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PROJECTE POLÍTIC 16-19

60 PROJECTES
PER TRANSFORMAR
SOLSONA
Des d’Alternativa per Solsona - CUP hem volgut transformar el
programa polític que els ciutadans van votar a les darreres eleccions
en una guia de treball durant la legislatura. Per això hem definit 60
projectes dividits en quatre grans eixos: participació, economia,
ciutadania i urbanisme. Conscients de la nostra representativitat i
capacitat d’influència en les institucions, hem volgut plasmar en
accions concretes i factibles les idees del nostre programa electoral.
Tots els projectes s’han calendaritzat al llarg dels 4 anys de legislatura
per tal de fer-ne un seguiment del grau d’execució. Des del web
www.alternativapersolsona.cat anirem actualitzant l’estat de tots
ells per tal de rendir comptes amb la ciutadania.
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PARTICIPACIÓ
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Treballar el Reglament de participació

Crear un Grup de Treball que participi activament en el procés
participatiu d’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana
organitzat per l’equip de govern.

Reformar la regidoria de participació

Presentar una proposta de funcionament i organització de la regidoria
de participació ciutadana i presentar-la al regidor.

Fomentar la participació als plens

Presentar una proposta de reglament provisional d’aplicació immediata per permetre l’ús de la paraula a la ciutadania en els plens.

Reforçar els consells existents

Estudiar el funcionament dels consells actuals, proposar millores en
aquells en què es detectin dèficits i proposar la creació de nous
consells ciutadans com consells de barri i el consell de ciutat

Millorar el web de l’ajuntament

Elaborar una proposta de millora del web de l’Ajuntament a nivell
d’estructura i continguts.

Millorar la comunicació no digital

Presentar una proposta de projecte per la implantació de cartelleres
públiques (o altres elements) en els diferents barris de Solsona.

Fomentar la participació a les escoles

Treballar en una proposta de millora del Consell d’Infants i Adolescents de Solsona.

Fomentar participació i democràcia directa

Treballar de manera transversal en totes aquelles accions que es
puguin portar a terme des de l’ajuntament per tal de fomentar la
participació política i la democràcia directa dels ciutadans de Solsona.

Millorar la coordinació amb entitats

Treballar per tal d’assolir una comunicació més eficient entre el
consistori i les entitats, i entre les pròpies entitats.
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URBANISME
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Detectar els dèficits urbanístic

Organitzar una marxa popular des dels 4 punts cardinals per detectar
els dèficits i les mancances urbanístiques i barreres arquitectoniques.

Revisar el Pla Especial del Nucli Antic

Estudiar la priorització en l’execució dels passos previstos per la
permeabilització del Nucli Antic i proposar-ho a l’equip de govern.

Estudiar una zona verda al Camp del Serra
Crear un grup de treball que estudiï la viabilitat de l’execució del
projecte de parc o zona verda al Camp del Serra a partir del projecte
tècnic existent. Estudiar l’estratègia de negociació amb la SAREB.

Millorar la gestió de la Mare de la Font

Crear un grup de treball què defineixi i executi el procés participatiu
amb diferents propostes per la millora de la gestió del parc.

Estudiar la recuperació de la Font dels Frares
Sol·licitar als serveis tècnics un informe sobre la propietat de la
Font dels Frares.

Augmentar el patrimoni municipal

Demanar a l’Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat (INCASOL) la gestió
directa i total del sol industrial del municipi. Estudiar la viabilitat de la
cessió dels blocs d’obres públiques per crear un alberg de joventut.

Millorar la connectivitat entre els barris

Elaborar i presentar a l’equip de govern una proposta d’actuació per
executar les previsions del POUM de les connexions entre CISA i
Cabana del Geli.

Condicionar la zona de sota el pont

Elaborar moció amb una proposta de condicionament dels aparcaments de sota el pont i d’accés pels vianants al nucli antic.

2T

2017
1T

2T

2018
1T

2T

2019
1T

2016
1T

18
19
20
21
22
23
24

Millorar l'aparcament al nucli antic

Fer una proposta, treballada amb els veïns i altres afectats, per la
implementació de zones blaves al nucli antic.

Recuperar camins tradicionals del municipi
Portar a terme una ronda de contactes amb entitats i col·lectius
implicats i/o interessats en executar, de manera voluntària, el projecte
de millora de diferents camins tradicionals del municipi.

Estudiar la possibilitat d’un carril bici

Estudiar els accessos a Solsona des del Càmping-CTFC, zones
industrials i escoles per dotar-los de carril bici.

Millorar del transport públic

Crear un grup de treball perquè defineixi i executi el procés participatiu
per la millora del servei de bus urbà. Sol·licitar la integració tarifària
amb Cardona i Biosca per desplaçaments fins a Barcelona i Lleida.

Optimitzar la recollida de deixalles

Elaborar una proposta de municipalització el servei de neteja i recollida
de deixalles una vegada acabi la concessió.

Obrir els WC públics

Sol·licitar que s’obrin els lavabos públics de la Plaça del Camp i
estudiar-ne la instal·lació a altres indrets del municipi.

Ampliar la xarxa d’horts urbans

Crear un procés de recerca de sòl per a la ubicació d’horts urbans.
Estudiar el document d’accés i manteniment de la gestió dels horts
urbans, i proposar millores, si calen.

2T

2017
1T

2T

2018
1T

2T

2019
1T

PROJECTE POLÍTIC 16-19

ECONOMIA
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Estudiar la municipalització de serveis públics
Fer un estudi sobre quins serveis externalitzats són viables de
municipalitzar i redactar projectes concrets per presentar al consistori.

Polítiques de contractació a les institucions
Vetllar perquè els criteris de contractació de l'administració pública
incloguin la valoració d'economia social i cooperativa.

Camí cap a l’autosuficiència energètica

Crear una comissió de treball que estudiï la viabilitat econòmica i
tècnica d’equipar amb calderes de biomassa els equipaments públics
i Comunitats de Propietaris, a través de biomassa forestal.

Impulsar la indústria de la fusta

Crear un grup de treball que faci una primera proposta tècnica de
quines opcions es disposen per afavorir aquesta indústria al municipi i
la comarca.

Fomentar els projectes de caràcter creatiu
Estudiar com es pot donar impuls des del consistori a projectes que
promoguin la recerca i desenvolupament de productes.

Valorar la creació d’un mercat municipal

Estudiar la viabilitat de la construcció d’un mercat municipal o alternatives per afavorir un comerç de proximitat.

Fomentar el consum de proximitat i ecològic
Elaborar una proposta perquè els productes que s’utilitzin en els
menjadors de les escoles siguin ecològics i de proximitat.

Promocionar productes i productors locals
Estudiar com facilitar als productors locals una millor presència al
mercat de Solsona.

Fomentar la promoció turística

Crear un grup de treball amb els representants dels agents interessats
(restauradors, hotelers, oficina turisme...) per millorar la promoció
turística de Solsona i el Solsonès.
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Posar en valor el patrimoni

Treballar de manera transversal en diferents projectes on el patrimoni
cultural, històric i arquitectònic de Solsona i el Solsonès es pugui
posar en valor.

Major control ciutadà del deute

Impulsar mecanismes per sotmetre al control ciutadà la contractació
de deute per part de l'Ajuntament i el Consell que comprometi la
capacitat econòmica de les instruccions.

Realitzar uns pressupostos participats

Fer una recerca i estudi de les experiències municipals dels Ajuntaments que ja estan implementant la realització de pressupostos
participatius, i elaborar una proposta a través d’un grup de treball.

Impulsar una caixa d’estalvis municipal

Portar a terme un estudi sobre la viabilitat de crear una caixa d’estalvis
municipal o comarcal i estudiar altres alternatives a la banca tradicional.

Treballar amb entitats d’estalvi ètiques

Analitzar, amb l’ajuda d’entitats especialitzades en aquesta temàtica, les
dificultats i beneficis de treballar amb entitats d’estalvi i de crèdit ètiques
o cooperatives, i implementar una proposta de model factible.

Fomentar la despesa pública austera

Vetllar per l’aprofitament òptim dels recursos públics i l’austeritat en la
despesa sota criteris socials.

Formular impostos i taxes progressives

Elaborar, a través d’un grup de treball, una proposta de reformulació de
l’IBI i treballar-la amb el regidor d’hisenda local de l’Ajuntament per la
seva implementació en la major celeritat possible.

Fomentar la conciliació familiar

Treballar conjuntament amb els representants dels treballadors de les
institucions municipals i comarcals per establir un pla de treball que
millori la conciliació laboral.

Adequar el personal de les administracions
Sol·licitar la relació de treballadors públics a l’Ajuntament de Solsona i
del Consell Comarcal del Solsonès, analitzar el dimensionament i
proposar redistribucions de personal en el cas de ser necessari.
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CIUTADANIA
2016
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Crear un programa d’atur actiu

Treballar amb els serveis socials del Consell comarcal i altres agents
socials de la ciutat per l’elaboració d’una proposta de programa
d’atur actiu. Presentar-la i validar-la en una assemblea oberta.

Lluitar contra la pobresa energètica

Fer visible, a través d’una moció al ple, el suport a la llei contra la
pobresa energètica i la desobediència a la sentència del TC que la
suspèn.

Millorar l’accessibilitat a l’escola

Fer un anàlisis integral de la xarxa de camins segurs, amb la majoria
d’agents implicats (pares, alumnes, municipals...) per elaborar-ne una
proposta de millora. Paral·lelament, elaborar un projecte de bus a peu.

Millorar la gestió educativa

Elaborar i presentar dues mocions al ple de l’ajuntament i del consell
comarcal, una perquè Solsona sigui declarada ciutat desobedient a la
LRSAL, i l’altra en suport a la ILP de la Marea Groga.

Educació alimentària a les escoles

Fer un estudi de la nova llei que regula les concessions als serveis de
menjador escolar i veure l’impacte que pot tenir en la comarca. Estudiar
alternatives a la llei en cas que tingui conseqüències negatives.

Treballar per la cohesió social

Analitzar l’actual pla de ciutadania i immigració de Solsona i estudiar-ne
les possibilitats de millora a través d’un grup de treball integrat per
col·lectius d’immigrants i els serveis socials del Consell comarcal.

Combatre la xenofòbia

Impulsar una campanya desmentint tòpics sobre els criteris amb els
quals es reparteixen les ajudes socials i la relació amb les famílies
nouvingudes.

Estat de la qüestió del Centre Sanitari

Iniciar reunions amb els responsables polítics del Centre Sanitari i el
personal del centre, per elaborar l’estat de la qüestió, a fi d’articular
propostes de millora en la gestió del centre.

Seguir el funcionament del Centre Sanitari
Crear un grup de seguiment per exigir transparència en el funcionament del Centre Sanitari.
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Estudiar l'estat de la cultura a Solsona

Fer un inventari de les activitats culturals que es duen a terme durant
tot l’any per estudiar millores en la gestió d’equipaments o en la
coordinació d’entitats.

Millorar la difusió dels actes culturals

Estudiar una proposta d’agenda electrònica que integri totes les
activitats de cultura i oci de la ciutat.

Treballar pel Museu de Solsona

Obrir un grup de treball que estudiï quins serien els primers passos
per a la futura creació del Museu de Solsona.

Capital de la cultura catalana

Estudiar la viabilitat de presentar Solsona com a candidata a Capital de
la Cultura Catalana.

Promocionar la cultura popular

Obrir un grup de treball per plantejar una reflexió sobre com ha de ser la
Festa Major, i alhora com es poden enfortir altres festes populars com
Sant Joan i Cap d’Any.

Empoderar als joves

Fer reunions amb Joventut Solsonina o altres entitats juvenils per
captar les inquietuds dels joves.

Suggerir treballs de recerca

Plantejar a l’Ajuntament que suggereixi a les escoles temes per a treballs
de recerca que puguin ser d’utilitat per al municipi.

Gestionar l’esport cooperativament

Valorar la possibilitat, juntament amb les entitats esportives, de crear una
gestora comuna per millorar la coordinació dels equipaments esportius.

Estudiar la viabilitat d'una piscina coberta
Obrir un grup de treball per estudiar si seria viable cobrir la Piscina
Municipal i posar-hi calefacció a l’hivern.
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facebook.com/alternativapersolsona

