
El passat divendres, dia 16 la Junta directiva de Volem Decidir va acordar impulsar, a l’empara de 
l’apartat 2 de l’article 70bis de la Llei de Bases de Règim Local (vegeu nota al peu de pàgina), una 
Iniciativa popular per tal de sol·licitar al Ple de l’Ajuntament de Solsona que doni el nom de Xavier 
Jounou a un espai públic de Solsona (equipament, carrer, plaça etc.). 
 
La voluntat de Volem Decidir no és pas la de ser els únics promotors d’aquesta Iniciativa sinó, ben 
al contrari, constituir una plataforma d’entitats solsonines en la qual s’hi puguin integrar totes 
aquelles entitats que així ho desitgin. 
 
És a tal fi que us convidem a assistir a la sessió de constitució de la dita Plataforma que se celebrarà 
el proper divendres, dia 29 de gener a la Sala d’actes del Casal de Cultura de 2/4 de 9 a 10 del 
vespre. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1) Decidir si es planteja una iniciativa en la qual es proposi un espai públic (genèric o concret) o 
bé una iniciativa amb diverses opcions (no més de 3 o 4) i que els ciutadans, a més de signar 
la iniciativa, puguin expressar la seva preferència per un dels 3 o 4 espais proposats. 

 
2) Decidir quin espai públic (en el cas que s’aprovi la primera opció del punt 1) o quins espais 

públics (en el cas que s’aprovi la segona opció del punt 1) constaran a la Iniciativa 
 

3) Establir el calendari i el procediment per a la recollida de signatures 
 

4) Nomenament de la Comissió promotora de la Iniciativa. 
 

5) Torn obert d’intervencions 
 

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LA REUNIÓ: 
 

1) Cada entitat podrà ser representada pel nombre de persones que consideri oportú però 
només una d’elles podrà actuar com a portaveu de la mateixa. 

 
2) Cada entitat representada a la reunió tindrà dret a un vot. 

 
Ben cordialment 
 

Xavier Gangolells i Solanellas 
President de Volem Decidir 

 
 
 
Nota: Article 70bis, apartat 2 
2. Els veïns que gaudeixin del dret de sufragi actiu a les eleccions municipal podran exercir la iniciativa popular, 
presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de reglaments en matèries de la competència municipal.  
Aquestes iniciatives hauran d’anar subscrites al menys pel següent percentatge de veïns  del municipi: 

a. Fins a 5.000 habitants, el 20 %. 
b. De 5.001 a 20.000 habitants, el 15 %. 
c. A partir de 20.001 habitants, el 10 %. 

Aquestes iniciatives hauran  de ser sotmeses a debat i votació en el Ple. 
 
En el cas de Solsona i d’acord amb les dades de la darrera actualització del Cens Electoral (de data 1-12-2009), el 
nombre mínim de signatures seria de 935 
 


