
 

20 propostes i moltes MÉS per Solsona 

Més Habitatge 

Promoció de l’habitatge de lloguer, especialment per a joves i 
rendes baixes. 

Més Persones 

Programa de subvencions fiscals per a persones amb pocs 
recursos, especialment gent gran que viu sola i famílies amb 
persones amb discapacitació a càrrec. 

Més Igualtat 

Elaboració/revisió del Pla Local de Polítiques d’Igualtat. 
(Distintiu per la igualtat) 

Més Comunitat 

Treballar per una societat inclusiva: "Solsona, una comunitat 
diversa”. 

Més Esport 

Millora instal.lacions esportives municipals i de la gestió/
ampliació horaris pavelló. 

Més Salut 

Creació de la Taula de Salut Mental. 
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Més Educació 

Dissenyar i impulsar un projecte educatiu de ciutat (Educació 
360). 

Més Barris 

Potenciar activitats de lleure i participació a tots els barris. 

Més Espai Públic 

Disseny participat del Pla d'usos i avantprojecte del Camp del 
Serra. Arranjament i millora de la Plaça del Camp i Passeig. 

Més Urbanisme 

Millora, embelliment urbà i ampliació de voreres (ciutat 
amable). Donar continuïtat a l’eliminació de barreres 
arquitectòniques. 

Més Serveis 

Construcció del nou tanatori municipal. Creació del servei 
d'acompanyament al dol. Aplicació mòbil de comunicació de 
defuncions al municipi de Solsona. 

Més Qualitat de l’Entorn 

Fomentar l'autosuficiència energètica (bonificacions ICIO i IBI a 
la instal·lació de plaques fotovoltaiques). 

Habilitar zones on els gossos puguin córrer lliurement. Control 
excrements. 

Més Viles Florides 

Guarnir amb flors el Pont de Solsona. 

Més Turisme i Més Cultura 

Fer la Casa del Carnaval i l’alberg de Joventut/Camp 
d’Aprenentatge (Illa Cultural). 
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Més Comerç 

Fomentar un codi de bones pràctiques en l’àmbit del comerç 
urbà i seguiment de la normativa vigent. Seguiment i 
implementació del nou Reglament del Mercat no sedentari de 
Solsona. Revisar la senyalització comercial. 

Més Ocupació 

Creació del Consell Municipal de la Formació Professional. 
Sumar complicitats entre les escoles de FP i oficis de Solsona 
amb altres municipis i empreses. 

Consolidació dels Serveis “Connectem” i "Punt Empresa" de 
l'Agència Solsona Cardona. 

Més Mobilitat 

Via verda/carril bici als polígons industrials i a Sant Bernat. 

Més Gestió 

Millorar l’Atenció Ciutadana de proximitat i la resposta per part 
de l’Ajuntament (certificat garantia de qualitat de la gestió 
municipal i atenció ciutadana).
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