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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 5 

La sessió 5 ha tingut lloc el dijous 14 de juny de 2018, al saló de les Homilies d’Organyà de la 

Biblioteca Carles Morató, en horari de 20h a 21.30h. 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 5 ha estat el següent:   

 Validar tècnicament les propostes, pressupostar-les i obtenir les propostes 

definitives que s’inclouran al pressupost municipal 

La metodologia seguida ha estat la següent: 

 Recepció dels i les assistents i explicació de la dinàmica. 

 Exposició del llistat final de propostes d’actuacions validades tècnicament i 

pressupostades, amb la participació de l’arquitecta municipal. 

 Debat grupal a partir d’arguments a favor i en contra de les propostes, en base a 

diferents criteris a tenir en compte, tals com el grau d’importància de l’actuació per la 

població, col·lectiu a qui s’adreça (col·lectius vulnerables, gent gran, infants, joves, 

etc.), quantitat de gent que beneficia, nivell de deteriorament que presenta l’espai, 

etc. 
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 Votació individual de les propostes a partir del topall de 50.000 euros. 

 Recompte de la votació i presentació dels resultats finals. 

 Cloenda de la sessió per part de l’alcalde i el regidor de participació ciutadana, 

agraïments, valoracions i recordatori de la següent fase del projecte centrada en el 

seguiment i valoració de l’execució dels projectes seleccionats. 

 

 

 

 

3/  Actuacions descartades 

En aquesta sessió 5 s’han descartat 2 propostes pel fet de poder ser assumides amb recursos 

de l’ajuntament.  En concret ens referim a les següents propostes: 

 

 Llistat d’actuacions descartades 

Actuació Motivació per ser descartada 

2a) Instal·lar una marquesina a la parada 

de Cal Xuxa 

Es disposa d’una marquesina al magatzem de 
l’ajuntament i pot ser instal·lada per la brigada municipal, 
sense cost addicional per a l’ajuntament.  

1b) Millorar en horaris i senyalització els 

lavabos públics de la Plaça del Camp 

No valorat, atès és una proposta poc quantiosa i al marge 
de la partida de manteniment i obres públiques. Es podria 
senyalitzar tant els lavabos de la Plaça del Camp com els 
de l’ajuntament o els de l’oficina de turisme comarcal.  

 

 

  



4 
 

4/  Recull final de propostes d’actuacions 

validades tècnicament i pressupostades 

La següent taula recull les propostes d’actuacions que s’han validat a nivell tècnic, amb la 

valoració econòmica corresponent, a mode aproximat, atès que l’import exacte s’obtindrà en 

el moment que es projecti o es desenvolupi cada actuació concreta.  

 

Codi Actuació Observacions Valoració econòmica 
Import                    
(IVA inclòs) 

1 Lavabos públics   
L'aparell, inclòs el transport 
i el muntatge valen entorn 
els 35.000 € sense IVA. 
Comptant l'obra civil i les 
escomeses que hauria de 
preparar prèviament 
l'Ajuntament s'esgoten o es 
podrien sobrepassar els 
50.000 € amb I.V.A. dels 
que disposem. 

  

1a 

Instal·lar nous lavabos 
públics al pàrquing de 
l’Avinguda del Pont 

A l'aparcament de les 
Moreres és inviable 
econòmicament perquè 
no hi ha xarxa de 
clavegueram. 

50.000,00 € 

2 

Ubicar marquesines 
en diferents parades 
del Bus interurbà 

    

  

2b 

Instal·lar dues 
marquesines a la 
parada de l’Av. del 
Pont 

En l'indret hi ha molts 
elements (arbres, bancs, 
etc) i en breu s'instala 
bancs nous. Caldria 
estudiar bé la seva 
ubicació i com haurien de 
ser. Potser es podrien 
dissenyar i fer a mida. 

Els preus de compra de les 
marquesines noves 
oscil·len sobre els 7.500,00 
IVA, ports inclosos (preu 
unitari). 

15.000,00 € 

3 

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

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. 

 Projecte complert: 
24.745,7€ (I.V.A. inclòs) 

24.745,70 € 

4 
Instal·lar cadires del 
Pavelló vell 

  

S'ha comptat col·locar 
seients a totes les grades, 
amb la separació 
recomanada i la creació 
d'uns esglaons per no tenir 
una tirada tant llarga de 
seients. Preu: 5.780,81 € 
(I.V.A. inclòs) 

5.780,81 € 
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5 

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

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. 

 Projecte complert: 
25.364,55€ (I.V.A. inclòs) 

25.364,55 € 

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. 

 2.598,00€ (I.V.A. inclòs) 2.598,00 € 

7 

Ubicar un pas elevat 
al pas de vianant de 
davant de la 
pastisseria de Cal 
Camps, a la Plaça del 
Camp 

Instal·lar un pas de 
vianants elevat elevant 
davant de Cal Camps i 
unes bandes rugoses a la 
corba abans d’arribar a la 
pastisseria. 

Pas elevat de mides 
estàndard similar als 
existents > de 9,00 metres 
de llargada: arox. 5.000,00 
€ (I.V.A. inclòs), més 600 
euros aprox. Dels elements 
reductors de velocitat 

5.600,00 € 

IMPORT TOTAL 
    
129.089,06 €  

 

Per cadascuna de les actuacions, s’ha fet un debat grupal a partir d’arguments a favor i en 

contra de les propostes. 

 

1) Lavabos públics 

Es comenta que és una actuació molt costosa, la seva selecció implica destinar tot el pressupost 

disponible i amb el risc que no sigui suficient.  

Es considera que cercar un altre emplaçament també costaria el mateix import, per tant, no 

representaria una rebaixa 

Es consensua que és preferible destinar la partida a altres actuacions que no a aquesta pel fet 

d’esgotar-se tot el pressupost en una única actuació.  

Es considera que, si no es fan els lavabos públics, el que sí que es pot fer i seria desitjable 

consisteix en senyalitzar i identificar els lavabos públics existents: Plaça del Camp, 

ajuntament de Solsona i oficina de Turisme, ja que ara no estan senyalitzats i permetrien 

resoldre la manca de lavabos públics.  

 

2) Marquesines 

Es considera que l’import per marquesina prefabricada és elevat, i com a possible alternativa 

per reduir l’import, que possiblement es podria trobar una opció més econòmica demanant-ho 

a algun ferrer o empresa local i fer una marquesina a mida.  
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També es valora positivament que l’ajuntament faci la petició a la Generalitat per instal·lar 

una marquesina i que sigui l’administració autonòmica la qui faci aquesta instal·lació.  

També es recorda que l’ajuntament pot posar la marquesina que té al magatzem a Cal Xuxa 

 

3) Ampliar l’enllumenat del Camp del Serra 

Hi ha opinió unànime en que es tracta d’una actuació molt necessària, atès que és un 

punt fosc de la ciutat, i alhora un espai molt cèntric i utilitzat.  

Es considera que el pressupost és molt real i ajustat a la realitat, ben comptat.  

Per contra, cal tenir present que es tracta d’una actuació provisional, atès que la zona 

s’ha de reprojectar. No obstant, el projecte del Camp del Serra tot i ser necessari és 

valorat per l’ajuntament com un projecte costós, amb la seva execució a llarg termini, 

per tant, l’actuació proposada pot permetre millorar l’espai mentre no es compta amb 

el projecte i s’executa.  

 

4) Instal·lar cadires del Pavelló vell 

Hi ha consens en que es tracta d’una actuació molt clara, sense dubtes del seu interès i 

adequació.  

Es proposa que la selecció del color de les cadires es podria deixar escollir a les entitats 

esportives que fan ús de les instal·lacions.  

 

5) Anella Verda de Solsona 

Actuació costosa si es considera el volum d’usuaris que en gaudirien.  

Alhora, a banda del cost elevat de l’actuació, s’apunta que després és necessari un 

manteniment per conservar l’espai. 

 

6) Font Camp del Serra 

Actuació molt concreta, no hi ha dubtes.  

Es considera que en el moment d’elecció de la font, cal tenir en compte el tipus de 

polsador, per evitar que s’encalli i quedi fixat deixant anar aigua. S’apunta que el 

sistema de polsador de peu potser seria el més adequat. També és important el 

manteniment per resoldre possibles avaries.  
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7) Pas elevat de Cal Camps 

Es considera una actuació necessària, atès que hi ha un perill ja que els cotxes van molt 

ràpids.  

S’apunta que el sistema de bandes hauria de ser de punta a punta, per evitar que els 

cotxes girin per estalviar-se passar per damunt la banda.  

També es considera que han de ser bandes que no generin soroll, més tenint en 

compte que en aquest indret hi ha molts veïns que es podrien queixar si les bandes fan 

soroll.  

 

 

5/  Quadre final dels resultats de les votacions 

Després del debat grupal, cadascun dels membres de l’equip de treball ha passat a fer la 

votació individual de les propostes a partir del topall de 50.000€. Un cop tothom ha fet la seva 

votació individual, s’ha fet una votació a mà alçada de les propostes escollides, i s’ha obtingut 

d’aquesta manera les actuacions més votades. El sumatori total supera lleugerament els 

50.000 € inicials però es tracta d’una priorització, alhora que les propostes es recalcularan i 

s’ajustarà el pressupost exacte.  

 

Pressupost Participatiu de Solsona 
 

Actuació Import (IVA inclòs) 

Ubicar marquesines en diferents parades del Bus interurbà 15.000,00 € 

Ampliar l’enllumenat del Camp del Serra 24.745,70 € 

Instal·lar cadires al Pavelló vell 5.780,81 € 

Ubicar un pas elevat al pas de vianant de davant de la pastisseria de 
Cal Camps, a la Plaça del Camp 

5.600,00 € 

Instal·lació d’una font d’aigua al camp de futbol del Camp del Serra  2.598,00 € 

PRESSUPOST TOTAL  
 53.724,51 €  
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6/  Recull fotogràfic 

 

Presentació de les propostes valorades 

 

 

 

Valoració individual 
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Votació en plenari 

 

 

 

 

Cloenda  

 


