
Procés d’elaboració del Pressupost Participatiu 2019 

de l’Ajuntament de Solsona

Sessió 2. Tempesta d’idees i propostes

                          Informe de resultats de la sessió

Solsona, 3 de maig de 2018

Taller dinamitzat per:



Index

1/  Presentació  i objectius.............................................................................................................................2

2/  Metodologia de treball de la sessió 2.......................................................................................................2

3/  Resultats de la pluja d’idees.....................................................................................................................3

4/  Recull fotogràfic........................................................................................................................................6

1



1/  Presentació  i objectius
El pressupost general de l’Ajuntament de Solsona per al 2019 incorporarà, per segona vegada,
una partida d’inversions dissenyada per la ciutadania. 

En aquesta segona edició, el treball se centrarà, de nou, en l’elecció d’accions de millora en el
manteniment i obres públiques, per una quantia total de 50.000 euros del capítol d’inversions
per al proper exercici.

La metodologia escollida es basa en la creació d’un Equip de Treball a partir d’un sorteig públic
de 400 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Els veïns escollits que heu acceptat
participar esdeveniu representants de la societat solsonina en aquest procés participatiu.

Els objectius del procés participatiu són els següents:

 Dinamitzar un procés de participació ciutadana que permeti obtenir una priorització
d’actuacions d’interès general proposades per la ciutadania a fer durant l’any 2019 i
que seran vehiculades a través de la partida d’inversions del pressupost municipal. 

 Estimular la cultura de la participació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els
afers i decisions politicoeconòmiques de l’Ajuntament de Solsona. 

 Crear un espai de participació ciutadana i  validar una metodologia de treball per a
l’elaboració dels pressupostos participatius de l’Ajuntament de Solsona.

2/  Metodologia de treball de la sessió 2
La sessió 2 ha tingut lloc el dijous 3 de maig de 2018, al saló de les Homilies d’Organyà de la
Biblioteca Carles Morató, en horari de 20h a 22h. A la sessió hi ha participat un total de  18
persones, membres de l’Equip de Treball de veïns i veïnes seleccionats en el sorteig públic.

L’objectiu de la Sessió 2 ha estat el següent:  

 Generar propostes d’actuacions en sentit ampli que es poden incloure en la partida
d’inversions dels pressupostos participatius, i obtenir-ne una priorització. 

La metodologia seguida ha estat la següent:

 Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica 
 Treball en petits grups (4) distribuïts per la sala per tal de poder realitzar una pluja

d’idees i un primer consens de propostes d’actuació a nivell de cada grup.
 Treball en plenari, amb tots els participants junts, de manera que cada portaveu de

cada grup ha anat exposant les propostes recollides al seu grup. Cada proposta, escrita
en un post-it s’ha anat exposant en un papel·lògraf i s’han anat agrupant per similituds
o reformulant si feien referència a una mateixa actuació.
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 L’arquitecta municipal ha anat fent les seves aportacions entorn a actuacions que ja
estan previstes pel consistori  o definint algunes accions que no anirien a la partida
d’inversions i manteniment, les quals s’han agrupat en un plafó a banda per tal de fer-
les arribar igualment a l’ajuntament malgrat no serien fruit del present projecte. 

 També s’han incorporat al papel·lògraf les propostes d’actuacions que la ciutadania va
fer arribar a l’ajuntament via mail.

 Finalment, s’ha dut a terme una priorització de les propostes exposades per part de les
persones  de l’equip de treball.  S’ha  fet  una priorització individual  de  les propostes
d’actuacions per part dels participants (5 vots per persona), i s’ha obtingut un primer
llistat  de les propostes  més votades per passar al  segon nivell  de concreció  en les
sessions següents.

3/  Resultats de la pluja d’idees i priorització
de les propostes
En aquesta sessió 2, s’han recollit fins a 35 propostes concretes que són sobre les quals s’ha
dut  a  terme  el  procés  de  votació  per  prioritzar-les.  També  s’han  recollit  altres  propostes
d’actuacions  que  poden  ser  dutes  a  terme  per  la  brigada  municipal  o  que  requereixen
d’inversions més elevades i que no han estat incloses en el llistat d’actuacions a prioritzar.  Per
tal de poder-les ordenar, es presenten en diverses taules diferenciades:

 Llistat actuacions proposades i resultat de la seva priorització
S’han seleccionat les 11 propostes més votades per passar a la següent ronda

Actuació Vots Posició Observacions
Nous lavabos públics al nucli de Solsona ( i millorar horaris i
senyalització dels que hi ha a la Plaça del Camp)

11 1

Cobrir  la  piscina  municipal  per  mitjà  d’un  sistema  amb
globus per poder-la utilitzar a l’hivern

8 2

Canviar els arbres que generen més al·lèrgies a la ciutadania
com els plataners i els pollancres de punts neuràlgics de la
ciutat com al C/ Vall Calent, al Passeig, la Pl. Camp, etc.

6 3

Eixamplar les voreres de l’Avinguda del Pont 6 4
Ubicar  bancs  i  marquesines  en  diferents  paredes  del  Bus
interurbà: barri de la Cissa, Avinguda del Pont, Polígon dels
Ametllers, etc.

6 5

Ampliar l’enllumenat del Camp del Serra en general, a la part
baixa i també al camp de futbol.

6 6

Millorar les cadires del Pavelló vell 5 7
Perllongar el C/ Francesc Ribalta per donar-li  una sortida i
que afavoreixi la mobilitat dels vehicles que acompanyen als
joves a l’institut. Ara el carrer no té sortida.

5 8

Potenciar  una anella verda entorn de Solsona: Adequar el
camí del costat de la carretera que va a la depuradora

4 9

Instal·lació d’una font d’aigua al camp de futbol del Camp
del Serra (a partir del pou que hi ha o d’algun punt d’aigua)

4 10
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Ubicar un pas elevat o bandes rugoses al pas de vianant de
davant de la pastisseria de Cal camps, a la Plaça del Camp

4 11

Arranjar la  tapa del dipòsit  esquerdat  del  Parc  infantil  del
Tossal

3 - Podria  ser  tasca
de la brigada

Manteniment  del  Parc  infantil  de  l’Hort  del  Bisbe:  gespa,
llums, pas subterrani tancar-lo?

3 - Podria  ser  tasca
de la brigada

Endreçar l’enjardinament el tram de la Carretera de Manresa
que va de Cal Xuxa a Jordi Vilar

3 - Podria  ser  tasca
de la brigada

Eliminar les voreres del Carrer Llobera 3 -
Asfaltar el Carrer dels Tints 2 -
Ampliar l’aparcament de la Mare de la Font 2 -
Ubicar  més  bancs  dins  del  nucli  antic,  especialment,  per
arribar  a  l’Ajuntament,  tant  al  Carrer  Castell  com  de  a  la
Plaça Major

2 -

Habilitar un camí peatonal que uneixi el Barri de Sant Bernat
amb el nucli de Solsona

1 -

Arranjar el terra del Passatge Guitart 1 -
Asfaltar la vorera del Carrer Ensija 1 -
Millorar el carrer del Blat i el Carrer de la Palla (Barri de Sant
Bernat)

1 -

Millorar les escales de la Carretera de Manresa que baixen
cap al Bar les Cadenes

1 -

Habilitar un accés peatonal que uneixi  el nucli  de Solsona
amb el Polígon industrial dels Ametllers

1 -

Habilitar una direcció única al pàrquing del teatre 0 -
Millora  de  la  Ctra.  des  de  la  Plaça  de  Sant  Jordi  fins  al
trencant de la urbanització de Cal Llarg

0 -

Enllumenat led al Barri de Sant Bernat 0 -
Ubicar faroles a la Creu Blanca 0 -
Instal·lar càmeres de seguretat per evitar bretolades al parc
de l’Hort del Bisbe i davant del Centre Cívic

0 -

Adequar el terraplè de la pista de l’skate park 0 -
Treure les voreres del C/Castell 0 -
Evitar que el final del C/ Trabucaires envaeixi el camí de la
Ribera cap a la Font del Corb

0 -

Millorar les goteres del pavelló nou 0 -
Ampliar la vorera del C/Sant Agustí al Passatge Guitart 0 -

 Actuacions proposades que es poden assumir per part de la
Brigada Municipal o que la seva inversió supera els 50.000€
i/o requereixen de negociacions amb privats, etc.

Actuacions diverses  Anivellar les arquetes de la Carretera de Torà a l’alçada del Caprabo.
 Netejar els embornals en general.
 Senyalitzar la sortida de la cruïlla entre el C/Molí dels Capellans i la 

Carretera de Manresa(a l’alçada del Servi)  per posar-hi “gir a la dreta 
obligat” per evitar els girs a l’esquerra que són perillosos a l’hora de 
travessar la carretera.

 Asfaltar i arreglar la rampa del pàrquing del Passeig de les Moreres que 
baixa cap al carrer dels Tints.

 Tallar arbusts de Vall Calent per poder obrir les portes dels cotxes quan 
s’aparca.
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 Revisar l’enllumenat del pas que comunica la Crta de Bassella amb la 
plaça del Consell Comarcal.

Voreres  Voreres del carrer de la residència d’avis
 Voreres de Cal Sala
 Voreres de davant de Correus i del Cobert
 Voreres de la Pujada de l’Estudiant
 Vorera de la rotonda de la Plaça Sant Jordi
 Voreres del Camp del Molí a prop del parc infantil

4/  Recull fotogràfic

Presentació de la sessió 2
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Treballant en petits grups

Exposició de les propostes al plenari
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Votació final de les propostes
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