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1/ Presentació i objectius
Aquesta és la quarta edició del procés de participació d’enguany amb què 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 quarta edició, com en la tercera, es realitza un procés participatiu que abraça dues
anualitats: 2022 i 2023, amb una reserva total de 100.000 euros entre ambdues anualitats del
capítol d’inversions per a la selecció d’accions de millora en el manteniment i obres públiques.
Aquesta reserva pressupostària es pot distribuir en 50.000 euros per a cadascuna de les dues
anualitats (2022 i 2023), o bé es pot escollir destinar l’import total a l’anualitat del 2023. Serà
l’equip de treball qui al llarg del procés decidirà finalment aquesta distribució del pressupost.
La metodologia escollida es basa en la creació d’un equip de treball a partir d’un sorteig públic de
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 3
La sessió 3 ha tingut lloc el dijous 28 d’octubre de 2021 i ha consistit 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 anterior. La visita va tenir una durada
d’unes dues hores, en horari de 18 a 20 h. A la visita de camp 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 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.
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La metodologia seguida ha estat la següent:






Recepció dels assistents i explicació de la dinàmica davant de l’Ajuntament de Solsona.
Definició de l’itinerari 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 participar en la sortida, 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 modificar la data de la darrera sessió per poder disposar més temps per
obtindré més detall i pressupost de les possibles actuacions.

3/ Resultats de la visita de camp
En aquesta sessió 3, es va fer una selecció de 6 de les 19 actuacions prioritzades a la sessió anterior
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 sortida de camp
Marcades en blau fort les actuacions visitades respecte el conjunt de les 19 prioritzades
Actuació

Vots

Posició

Instal·lar plaques solars en equipaments públics

14

1a

Millorar la il·luminació de diversos carrers i
places:

14

1a

Tres grups de treball proposaren
millores en la il·luminació pública.

13

3a

Tenir en compte les alçades dels
passos elevats.

Arreglar el terra del parc infantil de la Sala
Polivalent

8

4a

Suprimir voreres del nucli antic

7

5a

-

Davant l’ajuntament
Tram des de la Xelsa fins cruïlla de la Creu
Blanca
Carrer dels Tints (del Registre cap al parc de
l’Hort del Bisbe)

Millorar barreres arquitectòniques com passos
de vianants
-

Observacions

Pas vianants de la plaça del Camp davant
farmàcia del Passeig
Camí de la Sala Polivalent (ple de forats)

Per exemple, carrer de Llobera

3

7

5a

Dos grups
proposaren

de

treball

ho

Carril bici i de vianants cap al polígon de
Solsona

7

5a

Dos grups
proposaren

de

treball

ho

Obrir aparcament de la Sala Polivalent

6

8a

Es plantegen vàries observacions:
fer-lo automàtic, perill de
vandalisme, horari diürn, lloguer
de places a particulars, etc.

Condicionar el Camp del Serra amb zones
esportives

5

9a

Pistes vàries i coses com el Parc
de la Mina

“Pipican”/Parc per a gossos

5

9a

4

11a

3

12a

Arreglar el paviment de la plaça del Camp

3

12a

Parc municipal als terrenys vora l’skatepark

3

12a

Il·luminar passos de vianants (led gros al terra)

3

12a

Millores de seguretat per als vianants:

1

16a

Millorar accés al Camp de Futbol per cotxets i
cadires de rodes

1

16a

Arreglar la vorera entre Transmoisès i La Família
que no està enrajolat

1

16a

Arreglar el tram de carretera de la rotonda del
Montaner a la carretera nova del càmping

0

19a

Instal·lar lavabos públics als parcs
(Polivalent, Hort del Bisbe, etc.)

Al Camp del Serra, pont, etc.
Aparcament d’autocaravanes
Per exemple, sota el pont de baix
Ruta circular a peu

Des de Serveis tècnics es
comenta que és zona inundable

Adequar el tram des del torrent Ribalta fins a la
Mare de la Font

-

-

Plaça de Palau
Castellvell - escales per pujar
Vorera Institut
Tanca escola bressol per frenar la possible
sortida no controlada dels infants cap a la
carretera
Escala Cal Silo

Projecte realitzat, faltarien les
voreres
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 Idees sorgides de cada una de les actuacions visitades i
observacions respecte la resta d’actuacions
Actuació

Observacions

Instal·lar plaques solars en equipaments públics

Es valora que aquesta actuació suposaria una
millora en el consum energètic.
Es demana si l’Ajuntament disposa d’un Pla
municipal energètic, on s’analitzi consums i
s’identifiqui i es proposi accions de millora.
Cal valorar quins edificis municipals serien els més
idonis per la inclinació i orientació de la coberta,
així mateix també es requereix que l’equipament
tingui consum diürn. També es destaca que si
diversos equipaments son propers, ambdós
podrien aprofitar la instal·lació.
Possibles localitzacions:
-Pavelló
-Ajuntament: amb el condicionat que es tracta
d’un edifici històric i potser no seria factible.
-Sala Polivalent: no té consum diürn diari
-Escola Setelsis
Cal concretar l’equipament on es podria posar, que
hi hagi consum diürn per poder utilitzar l’energia
que es genera.
Es pot destinar l’import que es vulgui (30.000,
40.000, etc.)
Ara es podrien posar plaques, i més endavant
bateries (hi ha prevista una convocatòria d’ajuts).

Millorar la il·luminació de diversos carrers i
places:
-

Davant l’ajuntament
Tram des de la Xelsa fins cruïlla de la Creu
Blanca

Respecte davant l’ajuntament es valora que la
il·luminació actual per al dia a dia és suficient.
Tanmateix, es considera que per les festivitats
seria adient enfortir la il·luminació.
Respecte “Tram des de la Xelsa fins cruïlla de la
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-

Carrer dels Tints (del registre cap al parc dels
jubilats)

Creu Blanca” es valora que es podria instal·lar
fanals amb sensors de moviment. Caldria
pressupostar cost de fer-ho soterrat o aeri.
Respecte “carrer dels Tints (del registre cap al
parc dels jubilats”, es considera que en concret el
camí de la Creu, al costat del parc de l’Hort del
Bisbe, és un punt fosc, on també es podria
instal·lar un parell de fanals.
En tots els casos, i sempre que sigui possible, es
valora que la il·luminació disposi de placa solar
pròpia.

Millorar barreres arquitectòniques com passos
de vianants
-

Pas vianants plaça del Camp davant
farmàcia del Passeig
Camí de la Sala Polivalent (ple de forats)

Tenir en compte les alçades dels passos elevats

Respecte el “Pas vianants Plaça del Camp davant
farmàcia del Passeig” s’identifica que es tracta
d’una actuació que pot assumir la brigada.
Respecte el “Camí de la Sala Polivalent (ple de
forats)” es valoren diverses accions:
-Fer una prova de rejuntar les lloses (no és veu
massa clar que sigui efectiu ni bonic).
-Retirar les lloses laterals, les quals es troben
sobresortides i representen un perill.
-Crear un carril llis apte per cadires de rodes que
doni accés als equipaments.
Cal concretar què es vol fer en aquest espai.

Arreglar el terra del parc infantil de la Sala
Polivalent

Es valora que el parc infantil es troba en mal estat,
sobretot pels xaragalls provocats per la pluja i per
una falta de manteniment. Per tot plegat es
considera que és poc segur per a la canalla. Es
valoren diverses accions:
-Incorporar terra i millorar la canalització de l’aigua
(Drenar l’aigua que baixa pel pendent). Es poden
posar fustes.
-Instal·lar cautxú sota els elements.
-Instal·lar un sorral.

Treure voreres del Casc Antic
Per exemple carrer Llobera.
Instal·lar lavabos públics als parcs

Aquesta actuació es descarta ja que requereix
d’una intervenció integral molt més complexa. No
és només treure voreres (clavegueram, etc.)
L’Ajuntament disposa de pressupostos de lavabos
públics autonetejables (de pagament, per exemple
d’1 euro). El cost varia entre els 30.000 i els 44.000
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(Polivalent, Hort del Bisbe, plaça del Camp, etc.)

euros, aquest darrer accessible a persones amb
cadires de rodes.
També es valora fer accessible algun lavabo ja
existent, per exemple creant un accés exterior als
lavabos de la Sala Polivalent.

Obrir pàrquing Sala Polivalent

Es plantegen vàries observacions: fer-lo automàtic,
perill de vandalisme, horari diürn, lloguer de places
a particulars, pagament d’un preu simbòlic (50
cèntims, etc.

Condicionar el Camp del Serra amb zones
esportives

Pistes vàries i coses com el Parc de la Mina.
Cal tenir present que tot allò que s’hi vulgui
instal·lar hauria de ser possible retirar-ho, com per
exemple la tanca i les porteries del camp de futbol.
Es valora que una possibilitat podria ser instal·lar
una xarxa de vòlei i posar sauló.

“Pipican”/Parc per a gossos
Al Camp del Serra, pont, etc.

Es valora que es podria ubicar a l’extrem sud vora
el Vall Fred. Caldria instal·lar tanca, bancs i
paperera.
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4/ Recull fotogràfic

Inici de la sessió davant de l’ajuntament

Parada davant pas de vianants del passeig

Sot del pas de vianants del passeig davant farmàcia
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Camí de la sala Polivalent i el Casal Cívic

Lloses del terra sobresortides

9

Parc infantil davant de la Sala Polivalent

Terra del parc infantil
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Camp del Serra

Tram des de la Xelsa fins cruïlla de la Creu Blanca

Camí de la Creu, al costat del Parc dels Jubilats
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