VALIDACIÓ
PROPOSTES

PROPOSTA 1
TÍTOL

Millorar els carrers

Descripció

Reparar la pavimentació dels carrers, rehabilitar les voreres i eliminar les barreres

Resultat

arquitectòniques.
VÀLIDA es divideix en dues propostes

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Es tracta d'una inversió que de realitzar a tot el municipi superaria el pressupost
previst però que es pot realitzar per fases i per tant es preveu l'import màxim per
realitzar-ne una part; cal tenir en compte que amb 15.000€ només es podrien
arranjar trams molt concrets. Al haver-hi altres propostes presentades i concretes
per la reducció de barreres arquitectòniques, aquesta part de la proposta s'uneix amb

Entrada via

les propostes 52 i 56
Plataforma Participativa web

PROPOSTA 2
TÍTOL

Passeig vora riu

Descripció

Condicionar com a passeig la riba del riu des del pont del castell fins a la deixalleria-

Resultat

depuradora, i si és possible des de la baixada de la Font del Nando.
VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

La inversió de reforma del passeig del Ter, consta d'una part prevista en el pressupost
municipal 2022, per realitzar-se entre el pont del castell i la deixalleria. Es manté la
segona part de la proposta, per poder realitzar-se entre la plaça de la República i la

Entrada via

font d'en Nando
Plataforma Participativa web

PROPOSTA 3
TÍTOL

Contractació d'una persona per a fer tasques de vigilància nocturna

Descripció

Tot i no ser una proposta material, és molt necessària, veient el panorama de
robatoris a comerços, particulars, vandalisme i actituds incíviques.
Tot i no poder cobrir en la seva totalitat el sou d'una persona durant tot un any, es
podria mirar de que la jornada fos més centrada en les hores més conflictives.
I a més, el lloc de treball és podria reservar per a persones en situació d'atur o
dificultats econòmiques.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

La partida dels pressupostos participatius no pot anar destinada a la contractació de
personal ja que no es tracta d'una inversió. De totes formes, hi ha previst destinar un

Entrada via

pla d'ocupació a la contractació d'un/a vigilant nocturn
Plataforma Participativa web

PROPOSTA 4
TÍTOL

Compra mobiliari urbà, enllumenat, vegetació i altres elements, afectats per
actes vandàlics

Descripció

Al llarg de l'any, hi han elements del mobiliari urbà que són objectiu dels vàndals.
Aquest import, podría servir per substituir aquests elements.
En cas de que no hi hagués prous actes vandàlics, es podrien substituir els elements
afectats per el pas del tems, les inclemències meteorològiques o simplement
obsolets.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

10.000 €

Observacions

Es preveu la compra de mobiliari urbà per valor de 10.000€, ja que aquest any en el
pressupost municipal 2022 ja hi ha una partida complementària de 4.000€

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 5
TÍTOL

Instalar càmeres de vigilància a les entrades del municipi

Descripció

Instalar dues o tres càmeres de vigilància a les entrades i sortides del poble, tal i com

Resultat

han fet altres poblacions, amb uns bons resultats.
VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Les càmares d'entrada i sortida que tenen els municipis veïns no són càmares de
vigilància, són càmares lectores de matrícules gestionades per Mossos d'Esquadra
per detectar l'entrada de cotxes amb matrícules registrades dins dels seus fitxers de
bandes organitzades. Per la legislació vigent, Montesquiu no pot disposar de càmares
de vigilància directament a les entrades del municipi o en qualsevol punt de la via
pública, ja que no disposa de policia local per custodiar les imatges (tampoc pot
disposar de policia pel nombre d'habitants que té el municipi). Sí que es poden
aconseguir autoritzacions al departament d'Interior de la Generalitat per la
instal·lació de càmares de vigilància a equipaments municipals per control d'incivisme
i vandalisme sobre aquests edificis d'interès públic i alhora controlar la via pública a la
qual pertànyen. Es proposa unir les propostes 5, 6 , 9 i 43 sota aquest concepte

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 6
TÍTOL

Instal·lació càmeres de vigilància als carrers

Descripció

Instal·lació de diferents càmeres de vigilància als carrers.

Resultat

VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Per la legislació vigent, Montesquiu no pot disposar de càmares de vigilància per
controlar directament la via pública, ja que no disposa de policia local per custodiar
les imatges grabades a la via pública (tampoc pot disposar de policia pel nombre
d'habitants que té el municipi). Sí que es poden aconseguir autoritzacions al
departament d'Interior de la Generalitat per la instal·lació de càmares de vigilància a
equipaments municipals per control d'incivisme i vandalisme sobre aquests edificis
d'interès públic i alhora controlar la via pública més pròxima a la qual pertànyen. Es
proposa unir les propostes 5, 6, 9 i 43 sota aquest concepte

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 7
TÍTOL

Vigilància al poble 24 hores

Descripció

Vigilància al poble 24h tots els dies

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

La partida dels pressupostos participatius no pot anar destinada a la contractació de
personal ja que no es tracta d'una inversió. De totes formes, hi ha previst destinar un

Entrada via

pla d'ocupació a la contractació d'un/a vigilant nocturn.
Aplicació mòbil

PROPOSTA 8
TÍTOL

Rehabilitació de la zona esportiva de la Font d'en Nando

Descripció

Rehabilitació de la zona esportiva de la Font d'en Nando

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 8, 53, 65 i 66

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 9
TÍTOL

Seguretat al poble

Descripció

Amb la delinqüència que estem visquen i no para ....
jo invertiria en camares de seguretat al poble i un "Sereno".

Resultat

VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Per la legislació vigent, Montesquiu no pot disposar de càmares de vigilància per
controlar directament la via pública, ja que no disposa de policia local per custodiar
les imatges grabades a la via pública (tampoc pot disposar de policia pel nombre
d'habitants que té el municipi). Sí que es poden aconseguir autoritzacions al
departament d'Interior de la Generalitat per la instal·lació de càmares de vigilància a
equipaments municipals per control d'incivisme i vandalisme sobre aquests edificis
d'interès públic i alhora controlar la via pública més pròxima a la qual pertànyen. Es
proposa unir les propostes 5, 6 , 9 i 43 sota aquest concepte. El "sereno" no pot ser
contractat a través dels pressupostos participatius ja que la partida prevista no pot
anar destinada a la contractació de personal ja que no es tracta d'una inversió. De
totes formes, hi ha previst destinar un pla d'ocupació a la contractació d'un vigilant

Entrada via

nocturn.
Plataforma Participativa web

PROPOSTA 10
TÍTOL

Plafons informatius d'activitats i altres

Descripció

Plafons repartits en punts estratègics del poble on poder enganxar cartells
informatius d'activitats i altres.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

2.000 €

Observacions
Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 11
TÍTOL

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes

Descripció

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes, actualitzant-lo perquè s'adapti una mica
més als escenaris moderns, el teló que obri fàcilment prement un botó amb sistema
elèctric i sobretot el terra de l'escenari a fi d'eliminar el graó en perill de caure que

Resultat

això comporta per tots-es els que hi podem actuar.
VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 11, 13 , 14 i 23. Cal tenir present que l'Ajuntament està
realitzant un projecte per recuperar el teatre "El Centre". Aquesta inversió es
traslladaria al nou teatre un cop estigués realitzat.

Entrada via

Plataforma Participativa web

PROPOSTA 12
TÍTOL

Invertir en la compra de desfibriladors

Descripció

Invertir en la compra de desfibriladors.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

5.000 €

Observacions

Es preveu la compra de 3 desfibriladors, per complementar els ja existents al pavelló,

Entrada via

ajuntament i piscina
Aplicació mòbil

PROPOSTA 13
TÍTOL

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes

Descripció

Reformar l'escenari de la Sala d'Actes actualitzant-lo perquè sigui un escenari més
modern i agradable per els actors i actores.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 11, 13 , 14 i 23. Cal tenir present que l'Ajuntament està
realitzant un projecte per recuperar el teatre "El Centre". Aquesta inversió es

Entrada via

traslladaria al nou teatre un cop estigués realitzat.
Presencial

PROPOSTA 14
TÍTOL

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes

Descripció

Reformar l'escenari de la sala d'actes actualitzant-lo perquè s'adapti una mica més als
escenaris moderns, el teló que corri fàcilment prement un botó amb sistema elèctric
i sobretot el terra de l'escenari a fi d'eliminar el graó que hi ha amb el perill de caure
que això comporta per totes i tots els que hi podem actuar. Fa temps està força
impresentable i creiem que ja toca reformar per el gaudi de tothom.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 11, 13 , 14 i 23. Cal tenir present que l'Ajuntament està
realitzant un projecte per recuperar el teatre "El Centre". Aquesta inversió es

Entrada via

traslladaria al nou teatre un cop estigués realitzat.
Presencial

PROPOSTA 15
TÍTOL

Posar banc marquesina "Ca la Maca"

Descripció

Posar un banc sota la marquesina de "Ca la Maca" perquè la gent que espera el bus a
resguard puguin seure.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

400 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 16
TÍTOL

Instal·lació de bombetes baix consum

Descripció

Posar bombetes de baix consum a tot l'enllumenat públic del poble.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Es tracta d'una inversió que de realitzar a tot el municipi superaria el pressupost
previst però que es podria realitzar per fases i per tant es preveu l'import màxim de
15.000€ per realitzar-ne una bona part (encara per determinar)

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 17
TÍTOL

Millora de les instal·lacions del Cementiri municipal

Descripció

Arreglar el cementiri: fer tels terres dels passadissos, pintar el portal de ferro,
millorar la rampa d'accés (massa pendent), ...

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 18
TÍTOL

Aula d'estudi permanent

Descripció

Adaptar algun espai municipal com a aula d'estudi permanent, obert matins, tardes i
caps de setmana. Amb taules, cadires ergonòmiques, llum i calefacció. Per molta
gent pot ser un espai de molta importància especialment si han d'estudiar però a casa
no tenen les condicions necessàries d'espai i/o tranquil·litat necessàries.
L'objectiu és facilitar el coneixement entre la població en general:estudiants
secundària, universitàries, de llengües, gent que es prepara opos,...

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

En el pressupost 2022 de l'Ajuntament, hi ha prevista la compra d'ordinadors per
millorar l'espai d'estudi de la fundació caixa Manlleu (sobre el BBVA). La proposta
no pot ser acceptada ja que per fer-la permanent comportaria la contractació de
persones de vigilància de l'espai, partida que no entra en aquests pressupostos
participatius per no tractar-se d'una inversió. Per poder oferir aquest servei,
l'Ajuntament estudiarà la obertura de l'espai per part de les persones que ho desitgin,
sempre que s'en facin responsables i es coordinin amb la resta d'activitats que s'hi
realitzen.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 19
TÍTOL

Enllumenat Pg del Ter i taules Font d'en Nando

Descripció

Enllumenat del passeig del Ter, desde la font del Nando fins la zona sud del poble. I
canviar les taules de pícnic de la Font del nando, per taules de pícnic de fusta que
siguin aptes per tothom.

Resultat

VÀLIDA (es divideix en dues propostes)

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Es valida la realització de la il·luminació del passeig del Ter per valor de 15.000€,
amb la qual es preveu que es pugui realitzar parcialment tota la llargada del passeig.
Per canviar el mobiliari de la font d'en Nando i millorar la zona, s'uneixen les
propostes 19, 28, 33, 46 i 62 per valor de 15000€

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 20
TÍTOL

Sistema de cloració salina per a les piscines

Descripció

Canviar el sistema de cloració de les piscines municipals, per un sistema d'aigua
salada.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 21
TÍTOL

Estudi de la instal·lació de fanals fotovoltaics

Descripció

Necessàriament no han de ser tots i podrien ser híbrides, o sigui que puguin rebre o
estar alimentades, també, per energia convencional, simplement se'n poden instal·lar
les suficients com per cobrir les necessitats essencials, sobretot, en cas d'apagada.
També suposa un estalvi d'energia, cosa que comporta una menor despesa al
pressupost municipal. Aquest estalvi es pot invertir en cobrir serveis diversos, els
quals haurien de ser avaluats pel mateix Ajuntament. A causa de la situació que
travessem de l'encariment de l'energia i per millorar els efectes del CANVI

Resultat

CLIMÀTIC, podria ser una bona actuació.
VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 22
TÍTOL

Estudi de la instal·lació de descalcificadors

Descripció

És sabut l'alta quantitat de calç que conté l'aigua del nostre municipi, a vegades
provoca obstruccions a nivell de canonades, fet que suposa un cost en reparació i
manteniment, tant de conduccions com d'electrodomèstics, etc. Seria interessant
que s'estudiés la possibilitat d'instal·lar un descalcificador a nivell inicial, o a partir de
la pròpia extracció de l'aigua, per tal que circuli amb menys quantitat a nivell general.
D'altra banda, seria oportú deixar lliure de runes i restes d'escombraries, a la zona
propera al pou d'extracció, ja que les filtracions poden afectar la qualitat de l'aigua.
Alhora, i per una altra banda, no sé si seria viable la instal·lació d'un sistema de

Resultat

depuració tipus osmosis.
VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Es valida la opció dels descalcificadors, en canvi es retira de la proposta el fet de
deixar lliure de runes i escombraries els voltants del pou, ja que estarà sol·lucionat

Entrada via

amb l'acabament del parc.
Presencial

PROPOSTA 23
TÍTOL

Reforma de l'escenari de la Sala d'Actes

Descripció

Adequació de l'escenari de la sala d'actes amb llums i equip de so per a concerts i
espectacles de tot tipus de disciplines de cultura.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 11, 13 , 14 i 23. Cal tenir present que l'Ajuntament està
realitzant un projecte per recuperar el teatre "El Centre". Aquesta inversió es

Entrada via

traslladaria al nou teatre un cop estigués realitzat.
Presencial

PROPOSTA 24
TÍTOL

Fons d'instruments i bonificació classes música

Descripció

Fons d'instruments i bonificació de les classes d'instruments del projecte "Escola de
Música" de l'Associació de Músics de Montesquiu.

Resultat

VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

8.000 €

Observacions

Es valida la opció de realitzar la compra d'un fons d'instruments municipals per
utilitzar a l'escola de música de Montesquiu al tractar-se d'una inversió. No es valida
la opció de bonificar les classes a les persones alumnes de l'escola de música, ja que la

Entrada via

proposta no es tracta d'una inversió.
Presencial

PROPOSTA 25
TÍTOL

Equipar amb energies renovables l'escola

Descripció

Equipar amb energies renovables l'escola.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 26
TÍTOL

Pipi-can i instal·lar papereres i il·luminació a al zona del cementiri/carrer
Muntanya

Descripció

Seria convenient instal·lar un pipi-can a la zona del cementiri, instal·lar papereres i
il·luminació a la zona del cementiri/carrer Muntanya.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

10.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 27
TÍTOL

Instal·lar un Skate park

Descripció

Instal·lar un skate park pels joves.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 27 i 57

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 28
TÍTOL

Manteniment dels bancs de la Font d'en Nando

Descripció

Manteniment dels bancs de la Font d'en Nando.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 19, 28, 33, 46 i 62

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 29
TÍTOL

Personal de vigilància nocturna

Descripció

Que es posi personal de vigilància nocturna dels carrers.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

La partida dels pressupostos participatius no pot anar destinada a la contractació de
personal ja que no es tracta d'una inversió. De totes formes, hi ha previst destinar un

Entrada via

pla d'ocupació a la contractació d'un/a vigilant nocturn.
Presencial

PROPOSTA 30
TÍTOL

Rehabilitació Camí Ral

Descripció

Reparar la vorera del Camí Ral i instal·lar una senyal peatonal.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 30 i 32

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 31
TÍTOL

Carril bici a la Carretera de Ribes

Descripció

Fer un carril bici a la Carretera de Ribes.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

La carretera de Ribes no és de propietat municipal, si no que és titularitat de la
Generalitat de Catalunya. Per poder-se realitzar la proposta la carretera hauria de
ser titularitat de l'Ajuntament. En aquest cas, es considera que l'actuació tindria un
cost molt més elevat que el pressupostat en aquesta edició dels pressupostos

Entrada via

participatius.
Presencial

PROPOSTA 32
TÍTOL

Rehabilitació Camí Ral

Descripció

Reparar la vorera del Camí Ral i posar un senyal "d'alerta hi ha vianants".

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 30 i 32

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 33
TÍTOL

Rehabilitació de la Font d'en Nando

Descripció

Arreglar la Font d'en Nando.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 19, 28, 33, 46 i 62

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 34
TÍTOL

Treure arbustos de la vorera de davant la Pèrgola

Descripció

Treure els arbustos que hi ha davant la Pèrgola perquè la vorera quedi més ample.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

5.000 €

Observacions

La proposta contempla també la pavimentació de l'escocell actual on hi han els

Entrada via

arbustos.
Presencial

PROPOSTA 35
TÍTOL

Reforçar l'ordenança de la recollida de "caques" dels gossos

Descripció

Reforçar l'ordenança de la recollida de "caques" dels gossos i potser posar alguna
sanció. És vergonyós el que es veu i la gent que llença papers i deixalles pel carrer.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

La proposta no es tracta d'una inversió

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 36
TÍTOL

Millores en la maquinària de la brigada

Descripció

Comprar maquinària nova per la brigada municipal.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 37
TÍTOL

Insonorització Pavelló Municipal

Descripció

Tenim una instal·lació poliesportiva que no es pot utilitzar per posar música degut a la
seva gran ressonància.
Seria bo per tothom insonoritzar aquesta instal·lació.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Per millorar l'acústica del pavelló i reduïr la reverberació per poder-hi realitzar actes
músicals, és necessari adequar-lo amb reductors acústics, els quals per aconseguir
una acústica perfecte al pavelló tindrien més cost del previst en els pressupostos
participatius, però es preveu realitzar-ne una primera fase. S'uneixen les propostes
37 i 50 sota el títol "adequació acústica del pavelló, ja que la paraula insonorització no
és tècnicament la correcta per aconseguir l'objectiu descrit.

Entrada via

Plataforma participativa

PROPOSTA 38
TÍTOL

Solucionar el problema de les "caques" de gos al poble

Descripció

1- Instal·lar càmeres als punts més problemàtics (Pg. del Ter, font d’en Nando, zona
depuradora…) per detectar, avisar, i si és necessari sancionar a les persones que no
respectin la normativa municipal.
2- Una altre opció podria ser primer assegurar que tots els gossos del poble estiguin
censats i amb mostra ADN. Un cop fet això, fer analitzar les caques que es trobin
per tal de trobar el propietari i poder passar-li el cost de l'anàlisis.

Resultat

VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

10.000 €

Observacions

Per la legislació vigent, Montesquiu no pot disposar de càmares de vigilància per
controlar directament els espais públics, ja que no disposa de policia local per
custodiar les imatges grabades a la via pública (tampoc pot disposar de policia pel
nombre d'habitants que té el municipi). Sí que es poden aconseguir autoritzacions
del departament d'Interior de la Generalitat per la instal·lació de càmares de
vigilància a edificis municipals per control d'incivisme i vandalisme sobre aquests
edificis d'interès públic i alhora controlar la via pública més pròxima a la qual
pertanyen. La primera part de la proposta s'uniria amb les propostes 5,6 i 9. Es valida
la segona part de la proposta per la creació d'una base de dades de les mostres ADN
de tots els animals censats al municipi.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 39
TÍTOL

Adaptar la porta d'entrada a la piscina per minusvalia

Descripció

Col·locar la porta d'entrada dels vestuaris de la piscina davant la porta del lavabo de
minusvàlid.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

5.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 39 i 42

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 40
TÍTOL

Col.locar plaques solars per tenir aigua calenta els vestuari de la piscina

Descripció

Col·locar plaques solars per tenir aigua calenta els vestuari de la piscina.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Es preveu també dins de la proposta la instal·lació d'una caldera com a complement
necessari per poder tenir aigua calenta als vestuaris. S'uneixen les propostes 40 i 41

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 41
TÍTOL

Plaques solars per tenir aigua calenta a les dutxes de la piscina

Descripció

Plaques solars per tenir aigua calenta a les dutxes de la piscina.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Es preveu també dins de la proposta la instal·lació d'una caldera com a complement
necessari per poder tenir aigua calenta als vestuaris. S'uneixen les propostes 40 i 41

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 42
TÍTOL

Posar la porta dels vestuaris davant la porta del lavabo de minusvàlids de la
piscina

Descripció

Posar la porta dels vestuaris davant la porta del lavabo de minusvàlids de la piscina.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

5.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 39 i 42

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 43
TÍTOL

Instal.lar càmeres de vigilància al poble per controlar robatoris, actes
vandàlics i/o agressions

Descripció

Instal·lar càmeres de vigilància al poble per controlar robatoris, actes vandàlics i/o
agressions.

Resultat

VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Per la legislació vigent, Montesquiu no pot disposar de càmares de vigilància per
controlar directament la via pública, ja que no disposa de policia local per custodiar
les imatges grabades a la via pública (tampoc pot disposar de policia pel nombre
d'habitants que té el municipi). Sí que es poden aconseguir autoritzacions al
departament d'Interior de la Generalitat per la instal·lació de càmares de vigilància a
equipaments municipals per control d'incivisme i vandalisme sobre aquests edificis
d'interès públic i alhora controlar la via pública més pròxima a la qual pertànyen. Es
proposa unir les propostes 5, 6 , 9 i 43 sota aquest concepte.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 44
TÍTOL

Tornar a tocar les campanes del campanar.

Descripció

Haurien de tornar a tocar les campanes del campanar tant de dia com de nit.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

No es valida ja que no es tracta d'una inversió

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 45
TÍTOL

Estudiar la viabilitat de crear una àrea d'autocaravanes al poble

Descripció

Estudiar la viabilitat de crear una àrea d'autocaravanes al poble.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 46
TÍTOL

Adequar l'espai de la font d'en Nando: posar nou mobiliari, un parc infantil...

Descripció

Adequar l'espai de la font d'en Nando: posar nou mobiliari, un parc infantil...

Resultat

VÀLIDA (es divideixen les propostes en dues)

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 19, 28, 33, 46 i 62

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 47
TÍTOL

Millores al pati de l'escola El Rocal - Compra d'una construcció de fusta

Descripció

L'augment de l'alumnat a l'escola els últims anys, ha omplert el espais del pati
d'infants amb ganes de jugar i descobrir elements que propiciïn la seva imaginació i
gaudi. Des de l'AFA El Rocal en els últims temps, s'han adquirit materials per millorar
les instal·lacions i l'Ajuntament ha invertit en l'acondicionament del pati de gespa. Tot
i així, el pati de sorra "el pati prohibit" manca d'elements de joc per a tothom.La
proposta seria comprar una construcció de fusta pels alumnes de l'escola. Proposta
presentada per l'AFA el Rocal.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 48
TÍTOL

Adquisició d'un carro per a la llar d'infants per a transportar 6 infants.

Descripció

Des de la llar d'infants es dona molta importància a la relació amb el poble i amb el dia
a dia d'aquest. Gairebé diàriament els infants i les seves educadores surten de la llar a
passejar pel poble, a veure els elements característics, a descobrir racons nous... En
definitiva, a desenvolupar la seva capacitat de descoberta de l'entorn proper.Els
infants dels Putxinel·lis són molt petits i a la majoria els costa encara fer llargues
caminades. Actualment les educadores surten portejant 1 infant cadascuna (i en
algunes ocasions fins i tot 2!) A més a més porten també els cotxets i els infants més
grans que caminen. Pensem que poder adquirir aquest carro seria una inversió amb
una repercussió molt positiva per als infants del poble, ja que podrien sortir a
descobrir el seu entorn d'una manera molt més còmode. Proposta realitzada per
l'AMPA Els Putxinel·lis.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

2.500 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 49
TÍTOL

Costituir una "Comunitat energètica"

Descripció

Costituir una "Comunitat energètica" per fer front de manera col·lectiva a la
transició ecologica i energètica, com ja han fet 16 municipis d'Osona. El preu de
constitució són 3000 euros.
Adjunto enllaços explicatius:
https://www.ccosona.cat/actualitat/2223-16-municipis-d-osona-ja-tenencomunitats-energetiques-constituides-o-en-fase-de-creacio
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/67480/una-quinzena-pobles-osona-

Resultat

tenen-comunitat-energetica
VÀLIDA

Cost aproximat

8.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 49 i 54.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 50
TÍTOL

Insonorització del pavelló per a festes majors i concerts.

Descripció

Insonorització del pavelló per a festes majors i concerts.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Per millorar l'acústica del pavelló i reduïr la reverberació per poder-hi realitzar actes
músicals, és necessari adequar-lo amb reductors acústics, els quals per aconseguir
una acústica perfecte al pavelló tindrien més cost del previst en els pressupostos
participatius, però es preveu realitzar-ne una primera fase. S'uneixen les propostes
37 i 50 sota el títol "adequació acústica del pavelló, ja que la paraula insonorització no
és tècnicament la correcta per aconseguir l'objectiu descrit.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 51
TÍTOL

Posar semàfors a la carretera general per regular la velocitat de trànsit i
assegurar el pas dels vianants

Descripció

Posar semàfors a la carretera general per regular la velocitat de trànsit i assegurar el
pas dels vianants.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

Encara que la carretera no sigui propietat de l'Ajuntament, si no de la Generalitat de
Catalunya. L'ajuntament pot instal·lar semàfors ja que és l'únic sistema de reducció
de velocitat que des de carreteres han acceptat per realitzar a Montesquiu mentre la

Entrada via

carretera sigui de la seva titularitat.
Aplicació mòbil

PROPOSTA 52
TÍTOL

Eliminació de barreres arquitectòniques

Descripció

Treure el màxim de barreres possibles, com rampes a les voreres i posar pas de
vianants a les que hi ha perquè no hi aparquin al davant.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 52 i 56

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 53
TÍTOL

Pista multiesportiva ( tancada, compacte i pràctica) a la font d'en Nando.

Descripció

Pista multiesportiva ( tancada, compacte i pràctica) a la font d'en Nando.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 8, 53, 65 i 66

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 54
TÍTOL

Muntar plaques solars en forma de cooperativa

Descripció

Muntar plaques solars per tot el municipi, que potser en forma de cooperativa, a fi de
fer fons comú i reduir costos de muntatge i consums de llum, tal i com es comença a
fer a diferents municipis de la comarca.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

10.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 49 i 54.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 55
TÍTOL

Habilitar zona de càrrega de cotxes elèctrics

Descripció

Habilitar zona de càrrega de cotxes elèctrics.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

L'Ajuntament ha demanat una subvenció per realitzar un aparcament de vehicles
elèctrics, la proposta podria complementar la subvenció sol·licitada en cas de ser
autoritzada.

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 56
TÍTOL

Millorar les barreres arquitectòniques al municipi.

Descripció

Millorar les barreres arquitectòniques al municipi. Per exemple, crec que no hi ha cap
rampa per accedir al parc de la plaça Jacint Verdaguer, on hi ha un gronxador apte
per a persones amb diversitat funcional. (Aquest gronxador està col·locat tant alt,
que és necessiten dues persones per poder pujar a persones discapacitades amb que

Resultat

ja pesen una mica..)
VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 52 i 56

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 57
TÍTOL

Fer un skate park o pista de futbol sala

Descripció

Fer un skate park o pista de futbol sala.

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 27 i 57 per la primera part de la proposta. La segona part de

Entrada via

la proposta queda recollida dins de les propostes 8, 53, 65 i 66
Presencial

PROPOSTA 58
TÍTOL

Posar bandes elevades al paviment del Passeig del Ter per evitar que els
cotxes agafin velocitat.

Descripció

Posar bandes elevades al paviment del Passeig del Ter per evitar que els cotxes agafin

Resultat

velocitat.
VÀLIDA

Cost aproximat

3.000 €

Observacions
Entrada via

Presencial

PROPOSTA 59
TÍTOL

Contenidors de Deixalles més homogenis

Descripció

Contenidors de Deixalles més homogenis - similars als de Ripoll.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

La proposta no és vàlida ja que l'Ajuntament té aprovada la implantació de la recollida
de residus porta a porta i s'està esperant la licitació de la nova empresa de recollida
de residus per part del Consell Comarcal per a iniciar la seva implantació. Per tant al
tractar-se d'una inversió que contradiu els plans aprovats i previstos de l'Ajuntament

Entrada via

no es pot validar.
Aplicació mòbil

PROPOSTA 60
TÍTOL

Accés al riu des de la font del Nando.

Descripció

Accés al riu des de la font del Nando. Adequació de l'espai incloent bancs i fer més
planer l’accés al riu fent-lo més accessible. Convertir-lo en un racó enjardinat

Resultat

aprofitant la pròpia natura.
VÀLIDA PARCIALMENT

Cost aproximat

5.000 €

Observacions

L'actuació proposada, podria topar amb la manca d'autorització de l'Agència Catalana
de l'Aigua. Així doncs, l'actuació quedaria subjecta a l'aprovació per part de l'ACA. La
instal·lació de bancs en la zona de domini no és autoritzable per l'ACA per ser
susceptibles de ser arrossegats riu avall amb les pujades del nivell del riu

Entrada via

Aplicació mòbil

PROPOSTA 61
TÍTOL

Adequació Camí de la Coromina

Descripció

Adequar el camí de la Coromina de Sant Quirze a Montesquiu amb bancs,
papereres, llum, font, lavabos públics, etc.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

El camí de la Coromina no pertany al municipi de Montesquiu i per tant no és de

Entrada via

competència municipal la seva adequació.
Presencial

PROPOSTA 62
TÍTOL

Adequar l'espai de la Font d'en Nando

Descripció

Adequació de l'espai de la Font d'en Nando: taules, lavabos públics, ...

Resultat

VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 19, 28, 33, 46 i 62

Entrada via

Presencial

PROPOSTA 63
TÍTOL

Rehabilitació habitatges

Descripció

Crec que estaria bé arreglar alguns habitatges del poble que ara estan deixats.

Resultat

NO VÀLIDA

Cost aproximat
Observacions

Les adequacions d'habitatges privats serien a través de subvencions a persones
privades, en les bases dels pressupostos participatius no s'hi inclouen aquests tipus de
subvencions. Totes les inversions de millora han de ser sobre espais públics o edificis

Entrada via

titularitat de l'Ajuntament.
Presencial

PROPOSTA 64
TÍTOL

Pista per a joves

Descripció

Fer una pista pels joves que ja no poden jugar als parcs. Pistes de qualsevol cosa

Resultat

encara que fos petita, no tenen on anar.
VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 8, 53, 65 i 66 per prevere la millora de la pista esportiva de
la font d'en Nando. La proposta al ser general, també pot ser representada en les

Entrada via

propostes 27 i 57 de creació d'un Skate Parc
Presencial

PROPOSTA 65
TÍTOL

Pista per fer esport

Descripció

Fer alguna pista per fer esport o jugar una estona tipo: pista de pádel, pista futbol

Resultat

sala, encara que fos de mides més petites.
VÀLIDA

Cost aproximat

15.000 €

Observacions

S'uneixen les propostes 8, 53, 65 i 66 per preveure la millora de la pista esportiva de

Entrada via

la font d'en Nando.
Presencial

