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?L'Ajuntament solsoní recull
propostes ciutadanes per incloure
en el pressupost participatiu
Tothom pot fer aportacions responent un formulari fins al 20 d'octubre

A partir d'avui i fins al 20 d'octubre, tothom pot fer propostes d'obres i manteniment a Solsona
per incloure en el pressupost participatiu 2022-2023.
L'Ajuntament les recollirà a través d'un formulari en línia , disponible també en format imprès a
l'OAC municipal, per traslladar-les a l'equip de treball i valorar-les. La primera sessió de debat serà
el dia 21.
Qui vulgui fer aportacions ha de presentar una breu descripció de la proposta, on s'expliqui la
problemàtica o necessitat actual i l'acció proposada per millorar la situació, que ha de ser d'interès
general per al conjunt del municipi. Poden ser millores en la urbanització de places i carrers, en
parcs i jardins o altres espais públics, en seguretat viària, accessibilitat, elements del mobiliari
urbà o eficiència energètica, entre d'altres. Es demana a qui ho faci que especifiqui els criteris
amb què argumenta la seva proposta.
[h3]S'amplia el termini per als participants[/h3]
Es recolliran propostes fins al dia 20, vigília de la primera trobada de l'equip de treball. Per
determinar les persones que en formaran part d'aquest equip, s'ha convidat 600 ciutadans
majors de 16 anys empadronats a Solsona, a partir d'una selecció aleatòria. Atès que hi ha veïns
que reben aquesta carta més tard del previst, s'ha ampliat el termini per confirmar la
participació en aquest procés fins al dia 18 d'aquest mes. Poden fer-ho omplint la butlleta que
acompanya la carta i portant-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, trucant al telèfon 9734380050, o
bé enviant les dades per correu electrònic a paticipa@ajsolsona.cat
(mailto:paticipa@ajsolsona.cat) .
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Aquest serà el quart pressupost participatiu que impulsa el consistori solsoní amb el suport
tècnic de L'Arada i Raiels i el darrer d'aquest mandat. Les sessions de treball es distribuiran
entre el 21 d'octubre i el 25 de novembre.
Amb aquest projecte de la regidoria de Participació es vol fer partícip la ciutadania de la definició de
polítiques públiques que afectin el manteniment i les obres públiques de la ciutat i estimular la
cultura de la participació en els afers públics.
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