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1/ Presentació i objec us
El pressupost general de l’Ajuntament de Solsona per al 2019 incorporarà, per segona vegada,
una par da 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 quan a 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 par r d’un sorteig públic
de 400 persones a par r de 16 anys del padró municipal. Els veïns escollits que heu acceptat
par cipar esdeveniu representants de la societat solsonina en aquest procés par cipa u.
Els objec us del procés par cipa u són els següents:





Dinamitzar un procés de par cipació ciutadana que perme 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 par da d’inversions del pressupost municipal.
Es mular la cultura de la par cipació, implicació i co-responsabilitat ciutadana en els
afers i decisions poli coeconòmiques de l’Ajuntament de Solsona.
Crear un espai de par cipació ciutadana i validar una metodologia de treball per a
l’elaboració dels pressupostos par cipa us de l’Ajuntament de Solsona.

2/ Metodologia de treball de la sessió 3
La sessió 3 ha ngut lloc el dijous 17 de maig de 2018 i ha consis t en una visita de camp per
diferents indrets de la ciutat per tal d’avaluar in situ l’estat de la situació a millorar d’acord amb
les propostes d’actuacions que van ser prioritzades en la sessió 2. La visita va tenir una durada
d’unes dues hores, en horari de 19h a 21h. A la visita de camp hi ha par cipat un total d’ 11
persones, membres de l’Equip de Treball de veïns i veïnes seleccionats en el sorteig públic.
L’objec u de la Sessió 3 ha estat el següent:


Realitzar una visita in situ a diversos indrets del municipi on s’han proposat
actuacions a mode de ruta conjunta per realitzar comprovacions i valoracions sobre
el terreny.

La metodologia seguida ha estat la següent:


Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica davant de l’Ajuntament de Solsona.
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Deﬁnició de l’i nerari a seguir conjunt amb tot el grup per diferents indrets del nucli
d’acord amb les ubicacions de les principals actuacions prioritzades en la sessió
anterior.
Anar determinant les concrecions que es consensuaven amb el grup i la persona
responsable de Serveis Tècnics de l’Ajuntament que també va par cipar en la sor da,
de cada una de les actuacions que es van poder comprovar sobre el terreny

Valoració ﬁnal del grup de comentar a la resta de membres de l’Equip de
Treball la possibilitat de repensar les prioritzacions realitzades a la sessió 2
tenint en compte les observacions fetes durant la visita de camp.

3/ Resultats de la visita de camp
En aquesta sessió 3, es va fer una selecció de 6 de les 11 actuacions prioritzades a la sessió 2
per anar-les a analitzar sobre el terreny. Les actuacions que es van anar a veure van ser les
següents


Llistat actuacions visitades durant la sor da de camp
Marcades en vermell les actuacions visitades respecte el conjunt de les 11 prioritzades

Actuació
Nous lavabos públics al nucli de Solsona ( i millorar horaris i
senyalització dels que hi ha a la Plaça del Camp)
Cobrir la piscina municipal per mitjà d’un sistema amb
globus per poder-la u litzar a l’hivern
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.
Eixamplar les voreres de l’Avinguda del Pont
Ubicar bancs i marquesines en diferents paredes del Bus
interurbà: barri de la Cissa, Avinguda del Pont, Polígon dels
Ametllers, etc.
Ampliar l’enllumenat del Camp del Serra en general, a la
part baixa i també al camp de futbol.
Millorar les cadires del Pavelló vell
Perllongar el C/ Francesc Ribalta per donar-li una sor da i
que afavoreixi la mobilitat dels vehicles que acompanyen als
joves a l’ins tut. Ara el carrer no té sor da.
Potenciar una anella verda entorn de Solsona: Adequar el
camí del costat de la carretera que va a la depuradora
Instal·lació d’una font d’aigua al camp de futbol del Camp
del Serra (a par r del pou que hi ha o d’algun punt d’aigua)
Ubicar un pas elevat o bandes rugoses al pas de vianant de
davant de la pas sseria de Cal camps, a la Plaça del Camp



Vots
11

Posició
1

8

2

6

3

6
6

4
5

6

6

5
5

7
8

4

9

4

10

4

11

Observacions

Idees sorgides de cada una de les actuacions visitades
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Actuació
Nous lavabos
públics al nucli de
Solsona

Canviar els arbres
que generen més
al·lèrgies
a
la
ciutadania

Ubicar bancs i
marquesines
en
diferents paredes
del Bus interurbà:
barri de la Cissa,
Avinguda del Pont,
Polígon
dels
Ametllers, etc.

Idees, propostes i suggeriments a contrastar amb la resta de l’Equip de Treball


Instal·lar uns lavabos públics en la zona superior del Camp del Serra,
vora els contenidors. El format podria ser una cabina ﬁxe metàl·lica, de
pagament i d'auto-rentat. La ubicació es jus ﬁca per la proximitat amb
el clavegueram, perquè ja hi ha el pàrquing i els contenidors al darrera.



Millorar el servei de lavabo públic existent a la Plaça del Camp: instal·lar
senyalització (actualment és inexistent) on també s’informi dels horaris
d’obertura diferenciant horari d’hivern (podria ser de 17-19h), d’es u
(podria ser de 17-22h) i pels caps de setmana i fes us (podria allargarse entrant a la ma nada).



Valorar la possibilitat d’ampliar les hores de l’agent cívic que
l’ajuntament ja té contractat per vigilar el pas de vianants de davant
l’Escola Arrels perquè les tardes ngués cura dels lavabos de la Plaça
del Camp (o contractar un Pla d’Ocupació per allargar-ho també als dies
fes us).



Instal·lar uns lavabos públics al pàrquing de l’avinguda del Pont, al
costat del punt de càrrega de la bateria elèctrica. Seria on menys
impacte causarien.



Iden ﬁcar altres lavabos públics existents al nucli: Ajuntament i Oﬁcina
d’Informació Turís ca.



Es comenta la possibilitat que aquests dos lavabos , el de la Plaça del
Camp i els nous que es puguin ubicar es senyalitzin en el material de
comunicació turís ca que edita l’ajuntament (tòtem del Portal del
Castell Vell i tòtem Portal del Pont)



S’iden ﬁca la gran quan tat d’arbres d’aquestes caracterís ques al
municipi i la diﬁcultat de subs tuir-los a curt termini.



Des de l’Ajuntament, s’informa que hi ha un Pla de subs tució
d’aquests arbrers que provoquen més al·lèrgies per altres més innocus.
Tanmateix, la subs tució és progressiva a mesura que els arbrers
emmalalteixen o tenen alguna problemà ca. No es pot fer la
subs tució de cop ja que els nous arbrers són de mida molt més pe ta i
es perdria molta d’ombra a l’es u als carrers afectats.



S’apunta la idea que en altres indrets, en moments de gran
problemà ca, s’opta per ruixar els arbres amb aigua per minimitzar la
seva afectació envers la població.



La ges ó del bus interurbà va a càrrec del Consell Comarcal del
Solsonès, no de l’ajuntament. Per tant, abans de res, s’acorda consultar
al Consell quines són les parades amb més aﬂuència de viatgers.



A la parada de l’Av. del Pont hi ha previst instal·lar-hi dos bancs en
breu.



Des del Consell Comarcal conﬁrmen que només hi ha 2 parades amb
marquesina: Urb.El Pi-Escola Agrària i Cal Llarg. El mo u és per una
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qües ó d’espai ja que les marquesines disponibles de la Generalitat són
de grans dimensions i no hi caben a totes les parades. Es podria
plantejar la possibilitat que dins del nucli urbà s’instal·lés un altre
model de marquesina de mida més reduïda adaptada a l’espai urbà.

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

Instal·lació d’una
font d’aigua al
camp de futbol del
Camp del Serra
Ubicar un pas
elevat o bandes
rugoses al pas de
vianant de davant
de la pas sseria de
Cal camps, a la
Plaça del Camp



Des del Consell també conﬁrmen que el 75% dels usuaris del servei del
bus interurbà són estudiants de secundària.



Les parades amb més ﬂux d’usuaris són:
-Urb. El Pi de St.Just II
-Urb. El Pi - Escola Agrària
-Av. del Pont
-Escola Setelsis - Arrels II
-Centre Sanitari - Arrels I
-Z. Espor va – Ins tut



Per la propera sessió es valora analitzar quines parades seria
recomanable que nguessin marquesina i quines només bancs o
ambdues coses.



Instal·lar enllumenat aproﬁtant els diversos pals existents (els de fusta i
també els fanals de la part inferior que il·luminen el pàrquing de sota).
El format dels punts de llum podria ser amb sensor de moviment
(d’almenys uns 20m de radi d’acció) i valorar si podrien ser alimentats
amb energia solar.



Es planteja il·luminar el pas central, la part de baix paral·lela al pàrquing
del teatre i la part lateral paral·lela al C/ Nou ja que són els punts més
foscos i coincideixen on hi ha la majoria de pals de fusta actuals. Es
preveu que aquests pals també il·luminin el camp de futbol.



A la part inferior potser faltaria afegir algun altre pal de llum per ubicarhi els sensors.



Altres observacions en relació al Camp del Serra:
o En la part inferior, on està previst col·locar rocall que delimi i
ordeni l’accés al camp, serà important il·luminar-ho
adequadament. A tal efecte és possible que sigui necessari
instal·lar algun pal de llum addicional.
o S’iden ﬁca que els diversos arbres que envoltaven el camp de
futbol actualment estan tots morts.



Instal·lar una font vora la paperera i l’escala de la part inferior central
del Camp del Serra, en paral·lel al pàrquing del teatre.



Instal·lar un pas de vianants elevat davant del pas de vianants existent
davant de la pas sseria de Cal Camps.



Instal·lar un ressalt o cavalló a mode de banda reductora de velocitat de
punta a punta de la Crta. de Torà just abans de la corba direcció a la
Plaça del Camp.
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Informacions respecte les altres actuacions prioritzades que
no van ser visitades

Actuació

Idees, propostes i suggeriments a contrastar amb la resta de l’Equip de Treball

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



Una persona membre de l’Equip de Treball comenta que ha estat
inves gant les possibilitats de cobertura de la piscina municipal amb
un professional expert. Alguns aspectes que s’han de tenir en compte,
entre d’altres, és la necessitat d’una caldera que facili l’escalfament
de l’aigua i de l’aire ambient de dins del globus. Segurament, serà una
actuació que supera els 50.000€ del Pressupost Par cipa u.

Eixamplar les
voreres de
l’Avinguda del
Pont



Aquesta actuació també s’iden ﬁca molt costosa, que supera els
50.000€ del Pressupost Par cipa u.
Per altra banda, la tularitat del pont és de la Generalitat, no de
l’Ajuntament.
Opcions: eliminar una de les dues voreres del Pont, per fer-n’hi una de
sola però més amplia, construir una passarel·la peatonal paral·lela al
Pont.




Millorar les cadires
del Pavelló vell




Perllongar el C/
Francesc Ribalta
per donar-li una
sor da





Potenciar
una
anella
verda
entorn de Solsona



El grup de la visita de camp valora que aquesta actuació és molt
necessària perquè afecta a un gran nombre de població usuària.
Comenten la possibilitat de repensar les prioritats de cara a la següent
sessió de treball. Caldria veure el cost i el model de cadires noves que
es poguessin encaixar a les grades del Pavelló vell.
Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha comprovat amb el
cadastre i el catàleg de camins que aquest carrer no té sor da
possible. No hi ha cap camí catalogat, ni a peu ni en cotxe; el carrer
limita directament amb propietat privada en sòl no urbanitzable.
S’hauria de repensar una alterna va per millorar la mobilitat d’aquest
carrer.
D’aquesta actuació no es van recollir comentaris durant la sor da de
camp.

4/ Recull fotogràﬁc
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Inici de la visita de camp. Punt de par da l’Ajuntament de Solsona

Parada al Camp del Serra
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Revisant els lavabos de la Pl. del Camp, els arbrers i el pas de vianants de davant de la pas sseria de cal
Camps

Revisant les parades del bus interurbà
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