Procés d’elaboració del Pressupost Participatiu 20222023 de l’Ajuntament de Solsona

Sessió 1. Presentació del projecte
Sessió 2. Tempesta d’idees i propostes
Informe de resultats

Solsona, 21 d’octubre de 2021
Taller dinamitzat per:

Índex
1/ Presentació i objectius ........................................................................................................................... 2
2/ Metodologia de treball deles sessions 1 i 2 ............................................................................................ 2
3/ Resultats de la pluja d’idees i priorització de les propostes ................................................................... 4
4/ Recull fotogràfic ...................................................................................................................................... 7
5/ Annex ...................................................................................................................................................... 8

1

1/ Presentació i objectius
Aquesta és la quarta edició del procés de participació 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 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 cadascun dels exercicis
(2022 i 2023), o bé es pot escollir destinar l’import total (100.000 euros) 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 2022 i
2023, 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 1 i 2
Les sessions 1 i 2 han tingut lloc, de forma agrupada, el dijous 21 d’octubre de 2021, al saló de
les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató, en horari de 19.30h a 21.30h. A la sessió
hi ha participat un total de 21 persones, membres de l’Equip de Treball, format per part de
veïns i veïnes seleccionats en el sorteig públic i que han acceptat participar-hi.
El desenvolupament de la convocatòria ha consistit en els següents apartats:
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Sessió 1. Presentació del procés d’elaboració dels pressupostos participatius
Benvinguda. Ajuntament de Solsona, alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert
Objectius del procés i constitució del Grup de Treball. Ajuntament de Solsona. Regidor de Participació,
Joan Parcerisa
Els pressupostos de l’Ajuntament de Solsona. Ajuntament de Solsona. Regidor d’Hisenda, Ramon Xandri.
Les sessions de treball. Objectius i dinàmica. Enviament d’informes resum entre les reunions.
Comunicació amb el Grup de Treball. Raiels i L’Arada
Preguntes i dubtes del plantejament del procés Raiels, L’Arada i Eva Casals, arquitecta tècnica municipal
Les persones representants municipals s’acomiaden del grup de treball.
Sessió 2. Tempesta d’idees
Explicació de la dinàmica de la sessió
Treball en quatre petits grups
Treball en plenari
Priorització col·lectiva de les propostes inicials
Fi de la sessió

L’objectiu principal de la sessió 2, “Tempesta d’idees”, ha estat el següent:


Generar propostes d’actuacions en sentit ampli que es poden incloure en la partida
d’inversions dels pressupostos participatius, i obtenir-ne una priorització.

La metodologia seguida ha estat la següent:









Explicació de les aportacions ciutadanes recollides durant el període obert de
participació ciutadana, per tal que també siguin valorades i si volen, escollides (veure
Annex).
Treball en petits grups (4) distribuïts per la sala per tal de poder realitzar una pluja
d’idees i un primer consens de propostes d’actuació a nivell de cada grup.
Treball en plenari, amb tots els participants junts, de manera que cada portaveu de
cada grup ha anat exposant les propostes recollides al seu grup. Cada proposta, escrita
en un post-it s’ha anat exposant en un papel·lògraf i s’han anat agrupant per similituds
o reformulant si feien referència a una mateixa actuació.
L’arquitecta municipal ha anat fent les seves aportacions entorn a actuacions que ja
estan previstes pel consistori o definint algunes accions que no anirien a la partida
d’inversions i manteniment, les quals s’han agrupat en un plafó a banda per tal de ferles arribar igualment a l’ajuntament malgrat no serien fruit del present projecte.
Finalment, s’ha dut a terme una priorització de les propostes exposades per part de
les persones de l’equip de treball. S’ha fet una priorització individual de les propostes
d’actuacions per part dels participants (5 vots per persona), i s’ha obtingut un primer
llistat de les propostes més votades per passar al segon nivell de concreció en les
sessions següents.
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3/ Resultats de la pluja d’idees i priorització
de les propostes
En aquesta sessió, s’han recollit fins a 19 propostes concretes, sobre les quals s’ha dut a terme
el procés de votació per prioritzar-les.
També s’han recollit altres propostes d’actuacions que, per diversos motius (no encaixen en
l’àmbit de treball, són actuacions que pot assumir la brigada municipal, etc.), no es valoraran
en aquest procés participatiu, però es traslladen al consistori per tal de poder-les considerar.
Per tal d’ordenar-les, es presenten en dues taules diferenciades:

 Llistat actuacions proposades i resultat de la seva priorització
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 l’alçada dels
passos elevats.

Arreglar el terra del parc de la Sala Polivalent

8

4a

Treure voreres del nucli antic

7

5a

Per exemple carrer de Llobera

Instal·lar lavabos públics als parcs

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

-

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

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)

(Polivalent, Hort del Bisbe, etc.)

plantegen

diverses
4

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

“Pipican”/Parc per a gossos

5

9a

4

11a

3

12a

Arreglar el terra 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 a cotxets i
cadires de rodes

1

16a

Arreglar la vorera entre “Transmoises” 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

Pistes vàries i coses com el Parc
de la Mina

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 de Torrent Ribalta fins Mare
de la Font

-

-

Plaça 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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 Actuacions proposades que, per diversos motius, no es
valoren en aquest procés participatiu, però es traslladen al
consistori
Actuació

Observacions

Estudi de mobilitat interna de Solsona

Necessari per valorar
aparcament, etc.

Millorar la mobilitat cap a Manresa i Barcelona

Per exemple estudiar descomptes dels preus dels
bitllets

carrils

bici,

places

Treure els ferros de les escales de baix el pont
Falten papereres al camí de la Mare de la Font
Falta manteniment en llocs públics en general
Sobren coloms
Ampliar horaris de l’Oficina de Turisme i de la
Biblioteca (caps de setmana)
Fer públic un calendari anual de farmàcies de
guàrdia
Impuls (enfortir comunicació, etc.) als clubs
esportius (tenis, atletisme, etc.)
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4/ Recull fotogràfic

Treball en petits grups

Plenari

Priorització de les propostes
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5/ Annex
Pressupost Participatiu Solsona 2022-2023
RECULL D’APORTACIONS CIUTADANES via formulari online
En total s’han rebut nou propostes ciutadanes, realitzades per cinc persones (tres homes i
dues dones) d’edats compreses entre els 33 i els 48 anys. Respecte dels àmbits d’actuació de
les aportacions rebudes, majoritàriament fan referència a millores en la seguretat viària, en
parcs i jardins i en equipaments públics.
Les propostes rebudes són les següents:
1. Construir un parc infantil "dins" el nucli antic (sense ubicació concreta)
2. Construir algun carril bici (sense ubicació concreta)
3. Agregar més passos elevats en algunes vies (en els punts que es considerin crítics)
Hem d'intentar reduir el trànsit rodat dins la ciutat.
4. Instal·lar una tanca davant de les portes de sortida de l’escola bressol municipal (carrer
d’Antoni Gaudí)
“Per tal d’impedir creuar el carrer a qualsevol infant que pugui sortir corrent de l'escola”.
5. Tancament de l’accés al bosquet amb una tanca (darrera de l’escola bressol municipal,
carrer d’Antoni Gaudí)
6. Arreglar el terreny de l'Ajuntament darrera el Mercadona (al costat del skatepark) per
convertir-lo en un parc pel municipi (carrer de Metge Cots i Escrigas)
7.Carril bici/vianants amb plataforma independent entre Solsona i el Pi de Sant Just, des del
portal del Pont fins al límit amb Riner (carretera C-55)
“Cada dia es veuen persones caminant i en bici pels vorals de la carretera i és bastant
lamentable. Si fins i tot en condicions precàries hi ha gent caminant/en bici, segur que amb un
carril propi s'hi anima molta més població. També és bastant trist que a 2021 encara cap
administració ho hagi fet d'ofici”.
8. Enjardinar els talussos que van de l’avinguda del Pont, carrer de la Ribera, carrer del Camp
del Molí, per les escales.
“Aquests talussos tenien algun algun arbre que, fa anys, per les ventades va mig trencar. Com
que és mes fàcil arrencar que arranjar, es va fer la primera opció, deixant de banda el que
suposava per a una pila d’ocells que hi vivien. La proposta és tornar a plantar els arbres que hi
havien, ja que un talús sense planta es degrada, perquè no s’aguanta i, a la vegada, omplir-lo
de planta verda autòctona i perenne (és mes fàcil, més barat i més ornamental que les
jardineres florals, que estan a la barana del pont, que s’han de canviar dos cops l’any i amb el
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manteniment del reg got a gota). Amb ganes de donar idees constructives, no de criticar, sinó
de fer veure la necessitat no només ornamental i social, sinó vital, que és la de mantenir zones
verdes, talussos enjardinats, més arbres als pàrquings, etc. Un punt de vista que crec que
Solsona no te prou desenvolupat”.
9.Reforma integral de la piscina municipal
“La piscina està abandonada, fa anys que no es pinta i s’hi veu brutícia. La zona enjardinada
també té bones possibilitats de millora. Un exemple a seguir seria el model de la piscina de
Gironella, que també era olímpica i la van reduir de fondària i enrajolar, i hi van instal·lar filtres
externs, una renovació necessària, atractiva i higiènica”.
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