretera de Bruguera.
Incloure impediments de circulació per fer complir la velocitat
limitada: passos de vianants elevats o algun altre equipament. Hi ha
motos i cotxes que circulen a gran velocitat

Contradiu altres plans
o projectes aprovats.
Una part de la
proposta ha estat
inclosa en una de les
propostes acceptades,
que tenia un caràcter
similar

13

Creo conveniente que Ribes disponga de algún punto de carga
municipal para la carga de vehículos eléctricos. Atraerá turismo,
además de dejar riqueza en el municipio mientras los usuarios tienen
su vehiculo cargando

Ja existeix o està
previst

14

Fer una vorera més ampla al carrer Sant Quintí entre el pont i el
carrer Major. No és accessible per a persones amb mobilitat reduïda,
cotxets, obligant a baixar a la carretera

Supera el pressupost
previst

15

El parc infantil hauria d'estar barrat completament, amb una porta
d'accés, ja que es troba molt a prop de la carretera. També hi caldria
més il·luminació

Ja existeix o està
previst

16

Caldria més llum al parc infantil del passeig

Ja existeix o està
previst

17

Que el poble dels rius els tingui accessibles. Poder fer un petit
passeig al costat (mateix nivell) del riu

Supera el pressupost
previst

18

A mode de propiciar les reduccions de CO2 i incentivar l'ús de vehicle
elèctric, es podria instal•lar algun punt de càrrega municipal, si bé no
gratuït, almenys amb preus públics

Ja existeix o està
previst

19

Crec que Ribes de Freser necessita un pla, unes eines e
infraestructures per gestionar el problema de gossos maltractats,
abandonats o perduts per la Vall. Sempre ens involucrem els
mateixos ciutadans, però sense cap ajuda quan es una qüestió de
salut i seguretat al poble, ja que un gos perdut o abandonat pot
provocar un accident, mossegar algú, etc... Molts pobles tenen tot
allò necessari per recollir gossos en aquests casos (corretges,
gàbies, etc..) perquè sempre passa per les nits o caps de setmana
quan el servei del Refugi no està obert i faria falta per tenir l'animal
amb seguretat fins que es faci la recollida per part del servei del
Consell Comarcal

No es de competència
municipal

És competència del Consell
Comarcal del Ripollès

20

Un espai de coworking amb taules, sales de reunió, wifi, màquina de
cafès, etc.

Compromet futurs
exercicis o
pressupostos

Un cop habilitat caldria
destinar recursos cada mes al
seu manteniment

21

Habilitar espais coberts d'oci amb un/a dinamitzador/a per als
infants (tardes)

Compromet futurs
exercicis o
pressupostos

22

Foment de les activitats de lleure a la zona amb descomptes i
subvencions per a residents (cremallera…)

No és una inversió

23

L'enllumenat del barri del pavelló és insuficient. Caldria augmentarne la potència

Ja existeix o està
previst

24

Dinamització dels espais del casal de cultura

No és una inversió

És un PAU

Un casal d'estiu en condicions, per favor. L'entorn és immillorable,
però amb gent no qualificada no es poden oferir propostes
atractives

No és una inversió

Millora del pati de l'Institut-escola a partir de les propostes
d'alumnes i mestres

Ja s’ha acceptat una
altra proposta similar
en aquest sentit (n’º
13 del llistat de
propostes acceptades)

Adecentar l'espai de les 9 fonts que comprenen la Ruta de les Fonts

Ja s’ha acceptat una
proposta molt similar
en aquest sentit (nº 4
del llistat de
propostes acceptades)

28

Instal·lar un tobogan al parc del Castell de Sant Pere

S’ha fusionat amb una
altra proposta similar
i, per tant, ha quedat
inclosa en la proposta
nº 20 del llistat de
propostes acceptades

29

Inversió en un espai de lleure i pipican per a gossos. Un correcan al
poble de Ribes de Freser, un lloc ampli i tancat on les nostres
mascotes puguin córrer i fer exercici sense necessitat d’anar lligats.
Amb condicions d’il·luminació apropiades, papereres, una mica de
vegetació per a ombres, font d’aigua per a gossos i espai de resguard
per a les persones propietàries en cas de molt sol o pluja

30

Ens agradaria proposar un correcan, amb condicions adients, al
poble. Perquè els gossos puguin jugar, deslligats, en un espai limitat
per un tancat on no puguin escapar-se ni molestin a les persones
que no tenen gossos

31

Zona d'esbarjo tancada per a gossos, on puguin córrer, jugar...

25

26

27

Viabilitat tècnica
dubtosa

Tenint en compte la
composició urbana de Ribes
de Freser, aquesta actuació és
complexa. Caldria fer una
revisió del POUM i localitzar
un espai apte per a aquest ús.
L'equip de govern es
compromet a treballar
conjuntament amb els altres
grups municipals i els serveis
tècnics de l'Ajuntament per
estudiar la viabilitat d'aquesta
proposta fora dels
pressupostos participatius i, si
finalment és viable, incorporar
aquesta inversió a l'exercici
2022, independentment de
quin sigui el resultat dels
Pressupostos Participatius

