Procés d’elaboració del Pressupost Participatiu 2022 i
2023 de l’Ajuntament de Solsona

Sessió 5. Validació i aprovació de les
propostes
Informe de resultats de la sessió

Solsona, 17 de desembre de 2021

Taller dinamitzat per:

Índex

1/ Presentació i objectius ....................................................................... 2
2/ Metodologia de treball de la sessió 5 ................................................. 2
3/ Actuacions descartades ....................................................................... 3
4/

Recull final de propostes d’actuacions validades tècnicament i

pressupostades ......................................................................................... 5
5/ Quadre final dels resultats de les votacions ..................................... 11
6/ Recull fotogràfic ................................................................................. 13

1

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 5
La sessió 5 ha tingut lloc el dijous 17 de desembre 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
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.
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▪
▪

▪
▪
▪

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
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 5 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 recordat les diferents propostes d’actuacions que al llarg del procés
s’han anat descartant per diferents motius, entre d’altres raons pel fet de no disposar de
suficient concreció per poder determinar-ne el seu cost o bé perquè poden ser assumides amb
recursos de l’ajuntament o perquè no es veuen factibles tècnicament. No obstant, les propostes
que s’han descartat i no entren a votació en aquesta sessió són recollides igualment i seran
traslladades a l’equip de govern i tingudes en compte.

➔ Llistat d’actuacions descartades
Actuació

Motivació per ser descartada

Estudi de mobilitat interna de Solsona No encaixa en el present procés.
Necessari per valorar carrils bici, places aparcament,
etc.

Millorar la mobilitat cap a Manresa i Barcelona No encaixa en el present procés.
Per exemple estudiar descomptes dels preus dels
bitllets

Treure els ferros de les escales de baix al pont No encaixa en el present procés.
Falta manteniment en llocs públics en general No encaixa en el present procés.
Sobren coloms

No encaixa en el present procés.

Ampliar horaris de l’Oficina de Turisme i de la No encaixa en el present procés.
Biblioteca (caps de setmana)
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Fer públic un calendari anual de farmàcies de No encaixa en el present procés.
guàrdia
Impuls (enfortir comunicació, etc.) als clubs No encaixa en el present procés.
esportius (Tenis, Atletisme, etc.)
Millorar barreres arquitectòniques Pas vianants S’identifica que es tracta d’una actuació que pot assumir
plaça del Camp davant la farmàcia del Passeig

la brigada.

Treure voreres del nucli antic Per exemple, al Aquesta actuació es descarta ja que requereix una
carrer de Llobera

intervenció integral molt més complexa. No és només
suprimir voreres (clavegueram, etc.)

Obrir l’aparcament de la Sala Polivalent

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

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment

Parc municipal als terrenys vora l’skatepark

El grup de treball no l’ha prioritzada finalment.

Il·luminar passos de vianants (led gros a la El grup de treball no l’ha prioritzada finalment.
calçada)
Millores de seguretat per als vianants

El grup de treball no les ha prioritzat finalment.

Millora de l’accés al camp de futbol per a El grup de treball no l’ha prioritzada finalment.
cotxets i cadires de rodes
Arreglar la vorera entre l’empresa El grup de treball no l’ha prioritzada finalment.
Transmoisés i el restaurant pizzeria La Família
que no està enrajolat
Arreglar el tram de carretera de la rotonda del El grup de treball no l’ha prioritzada finalment.
Montaner a la carretera nova del càmping
Projecte realitzat, faltarien les voreres

Instal·lar lavabos públics als parcs

Davant de l’elevat cost d’instal·lar lavabos públics
autonetejables (entre 30.000 i 44.000€), el grup de
treball proposa la possibilitat de fer més accessibles
lavabos públics ja existents en diferents indrets de la
ciutat
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Condicionar el Camp del Serra amb zones S’havia valorat la possibilitat d’ubicar una pista de
voleibol al costat del camp de futbol, però des de serveis
esportives
tècnics i l’àrea d’esports no es considera viable per
l’espai i les necessitats d’un equipament d’aquest tipus.

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.

Recull final de propostes d’actuacions validades tècnicament i pressupostades
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6

7

8
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Així doncs, i a mode de resum, 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.

Actuacions que han entrat a votació

Import
(IVA inclòs)

Instal·lar plaques solars en equipaments públics

30.000,00 €

Millorar la il·luminació de diversos carrers i places: Tram des de la Xelsa fins
cruïlla de la Creu Blanca

31.837,64 €

Millorar la il·luminació de diversos carrers i places: Carrer de la Creu

5.199,37 €

Millorar la il·luminació de tot el parc de l'Hort del Bisbe

6.549,50 €

Millorar la il·luminació de diversos carrers i places: Plaça Ajuntament

605,00 €

Millorar barreres arquitectòniques camí de la Sala Polivalent i parc del Casal
Cívic

30.000,00 €

Camí bici i de vianants cap al polígon de Solsona

26.164,24 €

Condicionar una zona d'esbarjo per a gossos

10.222,84 €

Aparcament d’autocaravanes
Ruta circular a peu a l'entorn de Solsona

20.000,00 €
4.788,03 €
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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 5 propostes que
considera més importants, i les ha ordenat de l’1 al 5 (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 100 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.
Establint aquesta ponderació, les propostes han obtingut la següent puntuació:

Actuació

Millorar barreres
arquitectòniques camí de
la Sala Polivalent i parc del
Casal Cívic
Ruta circular a peu a
l'entorn de Solsona

Millorar la il·luminació de
diversos carrers i places:
Tram des de la Xelsa fins
cruïlla de la Creu Blanca
Millorar la il·luminació de
diversos carrers i places:
Carrer de la Creu
Instal·lar plaques solars en
equipaments públics
Millorar la il·luminació de
tot el parc de l'Hort del
Bisbe
Camí bici i de vianants cap
al polígon de Solsona
Condicionar una zona
d'esbarjo per a gossos

Import
(IVA
inclòs)
30.000,00 €

Resultat Anualitat Observacions
votació

400

2022

Cal tenir en compte les
propostes del Consell
d’Infants de Solsona sobre
aquest indret.
Un participant planteja que
a banda de la senyalització
caldria una actuació de
millora de més
envergadura.

4.788,03 €

205

2022

31.837,64 €

200

2023

5.199,37€

190

2022

18.162,36 €

190

2023

6.549,50 €

185

2022

26.164,24 €

155

10.222,84 €

90

S’ha ajustat el pressupost
de l’actuació per tal de fer
quadrar la partida de
50.000 euros de l’anualitat
2023.

La ubicació al Camp del
Serra no acaba de
convèncer, es proposa
estudiar altres
emplaçaments.
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Millorar la il·luminació de
diversos carrers i places:
Plaça Ajuntament
Aparcament
d’autocaravanes

605,00 €

80

20.000,00 €

0

2022
Es considera que l’actuació
ja forma part de l’agenda
de l’equip de govern.

*En verd blau les 7 propostes guanyadores

Així doncs aquesta puntuació ha permès determinar les actuacions que entren dins l’anualitat
del 2022 i 2023, en concret:

Actuacions anualitat 2022
Millorar barreres arquitectòniques camí de la Sala Polivalent i parc del Casal
Cívic
Ruta circular a peu a l'entorn de Solsona
Millorar la il·luminació de diversos carrers i places: Carrer de la Creu
Millorar la il·luminació de tot el parc de l'Hort del Bisbe
Millorar la il·luminació de diversos carrers i places: Plaça Ajuntament
Total

Actuacions anualitat 2023
Millorar la il·luminació de diversos carrers i places: Tram des de la Xelsa fins
cruïlla de la Creu Blanca
Instal·lar plaques solars en equipaments públics
Total

Import
(IVA inclòs)
30.000,00 €
4.788,03 €
5.199,37€
6.549,50 €
605,00 €
47.141,90 €

Import
(IVA inclòs)
31.837,64 €
18.162,36 €
50.000,00 €
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6/ Recull fotogràfic
Presentació de les propostes valorades

Valoració individual
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Cloenda
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