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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 4 

La sessió 4 ha tingut lloc el dijous 24 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 16 

persones, membres de l’Equip de Treball de veïns i veïnes seleccionats en el sorteig públic. 

L’objectiu de la Sessió 4 ha estat el següent:   

 Desenvolupar i aprofundir aquelles propostes que hagin estat més prioritzades pels 

participants en les darreres sessions. 

La metodologia seguida ha estat la següent: 

 Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica. 

 Exposició en plenari de les propostes d’actuació prioritzades en la sessió 2 i explicació 

de les observacions realitzades en la visita de camp (sessió 3). Així mateix en aquesta 

exposició s’ha realitzat un debat i consens a l’hora de descartar o no algunes 

d’aquestes propostes atenent a diferents casuístiques que impossibilitaven tenir en 

compte algunes propostes en el present procés participatiu (quantia superior a 50.000 

euros, competències no municipals, impediments del planejament urbanístic, etc.). 
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 Treball en petits grups (3) distribuïts per la sala per tal de poder realitzar l’anàlisi amb 

major detall d’aquelles propostes més prioritzades, en base a una fitxa de treball per a 

cadascuna de les actuacions major prioritzades. 

 Treball en plenari, amb tots els participants junts, de manera que cada portaveu de 

cada grup ha anat exposant el treball realitzat al si del seu grup, alhora que s’ha 

generat debat al si del conjunt de participants, recollint altres observacions i 

aportacions d’altres participants, així com de la pròpia persona responsable de Serveis 

Tècnics de l’Ajuntament que també ha participat en la present sessió. 

 

3/  Actuacions descartades 

En aquesta sessió 3, com ja s’ha comentat, es varen descartar col·lectivament algunes de les 

propostes prioritzades en les anteriors sessions, atenent a diferents casuístiques que 

impossibilitaven tenir-les en compte en el present procés participatiu. En concret ens referim a 

les següents propostes: 

 Llistat d’actuacions descartades 

Actuació Motivació per ser descartada 

Cobrir la piscina municipal per mitjà d’un 

sistema amb globus per poder-la utilitzar a 

l’hivern 

Arrel de la recerca d’un membre de l’Equip de Treball, 
s’exposa en plenari vària documentació relacionada amb 
aquesta possible actuació. Així doncs, alguns aspectes que 
s’han de tenir en compte, entre d’altres, és la necessitat 
d’una caldera que faciliti l’escalfament de l’aigua i de 
l’aire ambient de dins del globus. 
Així mateix, s’identifica que el pressupost orientatiu de 
l’actuació ascendeix a uns 174.000 euros, i per tant 
atenent que supera els 50.000€ del Pressupost 
Participatiu d’enguany es decideix descartar aquesta 
actuació. 
Tanmateix s’identifica que es tracta d’una actuació 
interessant per la ciutat i es decideix traslladar aquesta 
proposta a l’Ajuntament perquè es tingui en consideració. 
 

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. 

A partir de les observacions en la visita de camp i en base 
a informació municipal, s’identifica una gran quantitat 
d’arbres d’aquestes característiques al municipi i la 
dificultat de substituir-los a curt termini. 
Des de l’Ajuntament, s’informa que hi ha un Pla de 
substitució d’aquests arbrers que provoquen més 
al·lèrgies per altres més innocus. Tanmateix, la substitució 
és progressiva a mesura que els arbrers emmalalteixen o 
tenen alguna problemàtica. No es pot fer la substitució de 
cop ja que els nous arbrers són de mida molt més petita i 
es perdria molta d’ombra a l’estiu als carrers afectats. 
Per tot plegat es decideix descartar l’actuació en el ben 
entès que des de l’Ajuntament ja es preveu substituir 
aquesta tipologia d’arbrat progressivament. 
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Eixamplar les voreres de l’Avinguda del 

Pont 

Aquesta actuació s’identifica com a molt costosa, que 
supera amb escreix els 50.000€ del Pressupost 
Participatiu. 
Per altra banda, la titularitat del pont és de la Generalitat, 
no de l’Ajuntament. 
Així doncs, tant per la gran quantia econòmica com per la 
manca de competència directa es decideix descartar 
aquesta actuació. 
 

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. 

Des dels serveis tècnics de l’Ajuntament s’ha comprovat 
amb el cadastre i el catàleg de camins que aquest carrer 
no té sortida possible. No hi ha cap camí catalogat i el 
carrer limita directament amb propietat privada en sòl no 
urbanitzable. 
Així mateix per l’amplada del carrer tampoc és possible 
crear una petita glorieta al final del carrer que facilités la 
mobilitat en aquest espai. 
Per tot plegat es decideix descartar l’actuació atenent a 
aquests impediments del planejament urbanístic i a les 
característiques del vial. 
 

 

 

 

4/  Actuacions aprofundides 

Deixant al marge les actuacions descartades, l’Equip de Treball distribuït en diferents petits 

grups desenvolupà les següents actuacions: 

 

 Llistat d’actuacions aprofundides 

Codi Actuació Motivació Observacions 

1 Lavabos públics   

1a Instal·lar nous lavabos 

públics al pàrquing de 

l’Avinguda del Pont 

La manca de serveis 

públics 

Format de cabina fixe metàl·lica. 

Possibilitat de pagament i auto-rentat. 

1b Millorar en horaris i 

senyalització els 

lavabos públics de la 

Plaça del Camp 

Falta de senyalització i 

horaris desconeguts 

També es planteja la possibilitat 

d’aprofitar més els lavabos de l’estació 

d’autobusos amb algun sistema de 

pagament fora d’horari d’obertura 

habitual (cal demanar al gestor de l’espai 

el funcionament actual d’aquests 

lavabos). 
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2 Ubicar marquesines en 

diferents parades del 

Bus interurbà 

  

2a Instal·lar una 

marquesina a la parada 

de Cal Xuxa 

Escolars quan fa mal 

temps, “pluja i sol 

intens". 

Instal·lar-hi la marquesina grossa que ja es 

disposa i es troba al magatzem. 

2b Instal·lar dues 

marquesines a la 

parada de l’Av. del Pont 

 Ubicar dues marquesines amb banc de 

petit format i atractives pel nucli urbà, a 

l’entrada del pont davant dels edificis 

Aries i Taure. 

S’informa que des del consistori es preveu 

instal·lar 2 bancs nous en aquest indret. Si 

finalment s’instal·la la marquesina potser 

es pot prescindir-ne d’un. 

3 Ampliar l’enllumenat 

del Camp del Serra en 

general, a la part baixa i 

també al camp de 

futbol. 

És un espai de pas poc 

il·luminat i molt 

concorregut i per evitar 

usos indeguts. 

Intentar aprofitar els 

fanals actuals. 

Il·luminació pas central i la part baixa, 

carrer paral·lel al carrer Nou. Il·luminar el 

camp de futbol. Enllumenat amb detector 

de presència. 

Es calcula que pot costar uns 15 mil euros. 

4 Instal·lar cadires del 

Pavelló vell 

Perquè no n’hi ha i fa 

fred a l’hivern. 

Posar cadires de plàstic amb respatller a 

tot el pavelló (unes 290 cadires). Es calcula 

que el cost del material pot ascendir a uns 

3.677 euros aproximadament. 

5 Potenciar una anella 

verda entorn de 

Solsona: Adequar el 

camí del costat de la 

carretera que va a la 

depuradora 

Continuar el pla 

d’adequació de la ribera 

i poder gaudir de 

l’entorn. 

Continuació de l’adequació peatonal que 

va per sota el pont de la variant fins la 

depuradora. Es proposa desbrossar, 

compactar el camí i delimitar el camí amb 

la carretera amb una petita barana de 

fusta. També caldria tenir cura del seu 

manteniment. 

Es planteja que hi podria intervenir tant la 

brigada municipal com ara Riuverd. Així 

mateix també es planteja que es podria 

optar a subvencions de la junta d’aigües i 

d’agricultura possiblement. 

6 Instal·lació d’una font 

d’aigua al camp de 

futbol del Camp del 

Serra  

 

 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. 
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7 Ubicar un pas elevat al 

pas de vianant de 

davant de la pastisseria 

de Cal Camps, a la Plaça 

del Camp 

Seguretat dels vianants, 

sobretot nens i persones 

grans. 

Instal·lar un pas de vianants elevat davant 

de Cal Camps i unes bandes rugoses a la 

corba abans d’arribar a la pastisseria 

(deixant un xic d’espai vora la vorera pel 

pas de bicicletes). 

També caldrà senyalitzar la velocitat 

màxima i l’existència del pas elevat. 

 

 

 

5/  Recull fotogràfic 

 

Exposició en plenari de les propostes d’actuació prioritzades  

 

Treball en petits grups  
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Treball en plenari, exposant el treball realitzat al si dels grups i debat amb el conjunt de participants 


