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1/ Presentació i objectius
Aquest és el tercer any que l’ajuntament de Solsona dona veu a la ciutadania perquè prengui
part en la definició de les polítiques públiques a través dels pressupostos participatius.
En aquesta tercera edició, com a novetat es realitza un procés participatiu que abraça dues
anualitats: 2020 i 2021, amb una reserva total de 100.000 € entre ambdues anualitats del capítol
d’inversions per a la selecció d’accions de millora en el manteniment i obres públiques.
La metodologia escollida es basa en la creació d’un Equip de Treball a partir d’un sorteig públic
ampliat enguany a 600 persones a partir de 16 anys del padró municipal. Els veïns i veïnes
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 els anys 2020 i
2021, respectivament, 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 dimecres 15 de juliol de 2020, a l’Auditori de la Sala Polivalent, en
horari de 19.30h a 21.00h. 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 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
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▪
▪
▪

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.
Priorització individual de les 6 propostes que consideren més importants o necessàries.
Recompte de les votacions individuals, ponderació i obtenció del llistat de propostes
prioritzades. Encaix de les propostes dins els 50.000€ per cada anualitat.
Cloenda de la sessió per part del 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
Per a aquesta sessió, s’han descartat 5 propostes pel fet de no disposar de suficient concreció
per poder determinar el seu cost o bé perquè poden ser assumides amb recursos de
l’ajuntament. No obstant, les propostes que s’han descartat i no entren a votació en aquesta
sessió són recollides per part de l’equip de govern i seran tingudes en compte.

➔ Llistat d’actuacions descartades
Proposta

Motius per a ser descartada en la votació

Pas de vianants de la carretera de Es descarta en aquests moments perquè requereix de la
la Bassella davant el restaurant consulta a carreteres però queda recollida per a ser
Fermín
valorada
Millorar el parc infantil

Tasca a realitzar per part de la brigada

Monument de la Plaça del Camp

Hi ha tasques que pot fer la brigada:
-

Millorar l’enjardinat

-

Atansar el panell explicatiu

-

Netejar el monument i el seu entorn

Falta aprofundiment en la proposta i detall concret
sobre el que s’ha de fer amb el monument
Túnel del Vall Calent

No va quedar consensuada la proposta (hi havia opinions
de tancar definitivament, i altres que es podia mantenir
obert amb tancament nocturn i manteniment).
No obstant, la proposta es recull i l’equip de govern la
tindrà present
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Pati vell de l’Escola Setelsis

No s’ha pogut disposar de la informació, i no ha pogut
ser valorada per part de Serveis Tècnics per a aquesta
sessió.

4/ Recull final de propostes d’actuacions
validades tècnicament i pressupostades
La següent taula recull les propostes d’actuacions validades a nivell tècnic i 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.

Import
(IVA inclòs)

Actuació

Observacions

Passos de vianants Vall Calent

adequar els 3 passos del vall Calent (davant
centre sanitari, al costat, i davant Sant 23.406,47 €
Jordi)

Pintat 1 pas fluorescent com a
pintar amb pintura fluorescent 1 dels
prova dels passos de vianants vall
2.159,85 €
passos del Vall Calent
calent
Arranjar plaça interior de la Plaça l'actuació supera els 100.000€ però
109.020,95 €
del Camp
l'ajuntament assumeix els +9020,95€
Pavimentat entre parcs darrera
monument de la Plaça del Camp
Bancs nous de la Plaça del Camp
Condicionar una
autocaravanes

zona

per

4.261,84 €
18 unitats

a

Canviar de vorera els fanals de la
corba de la pujada del Seminari

6.490,74 €

L'actuació supera els 50.00€ i s'hauria de
fer en 2 anualitats (any 2020: 50.000€, any 72.768,00 €
2021: 22.768€
1.451,68 €
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Papereres al nucli antic

La proposta contempla posar 40 papereres
amb tapa i cendrer + 4 grups de papereres 13.203,05 €
de reciclatge a 4 places al nucli antic.

Nova coberta al Pavelló vell

49.806,63 €

Mesures COVID any 2020

Es poden destinar fins a 50.000€ a
mesures covid si l’equip de treball ho 50.000,00 €
decideix així. Caldria concretar les mesures

Mesures COVID any 2021

Es poden destinar fins a 50.000€ a
mesures covid si l’equip de treball ho 50.000,00 €
decideix així

Per cadascuna de les actuacions, s’ha fet un debat grupal a partir d’arguments a favor i en contra
de les propostes.
1) Plaça del Camp
Es comenta que és una actuació molt costosa, la seva selecció implica destinar tot el pressupost
disponible a aquesta actuació. No obstant, també és una oportunitat perquè definitivament
s’arregli aquesta plaça i es faci una intervenció integral.
2) Bancs nous de la Plaça del Camp
Una alternativa seria repintar-los per part de la brigada.
3) Mesures COVID

Hi ha l’opinió que faltaria mes informació per decidir sobre les mesures concretes que
es poden abordar amb aquesta proposta, atès que l’equip de treball no coneix els detalls
sobre les mesures que s’han pres fins ara, o bé tampoc sap quins són els col·lectius més
urgents a atendre o les necessitats més prioritàries.
No obstant, s’apunten algunes propostes de possibles mesures on enfocar els esforços,
com per exemple:
-

-

Garantir l'accés de tots els infants i joves a les noves tecnologies (disposició d'ordinadors i
adequada conexió d'internet). Tot i que hi ha veus que apunten que s’han facilitat ordinadors i
dades d’Internet.
Habilitar/facilitar un espai adequat per la realització de proves PCR. H ha el dubte de si és
competència de l’ajuntament o hi pot intervenir.
Augmentar el nombre d'agents cívics.
Augmentar els recursos del Fons d'Emergència Social.

4) Papereres
La proposta que es presenta inclou les papereres del nucli antic. No obstant, l’equip de treball
proposa ampliar les papereres i posar-ne també en places, parcs i equipaments de Solsona, fora
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del nucli antic. En concret la proposta recull ampliar fins a un total 42 papereres amb tapa i
cendrer als següents espais del municipi: centres educatius (5), Casal, Vall Calent, piscina
municipal (al costat del quiosquet), entrada del pavelló, entrada dels jutjats (una de normal) i
parcs (dels Jubilats, de la Plaça del Camp, de la Sala Polivalent, de la Mare de la Font i del Camp
del Molí).

5) Pintar 1 pas fluorescent com a prova dels passos de vianants Vall Calent
Es comenta que, perquè la mesura tingui efectivitat, han de ser passos que siguin foscos, amb
poca llum. Així, un altre indret proposat per realitzar aquesta prova, podria ser el pas de la Creu
Blanca a la carretera de Basella..

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 seva
priorització. Així, del total de propostes que entren a votació, cada persona ha escollit les 6
propostes que considera més importants, i les ha ordenat de l’1 al 6 (essent 1 la primera
proposta). A continuació, cada persona ha exposat la seva selecció, i s’han anat recollint les
propostes seleccionades, a les quals se’ls ha atorgat un factor de ponderació sobre un total de
105 punts: la proposta escollida en primera opció té 30 punts; la proposta escollida en segona
opció té 25 punts; la proposta escollida en tercera opció té 20 punts; la proposta escollida en
quarta opció té 15 punts; la proposta escollida en cinquena opció té 10 punts; i la proposta
escollida en sisena opció té 5 punts. Establint aquesta ponderació, les propostes han obtingut la
següent puntuació:
Actuació

Passos de vianants Vall Calent

Import
(IVA inclòs)

23.406,47 €

Resultat votació

465

Observacions

Actuació 2020

13.203,05 €
Papereres noves

280

Actuació 2020

9.986,34 €
Canviar de vorera els fanals de la
corba de la pujada del Seminari
Nova coberta al Pavelló vell
Mesures COVID any 2020

1.451,68 €

235

Actuació 2020

49.806,63 €
50.000,00 €

210
190

Actuació 2021
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Pintar 1 pas fluorescent com a prova
dels passos de vianants Vall Calent

2.159,85 €

175

Pavimentat entre parcs darrera
monument de la Plaça del Camp

4.261,84 €

145

109.020,95 €

140

72.768,00 €

30

6.490,74 €

20

Arranjar plaça interior de la Plaça del
Camp
Condicionar una zona per a
autocaravanes
Bancs nous de la Plaça del Camp

Si hi ha pressupost
disponible un cop
revisades les
papereres,
actuació 2020

Aquesta puntuació ha permès determinar les actuacions que entren dins l’anualitat del 2020,
fins als 50.000€; i l’actuació que entra dins l’anualitat del 2021.

6/ Recull fotogràfic
Presentació de les propostes valorades
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Valoració individual

Votació en plenari

Cloenda
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