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PRESENTACIÓ
Us fem a mans el Pla de mandat (2015-2019) de l’Ajuntament de Solsona. El Pla recull, fonamentalment,
els compromisos que es deriven del programa electoral d’ERC, formació que va obtenir la majoria
absoluta de regidors en les darreres eleccions municipals. D’altra banda, i com no podia ser d’altra
manera, inclou també aportacions de la regidora del PSC, amb qui es va subscriure un pacte de govern.
Es tracta d’un document, doncs, que assumim com un compromís explícit amb tots els ciutadans i
ciutadanes de tot allò que, des de l’executiu municipal, ens proposem dur a terme fins al final de la
legislatura.
La nostra voluntat és que no es tracti d’un document tancat. Ans al contrari, pretenem que sigui un full de
ruta viu i permeable que s’ajusti a la realitat de cada moment i al qual es puguin anar afegint totes
aquelles aportacions que, des de la ciutadania, ens feu arribar i siguin assumibles pel consistori. En
aquest sentit, el Pla preveu mesures que facilitin la canalització de les inquietuds ciutadanes –algunes,
com els cafès amb l’alcalde i les visites als barris, ja es troben en funcionament.
A banda de les aportacions que la ciutadania ens faci arribar, el pla de mandat s’actualitzarà i s’ampliarà
també amb altres actuacions previstres al Pla d’actuacions de millora urbana (PAMU), un document de
treball exhaustiu en el qual es recullen, de manera detallada, un seguit d’actuacions que ens han
d’encaminar a la Solsona que volem en l’àmbit urbanístic.
Aquest pla de mandat s’estructura en quatre grans eixos estratègics, dins dels quals es defineixen uns
objectius i un seguit de compromisos que han de fer possible l’assoliment dels objectius. Es tracta d’uns
compromisos als quals el govern municipal vol i ha de poder fer front. La redacció dels pressupostos
municipals successius determinarà la possibilitat d’assumir-los. Serà, doncs, un repte confeccionar uns
pressupostos que donin resposta a tots aquests anhels.
Els quatre eixos estratègics són els següents:
1.
2.
3.
4.

Una bona governança
El desenvolupament del territori
Una ciutat endreçada
Qualitat de vida

És cert que alguns dels compromisos plantejats no dependran del consistori, sinó que estan a mans
d’altres administracions d’àmbit superior. El nostre paper serà, en aquest cas, el d’instar aquests
organismes a donar compliment als compromisos contrets amb la ciutat.
En aquest document es dibuixen també un tipus de compromisos més dilatats en el temps, molts dels
quals ja es vénen fent de manera continuada. El pacte de l’Ajuntament és, en aquest cas, vetllar per
garantir-ne la continuïtat.
En un altre sentit, no podem obviar que Solsona no ha estat aliena al context socioeconòmic tan
complicat dels darrers anys. Tenim ben present que la crisi ha fet estralls a casa nostra, i el tancament
de determinades empreses ha provocat situacions dramàtiques en algunes llars solsonines. Per fer front
a aquesta situació s’imposen dos grans tipus de mesures.
En primer lloc, ens comprometem amb les accions encaminades a donar suport a aquelles persones i
col·lectius que la conjuntura econòmica els fa travessar moments realment complicats. A iniciativa de
l’àrea de Serveis Socials i amb el suport de la resta de regidories, el consistori mantindrà aquestes
polítiques. Tant de bo que arribi un dia –esperem que no molt llunyà– que puguem isolar aquest tipus de
mesures. Serà un bon senyal.
Per al govern, ho considerem tant un repte com una oportunitat: un repte en el sentit d’ajudar aquelles
persones que no tinguin feina a trobar-ne (tot i que no es tracti d’una competència municipal); i una
oportunitat en el sentit de fixar uns plantejaments de futur que ens permetin disposar de mecanismes
apropiats per si algun dia es repeteixen situacions socioeconòmiques com la que encara estem patint, tot
i que ja s’albiri la llum al final del túnel.
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El segon tipus de mesures als quals fèiem referència més amunt serien aquelles que tenen com a
objectiu la creació d’ocupació i la generació de riquesa. Una de les grans apostes del mandat és
l’Agència de Desenvolupament Local Solsona Cardona, una figura pionera de cooperació publicoprivada
en matèria de desenvolupament local i d’àmbit supramunicipal. Val a dir que aquest ens neix de la
voluntat compartida dels ajuntaments d’ambdues poblacions, l’Associació d’Empresaris de Cardona i
Empresaris per al Solsonès de rubricar un pacte territorial per a la qualitat de vida de les persones a
través de la millora del teixit productiu, el medi i l’ocupació. És per a fer realitat les accions d’aquest pacte
territorial que es va signar un acord de col·laboració a partir del qual es va materialitzar l’Agència.
Hem de dir també que, una vegada aquest projecte estigui plenament operatiu, l’Agència s’obrirà a la
incorporació de municipis de la resta de la comarca a aquest model de treball. Solsona, tot i ocupar la
centralitat d’un territori més ampli del que fixa la divisió administrativa actual, és capital del Solsonès i té
la determinació d’exercir aquesta capitalitat.
D’altra banda, el Pla de mandat és un acte de compromís amb Solsona i un exercici de transparència.
Aspirem a un govern proper als ciutadans i transparent en el seu treball. En aquest àmbit s’emmarquen,
entre d’altres, la creació de la figura dels regidors de barri i el compromís de retre comptes periòdicament
de la tasca realitzada.

David Rodríguez i González
Alcalde de Solsona
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1. UNA BONA GOVERNANÇA

1.1 UN GOVERN PROPER

L’Ajuntament és l’administració més propera a la ciutadania. Aquest plus de proximitat ens obliga a
interactuar amb altres administracions superiors i esdevenir un fil conductor de les necessitats del
territori.
És per això que cal vehicular els mecanismes adients per atendre les sol·licituds ciutadanes, facilitar la
col·laboració dels veïns i els treballadors municipals, i comunicar tot allò que decideix i fa de manera
oberta i transparent.
L’objectiu de procurar un Govern Obert no és altre que garantir el diàleg constant entre l’Ajuntament i la
ciutadania, així com la presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats dels solsonins i
solsonines. És important tenir clars els objectius del govern municipal, però tan important o més ho és
saber apropar-se a la ciutadania i atendre’n els precs.
En aquest sentit, la transparència i la participació han de servir per rendir comptes pel que fa a la gestió
del govern municipal, mitjançant processos de participació i diàleg. Esmentem aquí el Portal de
Transparència i les audiències públiques de l’alcalde i dels regidors.
Una menció a part mereix també l’adscripció d’un regidor a cada barri, en la que ha de ser una mesura
per apropar definitivament el consistori als ciutadans. Volem donar veu i solució a les demandes dels
barris, escoltar, implicar i donar sortida a les diferents necessitats del conjunt del municipi. De la mateixa
manera, volem impulsar la creació d’unes associacions de veïns fortes i cohesionades que s’erigeixin en
interlocutors vàlids i eficients del que requereix cada àmbit de la ciutat.

1.1 UN GOVERN PROPER
COMPROMISOS
Adscripció d’un regidor a cada barri
Facilitar
l’accés
de
la Programar reunions al barri amb caràcter periòdic
ciutadania als càrrecs electes
Assemblees públiques per regidoria (cafè amb
regidor)
Continuar “Un cafè amb l’alcalde”
Foment de l’associacionisme veïnal
Augmentar els serveis de la Seu Electrònica i els tràmits municipals per internet
Consolidar els mecanismes de comunicació consistori – ciutadania a través de
tecnologies 2.0 i xarxes socials
Impulsar una policia de proximitat
Plantejar la creació d’una Associació de Voluntaris de Protecció Civil

ANUALITAT
2015
2015
2017
2015 – 2019
2015 – 2019
2015 – 2019
2017 – 2018
2016 – 2019
2017
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1.2 UN GOVERN TRANSPARENT

Obrir l'Ajuntament a la ciutat: més transparència, millor comunicació, rendició de comptes i foment de la
participació ciutadania. Això farà que la ciutadania se senti, i sigui, copartícip de la gestió i les polítiques
municipals. En sentit invers, farà també que el govern municipal tingui com a garantia la
corresponsabilitat ciutadana a l’hora d’aplicar les seves polítiques.
La transparència és important també per netejar la imatge pública de la classe política, per entendre que
els regidors som els primers servidors de la ciutat i, finalment, perquè els ciutadans disposin d’un major
control de l’acció pública.

1.2 UN GOVERN TRANSPARENT
COMPROMISOS
Renovar el segell d’Inforparticipa. Segell de transparència
Crear un portal web Open data. Portal de transparència
Aplicació transparència per a mòbils
Aprovar un Reglament de Participació Ciutadana
Dinamitzar i ampliar els consells consultius municipals
Plantejar la constitució d’un Consell Assessor d’Urbanisme
Impulsar el Consell d’Infants de Solsona
Crear el Consell d’Adolescents de Solsona
Retransmetre els plens per Solsona FM i altres mitjans
Proposar la participació activa en els programes de Solsona FM
Promoure l’ús de la unitat mòbil per atansar la ràdio municipal a la ciutadania

ANUALITAT
2016 – 2019
2016 – 2017
2018
2016
2016 – 2017
2017
2016
2016
2016 – 2019
2016 – 2019
2018 – 2019
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1.3 UN GOVERN EFICIENT

En aquest apartat incloem tot allò que fa referència a la relació de l’Administració amb la ciutadania i que
permeti donar resposta a les seves inquietuds de manera ràpida. Els mitjans que han de facilitar aquesta
resposta són la millora dels serveis públics i de la gestió interna. El nostre full de ruta en aquest mandat
prioritzarà la despesa en els serveis que afectin les persones i l’activitat econòmica, la reducció de
l’endeutament i l’equilibri dels tributs per tal que tinguin un menor impacte en les famílies.
Com en els darrers exercicis, continuarem treballant per rebaixar la xifra del deute públic i que això no
minvi la possibilitat d'utilitzar els romanents, per destinar-lo preferentment a finançar inversions
sostenibles.
Hem augmentat el pressupost en despesa social, un dels pilars fonamentals de la nostra acció política.
La contenció de la despesa ha de ser compatible amb la realització d’inversions necessàries per a
Solsona.
Pel que fa als serveis municipals, millorar-ne la qualitat és un objectiu cabdal per l’equip de govern. Un
dels eixos de la modernització ha de passar necessàriament per la formació continuada molt vinculada i
arrelada als procediments administratius. L'horitzó obert per la irrupció de les TIC ens proporciona un
gran ventall de possibilitats. Així, avui és possible integrar les noves tecnologies de la informació i la
comunicació a qualsevol àmbit de la gestió municipal, des de la tramitació d'expedients electrònics fins a
la plena relació electrònica de les administracions públiques amb els ciutadans.

1.3 UN GOVERN EFICIENT
COMPROMISOS
Aprovar un pla de mandat calendaritzat
Unificar els préstecs existents
Gestionar de manera eficient Controlar la despesa
els comptes municipals
Mantenir els pagaments sota trenta dies
Controlar mensualment el pressupost
Redactar,
tramitar
i
aplicar
un
Reglament
d’Organització Municipal (ROM)
Redactar i publicar una carta de serveis
Reestructurar determinats serveis municipals
Simplificar i facilitar el tracte Millorar l’atenció ciutadana de proximitat
amb la ciutadania
Incrementar la immediatesa en la resposta a les
sol·licituds dels ciutadans
Implementar la Relació de llocs de treball
Cobrir la plaça d’inspector de la Policia Local
Optimitzar
el
personal Cobrir les places vacants de la Policia Local i crear una
municipal
borsa d’interins
Fomentar la participació del personal municipal en la
millora dels llocs de treball respectiu
Pla de formació continu
Millorar els serveis funeraris
Adquirir un nou vehicle funerari
Millorar la visualització externa dels serveis funeraris
Reduir el consum energètic en instal·lacions i equipaments municipals
Avançar en el model de Smart City
Implantar les agendes electròniques de les diferents sales i equipaments municipals
Aplicació i foment del programari lliure

ANUALITAT
2016
2015
2015 – 2019
2015 – 2019
2016 – 2019
2017
2018
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2017 – 2018
2016
2016 – 2019
2016 – 2019
2015
2016
2016 – 2019
2017 – 2018
2015
2016 – 2018
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2. DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

2.1 MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES

Cal fomentar els valors i la conscienciació ciutadana mitjançant la divulgació del civisme. Combatrem els
conflictes de convivència, la vulneració dels drets dels veïns i tot tipus d’actituds incíviques amb
l’objectiu, d’una banda, de contribuir a millorar les relacions interpersonals i, de l’altra, de preservar i tenir
cura dels espais públics i privats, on tothom pugui desenvolupar les seves activitats amb respecte a la
dignitat i als drets dels altres.

2.1 MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES
COMPROMISOS
Crear una borsa de treball i dispositiu d’inserció laboral
Formació en competències clau. Estudi de necessitats formatives
Crear una brigada jove municipal
Garantir cursos de formació continuada en noves tecnologies i competències
lingüístiques
Sumar complicitats entre les escoles de FP i oficis de Solsona amb altres municipis i
empreses
Crear un servei de mediació hipotecària
Pla de millora d’accés a l’habitatge
Establiment i seguiment de l’índex de qualitat de vida
Millora del transport públic (integració tarifària)
Incrementar la presència de la Policia Local. Policia de
proximitat
Polítiques de prevenció
Promoure els serveis conjunts entre Policia Local i
Mossos d’Esquadra
Promoure la figura dels agents cívics
Fer campanyes de prevenció a les escoles i a les entitats
Continuar amb la implantació de pilones al nucli antic
Implantar noves zones blaves
Implantar zones d’aparcament per als veïns del nucli
Millora del trànsit i reducció antic amb limitació horària
de la sinistralitat
Implementar mesures de reducció de velocitat
Actualitzar i revisar els Plans d’Actuació Municipal i els
Plans Específics Municipals per a emergències
Polítiques de protecció civil Redactar i tramitar un document únic de protecció civil
Plans d’Autoprotecció dels equipaments municipals
Elaboració del mapa de participació jove
Pla Local de Polítiques d’Igualtat
Donar continuïtat al cicle “Viure en un cos de dona”
Campanya sensibilització “D’igual a igual”

ANUALITAT
2015
2016 – 2017
2016 – 2019
2017 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2018
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2018
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
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2.2 PROMOCIÓ DEL TURISME I EL COMERÇ

La creació de l’Agència de Desenvolupament Local Solsona Cardona, una de les grans apostes del
govern municipal de la darrera legislatura, ha de permetre, durant aquests quatre anys, propulsar
definitivament un seguit de polítiques encaminades a millorar la situació de l’economia local. És evident
que la crisi econòmica que hem patit els darrers anys converteix aquest en un dels principals reptes
d’aquest govern.
El sector turístic pren cada vegada un paper més rellevant a Solsona, i ha esdevingut un factor important
per a l’economia local. Una bona entesa amb la resta de la comarca, amb Cardona i amb el sector privat,
canalitzada des de l’Agència, permetrà que tinguem un turisme de qualitat, sostenible i respectuós amb
l’entorn.
Pel que fa al comerç, vetllarem per la qualitat, l’equilibri de sectors i el diàleg permanent amb els
comerciants. Quant al mercat, es treballa per l’aprovació d’un nou reglament, adequat a les necessitats
d’avui dia.

2.2 PROMOCIÓ DEL TURISME I EL COMERÇ
COMPROMISOS
Desenvolupar el pla director turístic de Solsona i sumar sinèrgies amb Cardona
Creació d’oferta turística basat en els recursos endògens
Posicionament dels productes turístics del territori als webs, xarxes i publicitat
Habilitar un pàrquing d’autocaravanes
Promoure grans esdeveniments anuals de qualitat
Potenciar la cultura com a generadora d’activitat econòmica
Promoure la millora de la carretera de Solsona a Lladurs com a via estratègica per al
turisme de neu
Redactar un pla de dinamització comercial de la ciutat
Pla de foment del producte local i artesanal al comerç i la hostaleria
Nova senyalització comercial
Pla de promoció de Solsona en ciutats properes
Finalitzar i aplicar el nou Reglament del mercat no sedentari de Solsona
Codi de bones pràctiques + seguiment aplicació normativa
Dinamització del nucli antic
Fomentar el lloguer de locals buits al nucli antic

ANUALITAT
2015 – 2019
2016
2017 – 2018
2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2015 – 2016
2016 – 2017
2016 – 2017
2017 – 2018
2016
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
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2.3 ESTIMULACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL
La creació d’ocupació serà un dels puntals de la legislatura i, com ja hem dit amb anterioritat, l’Agència
de Desenvolupament Local Solsona Cardona hi jugarà un paper cabdal,
En aquest sentit, l’Agència ha d’impulsar i realitzar projectes d’interès col·lectiu que millorin la
modernització i la competitivitat de les nostres empreses, promoure la diversificació i la diferenciació dels
cultius empresarials del territori, atreure massa productiva de qualitat i fer recerca de recursos, tant per a
nous projectes de millora de les nostres empreses, com per realitzar actuacions de caràcter territorial
d’interès col·lectiu.
Ens ajudarà també a posicionar el territori al món, disposar d’un interlocutor de qualitat que ens
representi i posicioni els nostres interessos territorials i connectar les nostres empreses amb les persones
i el territori.
De manera concreta, ens comprometem amb totes aquelles persones que vulguin obrir un negoci i amb
aquelles que lluiten per mantenir la seva empresa. Donarem suport als sectors que desenvolupin riquesa
i oportunitats laborals al municipi. Hem de treballar perquè Solsona, malgrat les dificultats territorials,
esdevingui un municipi atractiu per a la implantació d’empreses.
Cal mantenir i potenciar el Servei Connectem, l’àrea específica de l’Agència de Desenvolupament Local
de Solsona i Cardona dedicada a oferir suport a les persones en situació de recerca de feina o que volen
millorar la seva situació laboral. Funciona a través d’un acompanyament personalitzat en el procés de
recerca i mitjançant una aproximació a les empreses
2.3 ESTIMULACIÓ DEL TEIXIT EMPRESARIAL
COMPROMISOS
Crear un servei d’atenció i suport a les empreses (finestra unificada d’atenció)
Millora del Serveis Connectem incloent cerca de perfils mitjans. Workshop ocupacional
amb empreses del territori
Redacció d’un catàleg de serveis a les empreses i foment de la millora de la
competitivitat
Redactar un Pla de màrqueting empresarial
Manteniment i actualització de les subvencions a la creació d’ocupació
Preveure subvencions de les llicències d’obres per a determinats projectes
Desenvolupament i suport als serveis tractors identificats (grups de treball)
Impuls de la cooperació i la innovació com a valor clau del desenvolupament social i
econòmic (Fòrum del Talent)
Crear un Premi a l’emprenedoria
Adequar i millorar els polígons industrials
Polígons
Redactar un pla de dinamització de polígons
Planificar el desenvolupament en subfases del polígon Santa Llúcia
Comprar sòl industrial per facilitar la implantació d’empreses
Desplegament de la fibra òptica
Espai freelance NNTT
Instar la Generalitat a la millora de la carretera Berga –
Solsona (eix viari Tàrrega – Guissona – Solsona –
Berga – Ripoll)
Millora de les
Instar la Generalitat a la millora de les vies de la seva
Comunicacions
titularitat al seu pas per Solsona
Instar la Diputació de Lleida a la millora de les vies de
la seva titularitat al seu pas per Solsona
Potenciar les relacions amb Tàrrega i Mollerussa i altres poblacions properes
Participar en fires comercials i empresarials
Crear la Xarxa d’emprenedoria femenina
Continuïtat lideratge femení

ANUALITAT
2016 – 2017
2016 – 2017
2016 – 2017
2017
2015 – 2019
2017
2017 -2018
2016 – 2019
2018
2015 – 2019
2015 – 2017
2017 – 2019
2016 – 2018
2016 – 2017
2017 – 2018
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2017 – 2019
2017
2016 – 2019
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3. UNA CIUTAT ENDREÇADA

3.1 ESPAIS PÚBLICS

La cura continuada dels espais públics de la ciutat és un dels eixos primordials d’aquest mandat. Les
actuacions previstes són moltes i diverses, totes amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
solsonins i solsonines. S’hi inclouen des d’actuacions aparentment simbòliques però que a la pràctica
poden ser molt útils per a col·lectius determinats (com per exemple, la col·locació de baranes en carrers
molt pendents del nucli antic), fins a actuacions d’abast més general. Hi trobem des d’obres que s’han
de materialitzar sobre el terreny (com l’arranjament d’espais de la ciutat) fins a projectes de caire més
teòric però que, a mitjà i llarg termini, comportaran efectes positius per a la ciutat (com el pla de
manteniment de camins, l’inventari de parcs i jardins...).
Una eina cabdal en aquest apartat el constitueix el Pla d’actuacions de millora urbana (PAMU), un
compendi d’intervencions que ens ha d’ajudar a tirar endavant els objectius fixats. És un document de
treball intern embastat ja durant el mandat passat, però en constant actualització, que ens ha
d’encaminar a la Solsona que volem en l’àmbit urbanístic.
3.1 ESPAIS PÚBLICS
COMPROMISOS
Pla de creació de recorreguts
accessibles. Eliminació de
barreres arquitectòniques

Estudi propostes participades
Execució obres
Col·locació barana al baixador de la plaça Palau
Col·locació barana al tram superior del C/Regata
Actualització i seguiment del PAMU
Plaça de la biblioteca
Arranjament de la plaça del Consell Comarcal
Arranjament travessia de Sant Isidre
Urbanització complementària C/Sant Josep, Fesolet i
Mirabalda
Actuacions de millora al nucli Arranjament carrer de Santa Llúcia
antic
Arranjament carrer Dominics (tram pl. Consell – C/Sant
Miquel)
Arranjament carrer Sant Miquel (tram plaça Catedral –
portal del Pont)
Arranjament i barana muralla (sector carrer Santa
Llúcia)
Urbanització sector Els Masos
Urbanització passatge Bisbe Lasala
Actuacions de millora al nucli Pavimentació C/Falp i Plana
urbà
Pavimentació C/Font del Corb
Urbanització àmbit corba de can Sala
Estudi, projecte i contribucions especials C/Pere Màrtir
Colomés
Redacció projecte millora i contribucions especials
C/Ensija
Redacció i implantació d’un pla de manteniment i
millora dels camins del Vinyet
Actuacions al Vinyet
Manteniment dels camins del Vinyet
Construcció de cunetes als camins del Vinyet
Garantir una correcta senyalització de les cases del
Vinyet
Redactar un inventari dels parcs i jardins
Programa anual de manteniment arbres i zones verdes
Programa anual de manteniment i millora parcs

ANUALITAT
2016
2017 – 2019
2016
2016
2016 – 2019
2016
2017
2016 – 2017
2017 – 2018
2015
2017 – 2019
2017 – 2019
2016
2016
2016 – 2017
2016
2016
2017
2017
2017 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016
2015 – 2016
2015 – 2019
2015 – 2019
12

infantils
Preveure un parc infantil al Camp del Molí
Estudi millora Hort del Bisbe
Enjardinament entorn Casal Cívic
Enjardinament espai central C/Berguedà
Possible parc infantil al nucli antic
Instar la Generalitat de Catalunya la millora del ferm
Millora de la travessia urbana
Instar la Generalitat de Catalunya a la millora de la
senyalització de velocitat
Reforma enllumenat Mirasol
Reforma enllumenat Masos
Reforma enllumenat C/ St. Agustí, i barris Tossal i
Millora eficiència energètica
Serrat del Mingo
Reforma enllumenat sector carretera de Torà
Legalització quadres elèctrics existents
Promoure l’obtenció dels certificats d’eficiència
energètica
Aplicació per a mòbils Solsona Soluciona
Elaborar un pla de millora de cada barri
Continuar la renovació de la xarxa i millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat
públic
Continuar l’elaboració de plànols generals del sòl urbà amb xarxes d’aigua, enllumenat
públic i serveis
Habilitar nous aparcaments per a bicicletes
Millorar la neteja, especialment entorn de contenidors
Potenciar el soterrament de serveis aeris
Cartelleria urbana
Parcs i jardins

2017
2018
2016
2016 – 2019
2019
2016 – 2017
2016
2015
2015
2016
2017
2016 – 2017
2016 – 2019
2017
2018
2015 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2018
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3.2 UNA CIUTAT NETA

Una Solsona endreçada i sostenible és la fita que ens fixem en aquest apartat. I aquí no només hi juga un
paper important el propi Ajuntament, sinó que hi té un rol actiu tant o més decisiu la ciutadania: el
respecte i el compliment de l’Ordenança de convivència ciutadana i altres normes (entre les quals
destaquem l’Ordenança reguladora de la tinença, comerç i recollida d’animals domèstics) és a les mans
de tots els solsonins i solsonines. Des de l’Ajuntament posarem totes les eines al nostre abast per posarho fàcil i garantir que la qualitat de vida dels animals sigui compatible amb la seva tinença cívica.
Igualment, per assolir una ciutat més sostenible, des de la regidoria de Medi Ambient es preveu donar un
impuls ferm al Consell Municipal de Sostenibilitat, entès com a eina de participació per canalitzar les
iniciatives ciutadanes en aquest camp.

3.2 UNA CIUTAT NETA
COMPROMISOS
Foment de la mobilitat sostenible: impuls de l’ús de bici i bici elèctrica. Estudi
possibilitats implantació carril bici
Millorar la neteja a l’exterior del nucli antic
Millorar la recol·lecció d’aigües al Vinyet
Fomentar l’autosuficiència energètica de la comarca
Impulsar i col·laborar en la realització d’auditories energètiques al sector domèstic
Millorar l’eficiència a les instal·lacions públiques
Preveure aparcaments per a cotxes elèctrics
Incentivar l’adquisició de cotxes elèctrics
Fer el seguiment de l’aplicació de la normativa relativa al cens d’animals domèstics
Realitzar campanyes actives d’educació viària als propietaris de gossos
Perseguir els responsables de les deposicions canines. Revisió de l’ordenança
reguladora
Habilitar un espai on els gossos puguin córrer lliurement
Control i seguiment dels riscos de salut ambiental (plagues...)
Regular la població de coloms
Controlar les emissions contaminants del trànsit
Garantir la convivència ciutadana i, especialment, el descans dels veïns
Controlar la contaminació acústica. Vetllar pel compliment dels horaris comercials i dels
horaris d’obertura dels locals nocturns i de la normativa de sorolls
Intensificar el control de la venda i el consum de substàncies prohibides a la via pública
Ambientalització dels concursos públics d’adjudicació de projectes, obres i serveis
Compra verda d’adjudicació de serveis i de compra de productes i revisió dels
contractes a proveïdors
Ambientalització d’esdeveniments festius. Generalitzar l’ús del got reutilitzable

ANUALITAT
2016 – 2019
2016 – 2019
2017 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2018
2016 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2019
2016
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
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3.3 UNA CIUTAT AMB EQUIPAMENTS I SERVEIS
La conservació i manteniment de les instal·lacions existents, així com la construcció de nous
equipaments que donin servei a necessitats noves, serà un altre dels pals de paller de la nostra actuació.
A banda dels equipaments culturals i esportius (que figuren a l’apartat 4t d’aquest Pla), dos són els grans
reptes d’aquesta deixalleria: el primer, la gossera municipal, ja es troba en fase de construcció i confiem
que es pugui posar en funcionament ben aviat. L’altre, la construcció d’un tanatori municipal, es troba
encara en fase d’avantprojecte i a l’espera de trobar el finançament que el faci possible.

3.3 UNA CIUTAT AMB EQUIPAMENTS I SERVEIS
COMPROMISOS
Wifi en espais i equipaments públics de la ciutat i zones estratègiques
Wifi gratuït a les entitats del casal de Cultura
Construir un nou tanatori
Redacció projecte
Execució de l’obra
Estudiar la possibilitat d’un crematori municipal consorciat
Continuar el Pla Director i de millora de la xarxa i serveis abastament d’aigua
Lavabos públics
Construir un nucli zoològic a la Primera fase
Revollosa
Segona fase
Promoure una gestió integral de la gossera
Ampliació i millora de la gossera
Ampliar i millorar la deixalleria
Abocador i/o recollida residus vegetals
Adquirir una deixalleria mòbil
Millora instal·lacions Parc de bombers

ANUALITAT
2017
2016
2016 – 2017
2017 – 2019
2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016
2016
2016
2017 – 2019
2018
2016 – 2019
2017
2016 – 2017
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4. QUALITAT DE VIDA

4.1 BENESTAR DE LES PERSONES
El benestar dels solsonins és un dels eixos d’actuació principals d’aquest mandat. Especialment des de
la regidoria d’Acció Social, la nostra intervenció no es pot limitar a la concessió d’ajuts puntuals adreçats
a donar resposta a problemes concrets, sinó que cal ultrapassar les polítiques assistencials (que, per
descomptat, també hi han de ser) i abastar marcs d’actuació més estructurals.
Busquem una ciutat inclusiva i que eviti l’exclusió social dels col·lectius desfavorits. En aquest sentit,
volem que la diversitat no comporti problemes de convivència, sinó que, ans al contrari, sigui una font de
riquesa. Volem una Solsona respectuosa en què tinguin cabuda totes aquelles persones que pateixin
alguna discapacitat, a nivell de participació, autonomia, formació i feina.

4.1 BENESTAR DE LES PERSONES
COMPROMISOS
Activitats específiques per a les persones majors de 80 anys
Promoure i millorar els serveis intermitjos d’atenció a la gent gran
Promoure activitats intergeneracionals i de suport a les famílies
Servei de mediació veïnal
Crear zones de lleure per als infants preadolescents i adolescents
Facilitar l’ús d’equipaments musicals als joves
Suport a les iniciatives juvenils
Pla Local de Joventut participatiu
Mantenir i fomentar la borsa d’habitatge joves
Habitatges tutelats

ANUALITAT
2015 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2017 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2017 – 2019
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4.2 FOMENT DE LA SALUT I L’ESPORT

Concebem l’activitat física i l’esport com a canals per fer salut i com a eines de cohesió social. Cal
aprofitar el seu potencial motivador i convertir-lo en una eina que afavoreixi el contacte entre educadors i
joves. La millora de les instal·lacions existents, així com la creació de nous espais en els quals es puguin
dur a terme pràctiques esportives han d’aproximar-nos a aquests objectius.
Destaquem en aquest àmbit una zona lúdica esportiva de nova creació que es construirà al sector de la
Cabana del Catedràtic; tot i que l’execució del projecte es pugui allargar en el temps, la seva construcció
en fases permetrà que se’n pugui començar a gaudir ben aviat,.
Pel que fa a la regidoria de Salut, la fiscalització, amb caràcter positiu i constructiu, del Centre Sanitari del
Solsonès serà un dels grans objectius. Ho volem concretar en l’adequació de l’equipament i dels seus
estatuts.
Encara en l’àmbit de la salut, la redacció del Programa de salut integral de Solsona serà un dels
compromisos en què centrarem els nostres esforços.

4.2 FOMENT DE LA SALUT I L’ESPORT
COMPROMISOS
Zona esportiva a l’aire lliure
a la Cabana a del Catedràtic
Promoció de l’esport

Millora
dels
equipaments
esportius existents

Procurar nous espais per a la
pràctica de l’esport

Fase I: skate i bitlles
Fase II: parc adults i parc infantil
Fase III: pista bàsquet i pista futbol
Promoure l’esport a l’aire lliure
Fomentar l’esport de base
Pla de Dinamització Esportiva
Reduir el vas de la piscina
Millorar exterior piscines municipals: dutxes,
jardineria, mobiliari urbà...
Canviar les bombes de les piscines
Millores al camp de futbol: teulada vestidor,
instal·lació elèctrica, setos...
Construir una passarel·la al camp de futbol
Instal·lar nova ventilació als vestidors del camp de
futbol
Millores al pavelló vell
Instal·lar nova ventilació al pavelló nou
Asfaltar la vorera del C/Salvador Espriu – filat
Millorar la pista de frontó
Pintar els rètols de les pistes de tennis
Millorar el sistema d’accés a les pistes de tennis
Unificar les claus dels pavellons esportius municipals
Habilitar espais a l’aire lliure per jugar la canalla
Instal·lar enllumenat al parc de la Mina
Habilitar una pista de voleiplatja - futbolplatja
Construir un camp de futbol al Camp del Serra
Col·locar cistelles de bàsquet a la plaça del Camp
Desenvolupar el projecte de la Ribera com a espai
lúdic i de passeig
Creació d’un PR de la caminada del Vinyet
Instal·lar taules de ping pong a l’aire lliure
Instal·lar una pista de bitlles al carrer del Bisbe
Lasala
Fomentar la creació d’un circuit de motocròs a la
comarca

ANUALITAT
2016
2017
2018 – 2019
2016 – 2019
2015 – 2019
2017 – 2019
2018 – 2019
2017 – 2019
2016
2016
2017 – 2018
2016
2016 – 2019
2016
2016
2016
2016
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2018 – 2019
2019
2016
2016
2016 – 2019
2017 – 2019
2017 – 2019
2016 – 2017
2016 – 2019
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Incrementar el nombre de desfibril·ladors a la ciutat
Elaborar el Programa de Salut Integral de Solsona
Col·laborar amb entitats per enfortir les associacions de suport a malalts i familiars
Vetllar per un correcte funcionament del Centre Sanitari del Solsonès. Modificació dels
estatuts
Implantar la campanya “No puc esperar”
Projecte Toleranyam
Control sanitari de les aigües

2016
2016 – 2017
2016 – 2019
2016 – 2019
2016
2016
2016 – 2019
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4.3 FOMENT DE LA CULTURA I L’EDUCACIÓ

Solsona és una ciutat rica en patrimoni material i immaterial. Treballarem per conservar-lo, recuperar-lo,
fer-lo accessible, incrementar-lo i rendibilitzar-lo socialment i culturalment. A més a més, ens servirà com
a element de projecció exterior que potenciï el nostre atractiu turístic. El calendari estable
d’esdeveniments culturals de Solsona és un actiu que hem de saber aprofitar també en aquesta direcció.
És per tot això que vetllarem per la conservació del nostre patrimoni festiu, únic al país. Alhora,
treballarem en la recerca de possibles noves activitats per dur a terme que contribueixin a dotar la ciutat
d’un major relleu en el mapa festiu de Catalunya.
Pel que fa als equipaments, se’ns plantegen grans reptes amb incertesa sobre la seva viabilitat. Només la
disponibilitat pressupostària de cada any ens dirà si els projectes són possibles. Un és el Museu
Etnogràfic. L’altre repte, que pot anar o no lligat a l’anterior, serà el de la transformació de Cal Metge
Solé. Caldrà elaborar-ne, prèviament, un pla d’usos i definir què ha d’acollir. Només quan tinguem clara
aquesta dada, redactarem el projecte corresponent i buscarem els recursos per fer-lo possible.
Per descomptat, continuarem amb el manteniment i la millora dels equipaments existents, per fer-los més
segurs i més accessible als usuaris.
La relació amb les entitats, com a veritable pal de paller de l’activitat cultural a la ciutat, serà un altre dels
nostres objectius.
Pel que fa a Educació, és voluntat del govern municipal col·laborar amb els centres educatius de la ciutat
per millorar la qualitat i el prestigi del sistema escolar, entès també com a eina per a la igualtat
d’oportunitats efectiva, al llarg de tota la vida.
Quant als equipaments educatius, i a banda de mantenir les instal·lacions actuals, no cal dir que el gran
repte de la legislatura és la construcció de la nova escola El Vinyet. A hores d’ara, l’execució de l’obra no
depèn de nosaltres, si bé sí que és a les nostres mans empènyer perquè la Generalitat de Catalunya tiri
endavant el projecte.

4.3 FOMENT DE LA CULTURA I L’EDUCACIÓ
COMPROMISOS
Dinamitzar la biblioteca
Ampliar l’horari de la biblioteca en època d’exàmens
Carnet cultural amb descomptes
Fomentar la música al carrer a l’estiu (AIMS...)
Crear el Consell Municipal de cultura
Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments anual
Potenciar l’ús del web de reserva d’instal·lacions
Mantenir les activitats habituals: cicle de Concerts
d’Estiu, revetlles...
Mantenir i augmentar l’oferta Procurar una programació periòdica teatre i sala
cultural estable de la ciutat
polivalent (conveni amb Manresa Teatre Musical i/o
Kursaal)
Crear una taula de dinamització del cinema/acord
amb Circuit Urgellenc per programar cicles cinema
Organitzar i garantir la pervivència de les festes
populars organitzades per l’Ajuntament
Projecció de les festes populars Col·laborar amb l’Associació de Festes del Carnaval
com a valor cultural d’àmbit de Solsona en l’organització de la Festa del Carnaval
nacional
Donar suport a les iniciatives encaminades a
l’organització de festes populars
Projecte “Solsona, ciutat gegantera”
Reforma planta baixa Casal de Projecte
Cultura
Execució
Millora equipaments culturals
Wifi gratuït a les entitats del casal de Cultura

ANUALITAT
2015 – 2019
2015 – 2016
2017 – 2019
2015 – 2019
2017 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2015 – 2019
2015 – 2019
2015 – 2019
2016 – 2019
2016
2017 – 2018
2016
19

Nous espais per a la cultura

Casal Cultura: reforma del local de l’Esplai Riallera
Espai gegants Carnaval
Cal Metge Solé
Museu Etnogràfic
Adequació espai per assajos musicals

Ampliar l’oferta formativa
Mantenir el Pla Educatiu d’Entorn
Suport a la xarxa d’intercanvi de llibres de text
Fomentar l’estudi de llengües estrangeres (certificats Cambridge)
Garantir la continuïtat de la UEC
Nous equipaments educatius
Impuls a la nova escola El Vinyet
Insonoritzar aules de l’Escola de Música
Manteniment
i
millora Optimitzar l’ús i millora dels espais de l’Escola de
equipaments existents
Música
Equipament CISSA. Estudi possibilitats
Facilitar l’ús dels edificis escolars més enllà de l’horari escolar
Tallers de Nadal

2016

2015 – 2016
2016 – 2019
2015 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
2018 – 2019
2016 – 2019
2016 – 2019
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