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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 4 

La sessió 4 ha tingut lloc el dijous 13 de febrer de 2020, al saló de les Homilies d’Organyà de la 

Biblioteca Carles Morató, en horari de 19.30 a 21.30h. A la sessió hi ha participat un total de 22 

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

euros, competències no municipals, impediments del planejament urbanístic, etc.). 

 Treball en petits grups (4) 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, 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 Vots Motivació per ser descartada 

Instal·lar una màquina de recollida 

d’envasos que, a canvi, doni incentius (vals 

descompte per al comerç solsoní, o bé 

diners), que sigui una recompensa per 

fomentar la recollida selectiva d’envasos.  

18 (1a 

posició) 

Des de l’Ajuntament hi ha la previsió d’implantar el 

sistema de recollida selectiva Porta a Porta a finals d’any, i 

la validesa i comptabilitat d’aquesta màquina de recollida 

d’envasos seria dubtosa, per haver-hi un altre sistema de 

recollida selectiva diferent, motiu pel qual aquesta 

actuació es considera no prioritària. 

Arranjament i il·luminació del camí a la 

Mare de la Font 

10 (6a 

posició) 

Es considera que pot ser tasca de la brigada realitzar un 

major manteniment del camí, aportar més grava, arreglar 

la font i fins i tot augmentar els bancs que hi ha. Es parla 

també de possibles llums amb sensor de presència, però 

conjuntament no es considera prioritària aquesta 

actuació. 

Renovar l’arbrat (plataners), que ocasiona 

problemes d’al·lèrgies 

8 (7a 

posició) 

L’Ajuntament disposa d’un pla de substitució de l’arbrat 

amb espècies no al·lergògenes. A mesura que es van 

morint els arbres actuals es van substituint per altres 

espècies. 

Arreglar l’escala que va de la Plaça del Camp 

al CAP fent una rampa amb ziga-zaga 

7 (8a 

posició) 

Hi ha molta pendent i és dificultós instal·lar-hi una rampa 

per l’elevat desnivell. Es considera que hi ha altres camins 

alternatius per salar aquest desnivelli es considera que no 

es una proposta prioritària. 

Wi-Fi gratuït 6 (9a 

posició) 

Al nucli antic hi ha aquest servei. No es considera una 

proposta prioritària. 

Arreglar el Parc dels Jubilats 5 (10 Es considera que s’hi dóna un problema d’incivisme i 
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posició) convé enfortir el servei de vigilància, neteja i 

manteniment d’aquest espai. 

Millorar l’enllumenat de places, carrers, 

nucli antic, etc. 

Per exemple al carrer Nou o l’Avinguda de la 

Sisa. 

4 (11a 

posició) 

Caldria concretar i acotar la zona a millorar. De totes 

maneres, en l’actuació de millora de passos de vianants 

s’inclou també la millora de l’enllumenat.  

Reorganitzar l’espai exterior del Centre 

Sanitari per millorar l’aparcament, el pas de 

persones, etc. 

3 (12 

posició) 

Es va visitar durant la visita de camp i es considera que és 

correcte com està ara, i que no s’hi veuen opcions de 

millora. 

Arreglar les escales de la carretera del 

Castellvell 

En canvi, arreglar les escales de la Font de la 

Mira i les del corriol de Sant Bartomeu (que 

també es proposen en la proposta) poden 

ser tasca de la brigada. 

2 (13a 

posició) 

Convé tenir present que caldria fer-ho a mitges amb 

l’Ajuntament d’Olius. 

No es considera prioritari. 

Fer un tram de carril-bici al Vall Calent a 

sobre la vorera de la zona més ampla 

1 (14 

posició) 

Seria un primer tram d’un possible carril-bici que es podria 

allargar cap a altres carrers . 

No es considera prioritari. 

Reducció de la velocitat al casc antic (per 

exemple, posant videocàmeres) 

0 (15a 

posició) 

No es considera prioritari. 

Refer l’escala que uneix el C/Ribera amb la 

Carretera de Manresa 

0 (15a 

posició) 

Es comenta que hi ha molta pendent però es pot mirar de 

fer alguna cosa.  

No es considera prioritari. 

Vorera de la Pujada del seminari davant la 

residència 

 Es considera que l’Ajuntament hauria de pressionar a la 

propietat (la residència) per tal que realitzi les obres 

pertinents de millora de la vorera en el primer tram. 
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4/  Actuacions aprofundides 

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

grups desenvolupà les següents actuacions, que es debateren en plenari. 

 Llistat d’actuacions aprofundides 

 
Codi Actuació Vots Motivació Observacions 

2 Millorar 

passos de 

vianants 

17 vots 

(2a 

posició) 

 Es parlarà amb el Caporal de la Guàrdia municipal per 

valorar les propostes de millora dels passos de vianants  

saber quins passos escollir per a fer-hi les actuacions 

2.1 Pas de 

vianants del 

Vall Calent 

cantonada 

amb la Pujada 

del Seminari i 

el tanatori 

 No es veuen els 

vianants que volen 

creuar, perill 

d’accidents. 

Estudiar eliminar el pas de vianants del tanatori. Però si no és 

possible eliminar-lo, aleshores:  

Col·locar llums grans (valises a terra) amb sensor de 

moviment a les franges del pas. 

Il·luminar des de dalt les persones que travessen pels dos 

costats. 

També es comenta que seria interessant avançar la vorera 

fins a l’alçada de les orelles pintades al terra per millorar la 

visibilitat dels peatons al moment d’entrar al pas de vianants. 

2.2 Pas de 

vianants del 

Vall Calent 

vora el 

monument a la 

Sardana 

 Els contenidors tapen 

la visió dels cotxes 

que no veuen els 

vianants fins que són 

a mitja carretera. 

Fer arribar la vorera més endavant. Posant-hi llambordes fins 

a l’orella que ja hi ha actualment i fins a l’alçada dels 

contenidors, fet que permetria millorar la visibilitat a l’hora 

de creuar amb seguretat pel pas de vianants. 

Il·luminar-ho (mateixa proposta 2.1.) 

 

 Pas de 

vianants d la 

Pizzeria la 

Familia 

  Es comenta que en el Pas de la Pizzeria la Família passa el 

mateix i també es podria mirar de fer aquesta millora. 

És un pas que no es va contemplar però té la mateixa 

problemàtica.  

2.3 Pas de 

vianants de la 

carretera de la 

Bassella  

davant el 

restaurant 

Fermín 

 Els cotxes van a 

molta velocitat. 

Es parla de diferents idees: elevar-lo, senyalització vertical 

informativa de la velocitat, pintura florescent, il·luminar-ho 

(proposta 2.1) i semàfor amb polsador. 

D’entrada sembla bona idea col·locar la senyalització vertical 

que s’il·lumina amb detector de velocitat. 

En qualsevol cas caldrà sol·licitar-ho a “carreteres”. 
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També es comenta valorar la possibilitat de posar un semàfor 

amb polsador al pas de davant el Sant Roc.  

2.4 Pas de 

vianants 

fluorescent 

 Poca visibilitat. Es proposa fer prova amb pintura fluorescent en algun indret, 

preferentment algun lloc que no hi hagi massa llum. 

Algunes propostes d’indret són: Pas dels Jubilats alçat (es 

comenta que es podria pintar aquest pas), passos d’accés a la 

plaça St. Jordi, Sirena (pintura fluorescent o bé un semàfor 

amb polsador), principi carretera de Torà, Caliu – pont, 

farmàcia Riu, farmàcia del pont, plaça St. Roc – Llobet o 

carretera St. Llorenç (Nosas). 

 

3 Millorar la 

plaça del Camp 

16 vots 

(3a 

posició) 

El deteriorament 

general de la plaça i 

el perill que suposa 

per la canalla i 

usuaris. És un lloc 

molt concorregut i és 

com si formés part 

del nucli antic. 

 

3.1 Enrajolat nou 

de la plaça 

 Es troba en mal estat. Anivellar la plaça amb enrajolat nou i que quedi a la mateixa 

alçada. Mantenint el dibuix existent. 

3.2 Enrajolar pas 

darrera el 

monument 

 Actualment és de 

terra i es troba en 

mal estat. 

Col·locar paviment amb les peces prefabricades que s’estan 

col·locant en aquests moments a l’entorn. 

3.3 Millorar el 

parc infantil 

 El terra es troba en 

mal estat. 

Reomplir amb sauló al parc infantil (ho pot fer la brigada) i el 

tros de la vorera paviment 

3.4 Monument   Som Vila Florida. Realitzar diferents actuacions: 

 Els dos forats que hi ha a cada costat de les escales, 
posar-ho al mateix nivell que els altres parterres, omplir-
los perquè no hi hagi tant forat i estiguin a la mateixa 
alçada que els altres. 

 Enjardinar amb moltes flors i arbusts per tots els 
parterres perquè la canalla no ho tingui tant fàcil per 
pujar-hi. 

 Treure la part dels contraforts que sobresurten, per 
guanyar espai i evitar que els nens s’hi enfilin. I alhora 
pujar una mica la part de baix, és a dir, que la baixada 
dels contraforts no sigui tant pronunciada. 

 Netejar el monument, enjardinar la font del mig per 
treure l’aigua i il·luminar-lo. 

 Repassar els bancs i valorar posar-ne més al volt del 
monument amb bancs correguts (o bé si no es posen 
bancs, posar-hi moltes flors i plantes). 

 Acostar el panell explicatiu (pot fer-ho la brigada). 
 



8 
 

4 Condicionar 

una zona per a 

autocaravanes 

Un indret 

possible podria 

ser sota el Lidl. 

 

14 vots 

(4a 

posició) 

Manca un espai amb 

aquestes 

característiques al 

municipi. 

On es pugui descarregar les aigües grises i connectar-se al 

corrent elèctric (podria funcionar amb unes fitxes que es 

podrien adquirir als comerços locals). 

L’Ajuntament disposa d’un projecte que inclou: moviment de 

terres, esplanar, pavimentar, baranes, fanals, projecte 

elèctric de connexió a la xarxa, connexió de l’aigua, connexió 

al clavegueram, sistema de pagament per monedes, etc. 

5 Vorera de la 

corba de la 

pujada del 

Seminari 

11 vots 

(5a 

posició) 

És un punt molt 

perillós ja que el 

carrer fa corba i la 

vorera és molt 

estreta. Els punts 

més crítics es troben 

on s’ubiquen dos 

fanals, actualment al 

mig de la vorera, que 

obliguen a la gent 

que va amb cadira de 

rodes o cotxet a 

baixar de la vorera. 

Traslladar els dos fanals a l’altra banda del carrer, així es 

podria millorar significativament la seguretat. 

9. Papereres de 

reciclatge 

6 vots 

(9a 

posició) 

Amb la recollida 

porta a porta cal 

posar noves 

papereres als llocs on 

freqüenta més gent. 

A part que siguin aptes per reciclatge també es considera que 

puguin dur tapa i cendrer. 

Col·locar una trentena de papereres amb recollida selectiva a 

aquests possibles indrets:  

 Escoles: Setelsis (2 unitats), Arrels (2), Institut (2), Arrels 

II Vinyet (2). 

 Parcs: Camp (3 unitats), Jubilats (1), Casal (1), Pont (1). 

 Places: Major (2), St. Joan (2), St. Pere (1), St. Roc (1), 

Camp del Serra (1). 

 Passeig Pare Claret (2). 

 Pavelló (2). 

També altres possibles llocs son: Camí de la Ribera, travessia 

del carrer Llobera, Porta del Jutjat, Carrer Nou / Sputnik. 

Des de l’Ajuntament es disposa d’un pressupost i es tenen 

comptades totes les que s'han de canviar per al nucli antic 

(44 unitats al nucli antic). 

11 Túnel del Vall 

Calent 

5 vots 

(10a 

posició) 

Fa molta pudor i està 

brut perquè la gent 

l’utilitza de manera 

inadequada. 

Existeixen dues possibilitats: 

 Tancar-lo: col·locar una porta metàl·lica per la part del 

parc i tapar l’entrada del Vall Calent amb una tapa i 

posar jardineres a sobre. 

 Si es manté obert, cal millorar el seu estat: netejar, 
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repintar, il·luminar-ho, etc. 

Finalment es planteja que es podria col·locar-hi portes a 

dalt i a baix i obrir i tancar per les nits aquest pas (cm ja 

es fa amb el túnel de la Caixa o del Consell Comarcal). 

Com a tasca de Brigada, també repintar  i millorar 

il·luminació.  

14 Pati vell de 

l’Escola 

Setelsis 

2 vots 

(13a 

posició) 

S’ha realitzat un 

procés participatiu i 

de debat per millorar 

aquest espai. 

El procés està obert i a la propera sessió es podrà disposar de 

més informació. 

La idea es generar un espai educatiu obert al municipi. 

 Nova coberta 

al pavelló vell 

No 

sotmès a 

votació 

Actualment hi ha 

goteres. 

S’havia descartat la proposta per la seva alta quantia 

estimada. Tanmateix l’Ajuntament disposa d’un pressupost 

per col·locar una nova coberta dalt de l’actual, que ascendeix 

a uns 49 mil euros. 

 

Aquestes propostes desenvolupades, juntament amb la resta de propostes d’actuacions identificades i 

ratificades en la sessió 2, es presentaran a la propera i darrera sessió del procés, ja quantificades 

econòmicament per a fer-ne la priorització i selecció final.  
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5/  Recull fotogràfic 

 

Exposició en plenari  

 

Treball en petits grups  

 

Treball en petits grups  

 

 

 


