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1/  Presentació  i objectius 
Aquesta és la quarta edició del present 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 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 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’exercici 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 
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 4 de novembre de 2021, al saló de les Homilies d’Organyà de la 
Biblioteca Carles Morató, en horari de 19.30 a 21.30 h. A la sessió hi han 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 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. 
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 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 compte algunes propostes en el 
present procés participatiu (quantia superior a 100.000 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 propostes següents: 

 Llistat d’actuacions descartades i/o no prioritzades 

 

Actuació Vots Motivació per ser descartada 
Millorar barreres arquitectòniques  

Pas vianants plaça del Camp davant la 
farmàcia del Passeig 

13  (3a 
posició) 

S’identifica que es tracta d’una actuació que pot assumir 
la brigada. 

Treure voreres del nucli antic 

Per exemple, al carrer de Llobera 

7 (5a 
posició) 

Aquesta actuació es descarta ja que requereix una 
intervenció integral molt més complexa. No és només 
suprimir voreres (clavegueram, etc.) 
 

Obrir l’aparcament de la Sala Polivalent 6 (8a 
posició) 

Es plantegen diferents opcions: fer-lo automàtic, en horari 
diürn per reduir el risc de vandalisme, lloguer de places a 
particulars, pagament d’un preu simbòlic (50 cèntims), 
etc. 
Cal estudiar el possible funcionament d’aquest 
aparcament i l’Ajuntament ho ha de considerar viable per 
al seu posterior manteniment. 
 

Arreglar el paviment de la plaça del Camp 3 (12a 
posició) 

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment 
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Parc municipal als terrenys vora l’skatepark 3 (12a 
posició) 

Cal tenir en compte què s’hi vol instal·lar (element de 
joc?). 
El grup de treball no l’ha prioritzada finalment. 

Il·luminar passos de vianants (led gros a la 
calçada) 

3 (12a 
posició) 

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment. 

Millores de seguretat per als vianants: 

- Plaça de Palau 
- Castellvell - escales per pujar  
- Vorera de l’Institut 
- Tanca de l’escola bressol per frenar la 

possible sortida no controlada dels 
infants cap a la carretera 

- Escala Cal Silo 

 
1 (16a 

posició) 

El grup de treball no les ha prioritzat finalment. 

Millorar de l’accés al camp de futbol per a 
cotxets i cadires de rodes 

1 (16a 
posició) 

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment. 

Arreglar la vorera entre l’empresa 
Transmoisés i el restaurant pizzeria La 
Família que no està enrajolat 

1 (16a 
posició) 

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment. 

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

0 (19a 
posició) 

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment. 
Projecte realitzat, faltarien les voreres 
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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 

1 Instal·lar 
plaques solars 
en equipaments 
públics 

14 vots 
(1a 
posició) 

L’elevat preu de la 
llum i la cura del 
medi ambient. 

Es valora que 
aquesta actuació 
suposaria una millora 
en el consum 
energètic i una 
reducció d’emissions. 

Es proposa escollir el Casal de Cultura com a equipament 
municipal on instal·lar-hi plaques solars per aconseguir un 
estalvi en el consum energètic i avançar cap a un model 
autosuficient. 

S’acorda una inversió de 30.000€ o 35.000€ tenint en compte 
que des de Serveis tècnics s’informa que el consum 
contractat de llum del Casal de Cultura és de 38,5kwh i que 
cada kwh surt a uns 1.000€ entre la placa i la instal·lació. 

S’acorda una primera inversió en plaques fotovoltaiques a 
l’espera d’una línia de finançament propera que podria 
finançar les bateries. 

2 Millorar la 
il·luminació de 
diversos carrers i 
places 

14 vots 
(1a 
posició) 

Són espais que el 
grup de treball ha 
identificat com a 
trams massa foscos 
per caminar de nit. 

 

2.1 Tram des de la 
Xelsa fins cruïlla 
de la Creu 
Blanca 

 Aquest tram no té 
llum, està tot fosc. 

Ubicar-hi focus amb sensors de moviment (si és possible, que 
funcionin amb plaques solars, tot i que pot ser complicat 
perquè els arbres poden fer ombra) i avaluar si es pot 
soterrar el cablejat perquè és zona inundable. Possibilitat 
d’ubicar un focus cada 15 metres, s’ha d’avaluar. 

2.2 Camí de la Creu 
(del Registre cap 
al parc de l’Hort 
del Bisbe) 

 Zona molt fosca per 
poder-hi caminar de 
nit. 

Ubicar-hi dos fanals fixos. 

2.3 Davant 
l’ajuntament: 
Instal·lar dos 
focus integrats a 
la façana 

 Reforçar la llum de la 
plaça, sobretot quan 
s’hi fan actes. 

Ubicar-hi focus integrats sota els balcons de la façana de 
l’ajuntament que funcionen amb un sistema automàtic. 
Pressupost: menys de 500€. 
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3 Millorar 
barreres 
arquitectòniques 
del camí de la 
Sala Polivalent  

 

13 vots 
(3a 
posició) 

Hi ha forats entre les 
lloses del camí 
d’accés a la Sala 
Polivalent venint des 
del passeig, davant 
del Casal Cívic.  

Aquesta situació 
dificulta l’accés a 
persones amb 
mobilitat reduïda i 
pot causar accidents 
o caigudes. 

Es plantegen diferents actuacions per resoldre aquesta 
problemàtica: 

1. Retirar les lloses del costat esquerre, que són les 
més descalçades, sobresurten molt i representen un 
perill. 

2. Crear un carril llis paral·lel al tram de lloses apte per 
a cadires de rodes que arribi fins a la plaça de l’U 
d’Octubre. 

4 Arreglar el terra 
del parc infantil 
de la Sala 
Polivalent 

8 vots 
(4a 
posició) 

Es detecta que la 
manca de 
manteniment 
d’aquest parc pot 
representar un perill 
per als infants que hi 
juguen. 

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: 

1. Drenar l’aigua quan hi hagi episodis de pluja que 
baixa pel pendent. Delimitar la zona amb fustes 
tractades i posar una capa de grava fina per omplir 
el desnivell.  

2. Refer tota la capa de protecció a sota de cada 
element de joc del parc infantil. Es desestima posar-
hi cautxú, perquè és un parc de terra natural i el 
cautxú pot esdevenir un focus de brutícia i fongs. 

3. Arreglar les escaletes del costat del tobogan amb 
fusta tractada o amb gespa artificial. 

4. Ubicar-hi un sorral elevat, delimitat amb fusta 
tractada d’uns 40 cm d’alt aprox. i posar-hi terra 
fina. 

Així mateix s’identifica que és important que es vagi fent 
manteniment dels parcs i jardins de Solsona. 

ATENCIÓ: Es comenta que una acció vinculada a aquest parc 
infantil va sorgir al Consell d’Infants de Solsona, contrastar-
ho per veure quina és la seva demanda. 

5. Instal·lar lavabos 
públics als parcs 

7 vots 
(5a 
posició) 

Manquen lavabos 
públics a la ciutat de 
Solsona. 

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 euros, aquest darrer 
accessible per a  persones amb cadira de rodes. 

Tenint en compte aquest elevat cost, es proposa des del grup 
de treball la possibilitat de fer accessibles lavabos ja existents 
a diferents indrets de la ciutat. Algunes propostes: 

a) Ubicar un sistema de pagament automàtic als 
lavabos públics de sota el monument de la plaça del 
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Camp perquè poguessin estar oberts sempre i fer 
front al seu manteniment. 

b) Al local on hi ha la Policia Local es podria habilitar un 
lavabo públic quan quedi desocupat. Seria un 
emplaçament cèntric. 

c) Condicionar uns lavabos públics al parc de Sant 
Jordi. 

d) A la Sala Polivalent, es podrien obrir els lavabos amb 
una porta exterior via pagament automàtic. 

e) A l’Oficina de Turisme e podrien obrir els lavabos via 
pagament automàtic. 

En tots els cassos, cal tenir en compte una adequada 
senyalització dels lavabos. 

6 Carril bici i de 
vianants cap al 
polígon de 
Solsona 

7 vots 
(5a 
posició) 

Per poder accedir al 
polígon amb bicicleta 
de forma ràpida 
només s’hi arriba per 
la carretera, fet que 
representa un perill. 

Des dels Serveis Tècnics municipals s’ha valorat una 
possibilitat, que no seria un carril bici urbà com a tal, marcat 
i pintat de color vermell. El carril bici no és viable perquè no 
es pot ampliar dos metres l’amplada del vial actual, que és 
de de quatre metres. 

La proposta és un itinerari/sender/corriol/camí amb sauló 
que permetria arribar al polígon amb bici: a trams és un camí 
que hi transiten vehicles i persones, i a trams caldria obrir i 
tenir amplada d’una bici. El projecte ha de preveure  aplanar 
el camí i senyalitzar el sender. Camí preferent per a 
bicicletes. 

Actuacions proposades: 

Segons el plànol dels Serveis Tècnics, les actuacions 
necessàries per habilitar aquest camí com a Via Verda, 
Variant Verda o Via Ciclista serien les següents: 

a) Tram 1: senyalització 
b) Tram 2: eixamplar el camí, posar-hi graveta i 

senyalització 
c) Tram 3:  eixamplar el camí, posar-hi graveta i 

senyalitzar 

*Veure plànol adjunt de la possible ruta al final de l’informe. 

8 Condicionar el 
Camp del Serra 
amb zones 
esportives 

5 vots 
(9a 
posició) 

Oferir més espais 
esportius oberts a la 
ciutadania, 
especialment el 
jovent 

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, al costat 
del camp de futbol, una xarxa de vòlei i posar sauló. Es podria 
ubicar un tub a cada costat de l’espai que es destinés com a 
camp de joc que permetés acoblar-hi una xarxa per a la 
pràctica de diferents esports, com el vòlei o el bàdminton, 
entre d’altres. 
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S’hauria d’acabar de consultar amb professionals del món de 
l’esport. 

9 Parc per a 
gossos 

5 vots 
(9a 
posició) 

Concentrar els 
animals en un espai 
acotat on puguin 
córrer sense corretja 
i s’eviti que hi hagi 
excrements pel 
poble. 

En proposen diverses possibles ubicacions d’aquest parc per 
a gossos, que l’Aajuntament hauria de valorar en funció de la 
idoneïtat: 

a) Camp del Serra: superfície de 50/40 m x25 m 
b) Darrera el Caprabo: superfície de 30 m x20 m 
c) Buscar altres parcel·les particulars (negociant, per 

exemple, exempcions de l’IBI), com per exemple a la 
Cissa 

Posar una tanca amb fusta amb balda, 1 paperera, dos-tres 
bancs i potser una càmera. Possiblement, també, il·luminació 
al tram del Camp del Serra a la part de baix si s’hi ubica allí el 
parc de gossos perquè no hi ha llum o és molt escassa. 

Conscienciació/Obligació als propietaris que recullin els 
excrements dels gossos i que portin aigua per netejar. 

10 Aparcament 
d’autocaravanes 

4 vots 
(11a 
posició) 

És un servei amb 
demanda creixent i 
que pot comportar 
beneficis econòmics 
a la ciutat. 

Seria important trobar un espai que compleixi amb les 
necessitats bàsiques per ubicar-hi un aparcament 
d’autocaravanes: llum, aigua i clavegueram (si es vol donar el 
servei de descàrrega de les aigües grises de les 
autocaravanes). 

Es proposen diferents espais: 

a) solar prop de l’escola nova El Vinyet: el clavegueram 
és lluny, però potser podria ser una zona sense 
descàrrega. 

b) solar amb serveis: parcel·la de camí a la discoteca 
Beat. 

c) parcel·la adjacent a la Sala Polivalent, però s’empra 
molt sovint com a aparcament quan hi ha actes 

d) Costat del pavelló poliesportiu 
 

11 Ruta circular a 
peu a l’entorn 
de Solsona  

3 vots 
(12a 
posició) 

Falta d’espais verds i 
de descans dins de la 
ciutat de Solsona 

A l’entorn de Solsona hi ha diferents trams de camins que 
connectats entre si podrien constituir una veritable anella 
verda. 

Seria un benefici per a tothom: esportistes, caminants, 
ciclistes, persones a cavall i també visitants. Permetria 
millorar l’oferta d’oci de Solsona. 

Es tracta d’una ruta que ja està feta en un 80%, només 
caldria senyalitzar-la com un itinerari connectat entre si (dos 
trams principals), plantar-hi arbres i posar-hi bancs i llocs de 
descans. 



10 
 

Es podria disposar del traçat amb geolocalització per 
consultar la informació de la ruta des del mòbil (km, 
distància, temps, etc.). 

Es podria plantejar l’accés des de diferents punts i amb 
entrades i sortides en ser una ruta circular. 

Agents que hi podrien participar: Centre Excursionista del 
Solsonès, Club BTT del Solsonès, altres entitats esportives i 
de cavalls. Destacar i valorar espais naturals i arquitectònics 
pels quals passa la ruta. 

 

Aquestes propostes desenvolupades 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  
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Treball en petits grups  

 

Treball en petits grups 

 

Treball final en plenari 
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Plànol de la ruta en bicicleta fins al polígon 

 


