
       

Programa electoral d’ERC Solsona 2015-2019

Sí a una bona governança

1. Regidor adscrit a cada barri (Pla de millora de cada barri).

2. Reglament de participació ciutadana.

Sí al desenvolupament del territori

3. Borsa de treball i dispositiu d'inserció laboral (intermediació 
entre empreses i persones).

4. Desplegament de la fibra òptica.

5. Compra de sòl industrial per facilitar implantació empreses.

6. Pla de màrqueting empresarial (Dossier de venda + directori 
web + visites econòmiques a entitats d’interès per atraure 
inversió).

Sí a una ciutat endreçada

7. Wifi en espais i equipaments públics de la ciutat i zones 
estratègiques.

8. Continuar la renovació xarxa i millora de l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic

9. Implantació zones aparcament veïns Nucli Antic.

Sí a la qualitat de vida a Solsona

10. Zona esportiva a l'aire lliure a la Cabana del Catedràtic 
(skatepark, pistes esportives, bitlles, parc infantil, ...).

11. Dinamització de la Biblioteca, especialment els caps de setmana 
en època d’exàmens, amb una gestió coparticipada.

Sí al canvi que la comarca necessita

12. Garantir, millorar i incrementar serveis al Centre Sanitari del 
Solsonès.

Sí a 140 propostes per Solsona

Sí a una bona governança

Sí a un govern proper

• Regidor adscrit a cada barri
• Reunions de barri al carrer i foment de l'associacionisme veïnal
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• Assemblees públiques periòdiques per regidoria (cafè amb l'alcalde 
i/o regidor)

• Augmentar els serveis de la Seu Electrònica i tràmits municipals per 
internet

• Consolidació de la comunicació consistori-ciutadania a través de 
tecnologies 2.0 i xarxes socials

• Impuls a una policia de proximitat
• Potenciar la creació d’una Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Sí a un govern transparent

• Segell d'infoparticipa (segell de transparència al 100%)
• Creació Portal web Open data (portal de la transparència)
• Aplicació transparència per a telèfons mòbils
• Reglament de participació ciutadana
• Dinamització i ampliació consells consultius municipals
• Plantejar la constitució d’un Consell Assessor d’Urbanisme
• Participació jove en la vida pública: impuls del consell d'infants
• Participació jove en la vida pública: Creació del Consell d'Adolescents

Sí a un govern eficient

• Pla de mandat calendaritzat 
• Gestió eficient dels comptes municipals (manteniment finances 

municipals sanejades)
• Continuar la reducció del consum energètic en instal·lacions i 

equipaments municipals
• Avançar en el model de Smart City iniciat aquest mandat
• Millora contínua: Participació personal municipal en millora del seu 

lloc de treball i el servei a la ciutadania
• Agendes electròniques sales municipals i agenda d’actes per tal que 

les activitats de les diferents entitats no es solapin
• Millora visualització externa i gestió interna servei funerari

Sí al desenvolupament del territori

Sí a la millora de les condicions de vida de les persones

• Borsa de treball i dispositiu d'inserció laboral (intermediació 
entre empreses i persones)

• Brigada jove municipal (2 mesos estiu)
• Garantir cursos de formació continuada en noves tecnologies
• Sumar complicitats entre les escoles de FP i oficis de Solsona amb 

d’altres municipis i amb empreses
• Servei de mediació hipotecària
• Política activa millora habitatges (pla de millora d’accés a l’habitatge)
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• Millora transport públic (integració tarifària)

Sí a l’estimulació del teixit empresarial

• Desplegament de la fibra òptica
• Compra de sòl industrial per facilitar implantació empreses
• Planificar el desenvolupament en subfases del polígon industrial de 

santa Llúcia
• Finestra unificada d'atenció a les empreses
• Servei d'atenció i suport a les empreses (catàleg de serveis a les 

empreses i foment de la millora de la competitivitat)
• Premi a l'emprenedoria (Concurs d'iniciatives empresarials)
• Pla de màrqueting empresarial (Dossier de venda + directori 

web + visites econòmiques a entitats d’interès per atraure 
inversió)

• Adequació i millora dels polígons
• Pla de dinamització de polígons (promoció activa polígons)
• Servei d'ajuda i impuls a la internacionalització empresarial
• Promoció projectes mitjançant subvencions llicència obres
• Espai freelance NNTT (disseny, programadors, etc.)
• Potenciar les relacions comercials amb Tàrrega i Mollerussa.
• Impulsar la millora de la carretera Berga–Solsona (eix viari Tàrrega - 

Guissona – Solsona – Berga – Ripoll)
• Participació en fires comercials i empresarials

Sí a la promoció del turisme i el comerç

• Pla de dinamització comercial de la ciutat
• Solsona, ciutat comercial, pla de promoció en poblacions properes a 

la nostra comarca
• Dinamització del Nucli Antic
• Promoció de grans esdeveniments anuals de qualitat
• Potenciar la cultura com a generadora d’activitat econòmica: folklore, 

AIMS, producció teatral, ...
• Foment lloguer locals buits al Nucli Antic
• Desenvolupament del pla director turístic de Solsona i sumar 

sinèrgies amb Cardona
• Promoure la millora de la Carretera de Solsona a Lladurs com a via 

estratègica per al turisme de neu
• Promoure la creació de més places hoteleres i/o millora i adequació 

de les existents
• Pàrquing d'autocaravanes
• Finalitzar i impulsar el Reglament del mercat no sedentari de Solsona

Sí a una ciutat endreçada

Sí a una ciutat que cuida els seus espais públics
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• Pla de creació de recorreguts accessibles participat (eliminació 
barreres arquitectòniques)

• Actualització i seguiment del PAMU (Pla d'Actuacions de Millora 
Urbana)

• Millora camins vinyet i fer cunetes
• Implantació Pla de Camins i elaboració Pla de manteniment i millora
• Aplicació per a mòbils Solsona Soluciona
• Programa anual manteniment arbres i zones verdes
• Fer un pla de millora de cada barri (Programa anual de 

manteniment de barris)
• Programa anual manteniment i millora parcs infantils
• Continuar la renovació 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.
• Millora neteja, especialment en zones contenidors
• Potenciar soterrament serveis aeris
• Cartelleria urbana

Sí a una ciutat neta

• Foment mobilitat sostenible: Impuls ús de bici i bici elèctrica. Carril 
bici per etapes (previ estudi integral participat)

• Millorar neteja a l’exterior del nucli antic
• Millorar recol·lecció aigües grises al Vinyet
• Fomentar l'autosuficència energètica de la comarca
• Auditories energètiques al sector domèstic (Col·laboració Ajuntament)
• Millora eficiència instal·lacions públiques
• Aparcaments cotxes elèctrics
• Incentivar compra vehicles elèctrics
• Fer seguiment de l’aplicació de la normativa relativa al cens d’animals 

domèstics
• Campanyes actives d’educació viària als propietaris de gossos
• Espai de la ciutat on els gossos puguin córrer lliurement
• Control emissions contaminants del trànsit i controlar la contaminació 

acústica
• Ambientalització dels concursos públics d’adjudicació de projectes, 

d’obres i serveis
• Compra verda d’adjudicació de serveis i de compra de productes i 

revisió dels contractes a proveïdors
• Ambientalització d’esdeveniments festius. Generalització de l’ús del 

got reutilitzable

Sí a una ciutat amb equipaments i serveis

• Wifi en espais i equipaments públics de la ciutat i zones 
estratègiques

• Wifi gratuït entitats Casal
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• Implantació zones aparcament veïns Nucli Antic
• Acabar les millores al Casal de Cultura i Joventut ja iniciades i millora 

zona Esplai
• Nou tanatori
• Estudi implantació crematori municipal consorciat
• Continuar el Pla director i de millora xarxa i servei abastament aigua
• Lavabos públics
• Gossera municipal
• Ampliació i/o millora deixalleria
• Abocador i/o recollida residus vegetals
• Adquisició d’una deixalleria mòbil per objectes de poc volum

Sí a la qualitat de vida a Solsona

Sí al benestar de les persones

• Activitats específiques per a les persones més grans 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 municipals als joves (sala polivalent, 

biblioteca, ...)
• Suport a les iniciatives juvenils
• Pla Local de Joventut participatiu (programa anual d’activitats 

consensuat)
• Mantenir i fomentar la borsa d’habitatge jove

Sí al foment de la salut i l’esport

• Zona esportiva a l'aire lliure a la Cabana del Catedràtic 
(skatepark, pistes esportives, bitlles, parc infantil, ...)

• Promoure l’esport a l’aire lliure. Potenciant les activitats al Parc de la 
Mina i a altres espais de la ciutat

• Continuar el desenvolupament del Projecte de la Ribera com a espai 
lúdic i de passeig

• Incrementar el nombre de desfibril·ladors a la ciutat
• Millora instal·lacions de les piscines municipals
• Millora instal·lacions del Pavelló vell
• Millora camp de futbol municipal (nova entrada, adequació vestidors, 

…)
• Fomentar la creació d'un circuit de motocrós a la comarca
• Taules de ping pong a l'aire lliure
• Creació d'un PR de la caminada del Vinyet
• Pla de Dinamització Esportiva (Jornades + activitats)
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Sí al foment de la cultura i l’educació

• Dinamització de la Biblioteca, especialment els caps de 
setmana en època d’exàmens, amb una gestió coparticipada.

• Programació periòdica teatre i sala polivalent (cercar complicitats 
amb equipaments culturals d’altres ciutats)

• Foment de la música al carrer a l'estiu
• Carnet cultural amb descomptes
• Consell municipal de cultura
• Pulmó verd + espai concerts (Camp del Serra ???)
• Espai per assajar músics joves cap de setmana
• Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments anual 

coordinant-les amb les entitats
• Potenciar Escola Oficial d'Idiomes
• Crear xarxa intercanvi llibres de text
• Museu Etnogràfic
• Impuls a la nova escola del Vinyet
• Equipament Cissa (quan estigui construïda la nova escola del Vinyet) 

destinat a entitats i comparses carnaval
• Optimitzar l’ús i millora dels espais de l’Escola Municipal de Música
• Facilitar l’ús dels edificis escolars més enllà de l’horari escolar
• Garantir la continuïtat de la UEC
• Planificar el Museu de Solsona (unificació de les col·leccions) i 

continuar el procés de dinamització
• Dotar d’un espai visible els Gegants de Carnaval
• Continuïtat en la promoció de les festes i les tradicions
• Potenciar l’ús del web de reserva d’instal·lacions municipals per tal 

d’evitar coincidències d’actes

Sí al canvi que la comarca necessita

• Modificació estatuts del Centre Sanitari del Solsonès (despolitització 
de la gestió)

• Garantir, millorar i incrementar serveis al Centre Sanitari del 
Solsonès.

• Dignificació del Consell d’Alcaldes com a fòrum de debat de les 
necessitats de la comarca

• Realització de concursos equitatius i no discriminatoris en les 
contractacions del Consell Comarcal

• Consell Comarcal transparent (Segell Infoparticipa a la transparència 
de la comunicació pública local)
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