MÉS propostes per Solsona

Més Qualitat de Vida

Més Habitatge
Promoció de l’habitatge de lloguer, especialment per a joves i
rendes baixes (cens habitatges buits, seguiment habitatges
propietat entitats bancàries, treballar la col·laboració amb
Incasòl per posar terreny municipal a disposició per construir
habitatge de lloguer, fomentar les condicions d’habitabilitat en
edificis vells, …).
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.
Coordinadora de serveis i entitats socials (unificar necessitats,
seguiment, recursos, habitatge social).
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Més Solidaritat
Economat per a persones usuàries del Fons d’Emergència
Social per tal de dignificar i optimitzar l’accés al banc
d’aliments.
Seguiment i acompanyament de les persones refugiades a casa
nostra, especialment dels menors no acompanyats.
Més Persones Grans
Impuls als projectes “Solsona, ciutat amiga de les persones
grans” (pla d’acció seguint els criteris de l’Organització Mundial
de la Salut) i “Solsona, ciutat cuidadora” (programa de
formació i acompanyament per a cuidadors de persones
dependents).
Més Igualtat
Elaboració/revisió del Pla Local de Polítiques d’Igualtat.
Distintiu per la igualtat en l’àmbit municipal (Norma SGcity
50-50): Promoció dels drets de les dones; Promoció d’un
entorn lliure de violències i discriminacions; Lideratge.
Creació/adhesió d’un pla local/comarcal LGTBI+.
Més Joventut
Plantejar un espai de trobada per a joves adolescents.
Manteniment activitats biblioteca i ampliació horaris en època
d’exàmens.
Foment de l’economia i tasques de la llar en adolescents/joves.
Fer especial atenció al col·lectiu NEET (educador de carrer).
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Més Comunitat
Treballar per una societat inclusiva: "Solsona, una comunitat
diversa”. Afavorir la inclusió i la participació en els afers de la
ciutat de les comunitats minoritàries a través de trobades
ciutadanes amb el consistori (comissionat de les comunitats).
Més Convivència
Consolidar el servei de mediació veïnal i vetllar pel compliment
d’horaris i la normativa de sorolls.

Més Esport
Millora instal.lacions esportives municipals (vestidors del camp
de futbol i del pavelló vell; Renovació gespa camp de futbol
municipal; pistes de tennis; …) i de la gestió/ampliació horaris
pavelló.
Pista atletisme. Possible adequació zona esportiva Arrels II si
es pot acordar un ús i gestió públics, entre altres qüestions.
Pla de dinamització esportiva.
Més Salut
Creació de la Taula de Salut Mental amb professionals de
l’àmbit social, de la salut i altres, per millorar la coordinació i la
prevenció i evitar situacions de risc.
Estudi de viabilitat (diverses opcions) d’una piscina municipal
coberta.
Programa de Salut Integral de Solsona. Campanyes de
prevenció de la salut (hàbits saludables) i de conscienciació
ciutadana contra l’estigma en salut mental.
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Continuar el desenvolupament del projecte de la Ribera com a
espai lúdic i de passeig i creació d’un PR de la caminada del
Vinyet.
Suport al canvi del model de gestió del Centre Sanitari i millora
de les instal·lacions.
Més Cultura
Potenciar l’agenda cultural anual d’actes i esdeveniments
augmentant l’oferta cultural estable (agenda trimestral comissió agents culturals). Pla participat de Cultura.
Més Educació
Dissenyar i impulsar un projecte educatiu de ciutat (Educació
360) amb la creació d’una plataforma d’agents educadors.
Reconeixement anual a una acció o entitat que promou valors
de les ciutats educadores. Pla municipal per a l’impuls del
coneixement de l’anglès.
Construcció nova escola “El Vinyet” (Generalitat) i millora de
l’entorn (zona aparcament vehicles i parc infantil). Garantir
continuïtat UEC.
Inclusió del sector educatiu a l’Agència de Desenvolupament
Local de Solsona i Cardona.
Col·laboració entre l’Escola Municipal de Música i l’Escola
Bressol per atansar la música als més petits. Incentivar i
facilitar l’accés de les persones amb discapacitat a
ensenyaments musicals.
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Més Ciutat
Més Barris
Potenciar activitats de lleure i participació a tots els barris.
Manteniment de l’adscripció d’un regidor a cada barri.
Més Vinyet
Actualització i renovació senyalització de les cases del Vinyet.
Manteniment dels camins del Vinyet i construcció de cunetes.
Donar suport a la creació d’una conselleria de
Desenvolupament Rural al Consell Comarcal del Solsonès.
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.
Parc infantil al nucli antic. Donar continuïtat al manteniment i
millora dels parcs infantils. Remodelació i millora del parc de
l’Hort del Bisbe.
Millorar la visibilitat i la seguretat del passos de vianants.

Més Urbanisme
Millora, embelliment urbà i ampliació de voreres (ciutat
amable). Donar continuïtat a l’eliminació de barreres
arquitectòniques.
Projecte de millora urbana i vialitat del tram urbà de la
carretera de Sant Llorenç (Diputació de Lleida).
Continuar amb l’anàlisi i millora de la xarxa de clavegueram de
Solsona.
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Més Equipaments
Construcció del nou tanatori municipal.
Nova deixalleria municipal.
Millora dependències Policia Local (cercar nou espai).
Millora instal·lacions Parc de Bombers (Generalitat).
Reduir el vas de la piscina municipal i millorar exterior (dutxes,
jardineria, mobiliari, …).
Realització d’un projecte integral de millora del camp de futbol
a desenvolupar per fases.
Millores a la teulada del pavelló vell i nova ventilació al nou.
Reforma de la planta primera del Casal de Cultura i canvi
finestres alumini a la planta baixa.
Estudi de possibiltats de l’equipament educatiu i esportiu
municipal del Carrer Pedraforca.
Foment de l’ús dels equipaments escolars més enllà de l’horari
lectiu.
Més Serveis
Creació del servei d'acompanyament al dol. Aplicació mòbil de
comunicació de defuncions al municipi de Solsona i enviament
de notes de condol.
Redactar i publicar una carta de serveis municipals.
Donar continuïtat a la modernització i professionalització dels
serveis municipals.
Finalitzar la renovació de la xarxa d’enllumenat públic.
Renovació de fanals a cal Xuxa i Cissa. Reforma enllumenat de
la Mare de la Font. Il·luminació del camí de la Creu Blanca.
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Més Qualitat de l’Entorn
Fomentar l'autosuficiència energètica (bonificacions ICIO i IBI a
la instal·lació de plaques fotovoltaiques). Promoure l’obtenció
de certificats d’eficiència energètica.
Implantació de la recollida Porta a Porta. Reducció de l’ús del
plàstic en l’àmbit municipal i fomentar-la en l’àmbit privat.
Punts de recollida de residus vegetals.
Impuls de l’ús de la bici i bici elèctrica.
Renovació de la flota municipal amb vehicles elèctrics i
incentivar l’adquisició d’aquests per part de la ciutadania.
Habilitar zones on els gossos puguin córrer lliurement.
Campanyes d’educació viària als propietaris de gossos. Control
excrements.

Més Viles Florides
Donar continuïtat al projecte de Viles Florides. Guarnir amb
flors el Pont de Solsona.
Estudi de l’arbrat de Solsona. Pla de manteniment d’arbres i
zones verdes.
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Més Desenvolupament del Territori
Més Turisme
Fer la Casa del Carnaval i l’alberg de Joventut/Camp
d’Aprenentatge (Illa Cultural).
Implementar el projecte d’un pàrquing d’autocaravanes.
Wifi en espais públics de la ciutat.
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.
Donar continuïtat i fer seguiment de les zones blaves i verdes
d’aparcament gratuït.
Donar continuïtat a les activitats de foment del producte local i
artesanal, al comerç de proximitat i a l’hosteleria.
Revisar la senyalització comercial.
Més Empreses
Redacció i definició de la primera fase del polígon de Santa
Llúcia. Manteniment dels polígons industrials i millora de la
seguretat.
Impulsar un catàleg de serveis a les empreses i millora de la
competitivitat.
Impuls de la cooperació i la innovació com a valor clau per al
desenvolupament social i econòmic del territori.
Espai freelance NNTT.
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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.
Revisió i actualització de les subvencions a la creació i/o millora
de l’ocupació.
Més Mobilitat
Via verda/carril bici als polígons industrials i a Sant Bernat.
Millora del transport públic (integració tarifària - Generalitat).
Millora del traçat de la carretera de Sant Llorenç des de la
sortida del nucli urbà fins el càmping incloent-hi carril bici
(Diputació de Lleida).
Millora de la carretera de Solsona a Berga (Generalitat).
Millora de la carretera de Solsona a Cal Llarg (Diputació).
Més Govern

Més Comunicació
Consolidar els mecanismes de comunicació consistori/
ciutadania a través de les noves tecnologies i xarxes socials.
Promoure l’ús de la unitat mòbil per atansar la ràdio a la
ciutadania.
Manteniment de la qualitat de la informació i la transparència
del web municipal (segell Infoparticipa) i la retransmissió dels
Plens Municipals per Solsona FM.
Pàgina 9 de 10

Més Participació
Consolidació dels Pressupostos participatius.
Impuls al cafè amb l’alcalde (trobada ciutadana).
Foment de l’associacionisme veïnal.
Continuar el desplegament del Reglament de Participació
Ciutadana. Revisar i dinamitzar els Consells municipals.
Manteniment de la participació ciutadana en les decisions de
Govern dels nostres ciutadans més joves (Consells infants i
adolescents).
Fomentar la participació del personal municipal en la millora
dels llocs de treball respectius i de l’atenció ciutadana.
Més Gestió
Optimització dels processos interns de resposta a la ciutadania.
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). Promoció facturació on-line.
Inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern en la
contractació municipal.
Acabar la implementació de la Relació de Llocs de Treball i
revisar-la.
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