
PROPOSTA 1
TÍTOL Creació d'un entorn natural i un hort a l'escola.
Descripció Creació d’un entorn natural senzill, interessant, pràctic i saludable per als infants, que 

esdevingui un espai d’experimentació, d’aprenentatge, de descoberta i de moltes 
altres activitats que els aporten beneficis. 
Es proposa transformar una part del pati de terra, on avui en dia no hi ha res, en un 
entorn naturalitzat acollidor i un hort, formant un espai tranquil i natural no lineal, on 
la canalla pugui desenvolupar-se, amagar-se, jugar i aprendre experimentant.

Resultat VÀLIDA

Cost aproximat 15.000 €
Observacions

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 2
TÍTOL Mobiliari urbà Carretera de Ribes (Ca la Maca)
Descripció Instal·lació de 2 bancs i arbres a Ca la Maca

Resultat VÀLIDA
Cost aproximat 1.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 3
TÍTOL Millorar les zones verdes
Descripció Inversió en la millora de les zones verdes
Resultat VÀLIDA
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 4
TÍTOL Descalcificador municipal
Descripció Instal·lació d'un descalcificador d'aigua pel poble.
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 



Observacions Després d'assessorament amb el Consell Comarcal d'Osona, existeixen  
desincrustadors que eviten que la calç precipiti i s'adhereixi a les tuberies mitjançant 
uimpulsos electromagnètics. Aquest sistema, que s'ha instal·lat en alguns municipis, 
no evitaria que la calç arribés a les aixetes dels habitatges i al consum humà. Els 
sistemes descalcificadors per el volum d'aigua d'un municipi com Montesquiu 
comportaria una inversió molt més elevada que la prevista en aquests pressupostos 
participatius. Com que s'entén que la proposta pretén reduïr la quantitat de calç de 
l'aigua, i no desincrustar tuberies, aquesta no es valida al superar-se el preu previst

Entrada via Presencial

PROPOSTA 5
TÍTOL Agent nocturn de vigilància
Descripció Agent nocturn de vigilància per reduir els robatoris.
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. 

Entrada via Presencial

PROPOSTA 6
TÍTOL Monòlit dedicat a Emili Juncadella
Descripció M'agradaria un monòlit dedicat a Emili Juncadella
Resultat VÀLIDA
Cost aproximat 3.000 €
Observacions

Entrada via Presencial

PROPOSTA 7
TÍTOL Millorar la pavimentació dels carrers i les voreres.
Descripció Millorar la pavimentació d'alguns dels carrers i voreres de Montesquiu ja que moltes 

d'elles es troben en mal estat i poden causar caigudes.

Resultat VÀLIDA
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Plataforma Participativa web



PROPOSTA 8
TÍTOL Eliminació de les barreres arquitectòniques
Descripció Invertir en l'eliminació de les barreres arquitectòniques del municipi indicaques en el 

pla d'accessibilitat aprovat recentment.

Resultat VÀLIDA
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Plataforma Participativa web

PROPOSTA 9
TÍTOL Treure baranes Passeig del Ter
Descripció Treure les baranes del Passeig del Ter.
Resultat VÀLIDA  PARCIALMENT
Cost aproximat 15.000 €
Observacions Les baranes del Passeig del Ter, no es poden eliminar en la seva totalitat per 

normativa, si no que s'haurien de substituïr per unes altres de menys impacte.  Es 
modifica el títol de la proposta per: "Substituïr les baranes del Passeig del Ter"

Entrada via Presencial

PROPOSTA 10
TÍTOL Descalcificador municipal
Descripció Instal·lar un descalcificador al municipi ja que hi ha molta calç.
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions Després d'assessorament amb el Consell Comarcal d'Osona, existeixen  

desincrustadors que eviten que la calç precipiti i s'adhereixi a les tuberies mitjançant 
uimpulsos electromagnètics. Aquest sistema, que s'ha instal·lat en alguns municipis, 
no evitaria que la calç arribés a les aixetes dels habitatges i al consum humà. Els 
sistemes descalcificadors per el volum d'aigua d'un municipi com Montesquiu 
comportaria una inversió molt més elevada que la prevista en aquests pressupostos 
participatius. Com que s'entén que la proposta pretén reduïr la quantitat de calç de 
l'aigua, i no desincrustar tuberies, aquesta no es valida al superar-se el preu previst

Entrada via Presencial



PROPOSTA 11
TÍTOL Millores i arranjaments a la Sala de Cultura i música de l'Antiga Caixa de 

Manlleu a Montesquiu (Carretera de Ribes, 4. ppal)
Descripció Canvi del sistema d'il·luminació a llums LEDS, aire condicionat a la sala polivalent i a 

l'Aula de Música, eficiènca energètica. S'hauria de pintar tot l'equipament i 
arranjament del sostre ja que falten plaques de guix després de la reparació de les 
goteres. També necessitem armaris amb portes, cadires per a joves i sistema 
d'alarma.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Plataforma Participativa web

PROPOSTA 12
TÍTOL Reductors velocitat
Descripció Instal·lació de reductors de velocitat en alguns carrers el municipi.
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 8.000 €
Observacions Els reductors no es poden col·locar a la Carretera de Ribes, al ser una via Interurbana 

propietat de la Generalitat

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 13
TÍTOL Càmeres de vidieovigilància 
Descripció Instal·lació de càmeres de vidieovigilància
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions És la proposta guanyadora de l'edició anterior dels pressupostos participatius i 

actualment s'està a l'espera de que el Departament d'Interior denegui o autoritzi la 
seva instal·lació. Si s'autoritza es realitzarà amb els diners previstos de l'edició anterior

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 14
TÍTOL Compostador municipal
Descripció Compostador al costat dels horts i a diversos punts del poble on deixar la poda.
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 5.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil



PROPOSTA 15
TÍTOL Construir una zona de calistènia
Descripció Construir una zona de calistènia on poder fer exercici.
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 16
TÍTOL Ampliar l'horari del centre cívic i adquisició de nou material.
Descripció Ampliar l'horari del centre cívic per poder anar a estudiar i que els nens puguin anar a 

jugar adquirint nous jocs virtuals.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 5.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 17
TÍTOL Enllumenat al camí que va fins l'estació pel costat de la via
Descripció Enllumenat al camí que va fins l'estació pel costat de la via.
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions No és sòl municipal i dependria d'un acord amb l'Ajuntament de Sant Quirze de 

Besora, però es valida la proposta perquè aquesta inversió ja pertanyia al projecte 
inicial del vial que va fer Sant Quirze de Besora i que van desestimar pel cost 
econòmic. SEs valida l'opció perquè es creu que no hi hauria cap problema per 
arribar a un nou conveni amb l'Ajuntament de Sant Quirze per fer aquesta inversió 
des de Montesquiu; de totes formes quedaria pendent d'acord amb l'Ajuntament de 
St Quirze de Besora

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 18
TÍTOL Habilitar l'edifici del Safareig per convertir-lo en un centre d'interpretació 

històrica.
Descripció Habilitar l'edifici del Safareig per convertir-lo en un centre d'interpretació històrica.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil



PROPOSTA 19
TÍTOL Reformar els vestidors de la piscina
Descripció Reformar els vestidors de la piscina
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 20
TÍTOL Tancat de contenidors
Descripció Instal·lar tancats de contenidors amb l'objectiu que la zona de recollida de residus 

quedi més ordenada i tinguin el seu propi espai, com poden ser el cas dels diferents 
punts que hi ha al llarg de la carretera de ribes.

Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions No es pot validar, ja que està aprovat canviar el sistema de recollida de residus, 

passant de contenidors al sistema porta a porta. S'està esperant a que el Consell 
Comarcal pugui desencolupar-ho i s'espera que es pugui començar a aplicar a finals 
d'any o principis del 2024

Entrada via Plataforma Participativa web

PROPOSTA 21
TÍTOL Eliminar el pas subterrani
Descripció Suposa una barrera arquitectonica i just al mateix punt s'ha posat un pas de vianants. 

Es podria aprofitar la zona que ara mateix ocupa creant un espai verd amb bancs (ja 
n'hi ha un però es pot millorar, ja que s'aprofita).

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 10.000 €
Observacions
Entrada via Plataforma Participativa web

PROPOSTA 22
TÍTOL Vallar totes les zones d'herba urbanes
Descripció Vallar totes les zones d'herba urbanes per que no hi entrin o i facin entrar el gossos a 

pixar: places, jardins, etc
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil



PROPOSTA 23
TÍTOL Posar més contenidors de residus orgànics i d'embassos i cartrons.
Descripció Posar més contenidors de residus orgànics i d'embassos i cartrons.
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions No es pot validar, ja que està aprovat canviar el sistema de recollida de residus, 

passant de contenidors al sistema porta a porta. S'està esperant a que el Consell 
Comarcal pugui desencolupar-ho i s'espera que es pugui començar a aplicar a finals 
d'any o principis del 2024

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 24
TÍTOL Millorar l'accessibilitat als 3 parcs d'oci del poble. 
Descripció Millorar l'accessibilitat als 3 parcs d'oci del poble. 

1- Canviar les pedretes del terra, per un tipus de paviment tou, i que permeti l'accés 
amb cadira de rodes i cotxets, a dins les zones de joc. 
2 - Canviar de ubicació el gronxador adaptat, i posar-lo de tal manera que el sol no 
toqui directament a la cara. I amb algun arbre que li faci ombra. 
3 - Afegir alguna zona de joc inclusiu a cada parc del poble.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 25
TÍTOL Adquirir o fabricar rampes per tal de millorar l'accessibilitat als escenaris del 

poble.
Descripció Adquirir o fabricar rampes per tal de millorar l'accessibilitat als escenaris del poble. Ja 

siguin escenaris fixes, com els movibles. Per poder participar activament dels 
diferents actes del poble que requereixen accedir a l'escenari. Exemple: rebre els 
reis, actuació de cantaires, obra de teatre, actes escola (cantada nadales, fi de curs, 
castanyada..)

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 5.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil



PROPOSTA 26
TÍTOL Acondicionar els 2 accesos al riu, el del passeig del Ter i el de la Font de 

Nando. Afegir banc/s, papereres ....
Descripció Acondicionar els 2 accesos al riu, el del passeig del Ter i el de la Font de Nando. 

Afegir banc/s, papereres ....
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 5.000 €
Observacions Dins de la llera del riu, no hi pot haver cap element dels descrits, però sí que poden 

ser-hi a la part alta, abans de baixar per l'accés
Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 27
TÍTOL Retirar els arbustos (tuies) de davant la Pèrgola
Descripció Retirar les tuies de davant de la Pèrgola per poder passar bé per la vorera.
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 5.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 28
TÍTOL Instal·lació càmeres de vigilància
Descripció Instal·lació càmeres de vigilància
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 15.000 €
Observacions És la proposta guanyadora de l'edició anterior dels pressupostos participatius i 

actualment s'està a l'espera de que el Departament d'Interior denegui o autoritzi la 
seva instal·lació. Si s'autoritza es realitzarà amb els diners previstos de l'edició 
anterior.

Entrada via Presencial

PROPOSTA 29
TÍTOL Instal·lació wc públics al parc del Ter
Descripció Instal·lació wc públics al parc del Ter
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions

Entrada via Presencial



PROPOSTA 30
TÍTOL Fil musical al consultori
Descripció Instal·lació d'un fil musical al dispensari per preservar la intimitat dels pacients.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 1.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 31
TÍTOL Construcció pas a nivell peatonal al final de les andanes.
Descripció Construcció d'un pas a nivell peatonal a l'estació de tren de Sant Quirze de Besora / 

Montesquiu, al final de les andanes direcció Ripoll, amb sortida al vial al costat de la 
via, a fi de fer més proper i còmode l'accés al nostre poble des de l'estació (calculo 
que ens estalviaríem més de 750m de recorregut)

Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions La proposta no es valida ja que el cost econòmic de fer un pas anivell per sota de les 

vies seria molt més elevat que els 15000€ dels pressupostos participatius. s'uneix 
també el fet de tractar-se d'una proposta en les instal·lacions d'un altre municipi i on 
ja hi ha un projecte redactat per part de l'ajuntament de Sant Quirze pel soterrament 
del pas a nivell dels cotxes i persones, que afectarà tota aquesta part descrita i que 
espera subvenció i autorització per part d'Adif i de la Diputació de Barcelona  

Entrada via Presencial

PROPOSTA 32
TÍTOL Instal·lació de miralls i passos de peatons
Descripció Instal·lació de passos de peatons elevats i miralls a la carretera de Ribes (sobretot 

amb les sortides dels diferents carreres)
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions La carretera de Ribes no és de propietat municipal, si no que és titularitat de la 

Generalitat de Catalunya, la qual no accepta passos elevats a les seves carreteres. 
Per poder-se realitzar la proposta, la carretera hauria d'estar cedida prèviament per 
part de la Generalitat a l'Ajuntament.  En aquests moments la proposta no es pot 
realitzar.

Entrada via Presencial



PROPOSTA 33
TÍTOL Pas de vianants a l'altura del Ptge. Montserrat
Descripció Pas de vianants a l'altura del Passatge Montserrat per facilitar el pas a l'altre banda 

del poble.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 3.000 €
Observacions La proposta dependria d'un permís previ del departament de Carreteres de la 

Generalitat 
Entrada via Presencial

PROPOSTA 34
TÍTOL Instal·lació d'un mirall
Descripció Instal·lació d'un mirall a la carretera de Ribes per a facilitar la sortida dels vehicles del 

Passatge Montserrat ja que no es poden veure els que venen des de Ripoll, fins que 
no estàs gairebé dins la carretera

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 1.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 35
TÍTOL Posar una tira a la carretera perquè els cotxes no passin tant ràpid
Descripció Posar una tira a la carretera perquè els cotxes no passin tant ràpid
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions La carretera de Ribes no és de propietat municipal, si no que és titularitat de la 

Generalitat de Catalunya, la qual no accepta passos elevats ni reductors de velocitat 
a les seves carreteres. Per poder-se realitzar la proposta, la carretera hauria d'estar 
cedida prèviament per part de la Generalitat a l'Ajuntament.  En aquests moments la 
proposta no es pot realitzar.

Entrada via Presencial

PROPOSTA 36
TÍTOL Rampes per l'accés de persones amb mobilitat reduïda.
Descripció Rampes per l'accés de persones amb mobilitat reduïda.
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions S'uneix a la proposta 8
Entrada via Presencial



PROPOSTA 37
TÍTOL Rehabilitació dels vestuaris de la piscina
Descripció Rehabilitació dels vestuaris de la piscina
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions S'uneix a la proposta 19
Entrada via Presencial

PROPOSTA 38
TÍTOL Eliminació de les barreres arquitectòniques
Descripció Eliminació de les barreres arquitectòniques
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions S'uneix a la proposta 8
Entrada via Presencial

PROPOSTA 39
TÍTOL Els bisaurats 2024
Descripció Creació d'una associació, que es dirà els "bisaurats" , serà un projecte nou en què 

volem  desenvolupar una temàtica de carrossa i disfresas iguals  per participar en el 
carnaval terra endins 2024 .

Resultat NO VÀLIDA

Cost aproximat 
Observacions La creació de carrosses o compra de disfresses, no és una despesa considerada una 

inversió i per tant no pot sol·licitar-se a través d'aquets pressupostos participatius

Entrada via Plataforma participativa web

PROPOSTA 40
TÍTOL Instal·lació de sistemes de regulació de velocitat c/Santiago Rusiñol
Descripció Instal·lació de sistemes de regulació de velocitat al carrer Santiago Rusiñol, tram des 

de la carretera fins al pont. Punt crític especial zona Cooperativa - Resdiència Els 
Tells.

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 4.000 €
Observacions S'uneix a la proposta 12
Entrada via Aplicació mòbil



PROPOSTA 41
TÍTOL Instal·lació reductors velocitat
Descripció Posar reductors de velocitat a la Ctra. de Ribes, a les entrades de poble i davant Cala 

Maca. S’ha de limitar la velocitat de circulació (d’alguns vehicles) dins el municipi.

Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions La carretera de Ribes no és de propietat municipal, si no que és titularitat de la 

Generalitat de Catalunya, la qual no accepta passos elevats ni reductors de velocitat 
a les seves carreteres. Per poder-se realitzar la proposta, la carretera hauria d'estar 
cedida prèviament per part de la Generalitat a l'Ajuntament.  En aquests moments la 
proposta no es pot realitzar.

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 42
TÍTOL Pista poliesportiva a la Font d’en Nando
Descripció Pista poliesportiva a la Font d’en Nando
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions
Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 43
TÍTOL Proposo il·luminar la zona del camí del cementiri i zona parc del Ter
Descripció Proposo il·luminar la zona del camí del cementiri i zona parc del Ter
Resultat VÀLIDA  PARCIALMENT
Cost aproximat 10.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 44
TÍTOL Un local pels joves
Descripció Un local perquè els joves puguin reunir-se. Un lloc on les llargues tardes d'hivern no 

tinguin fred. Deixar-los fins les 00:00h -1:00h aprox.

Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions Ja hi ha un espai de jovent habilitat al Centre Cívic, la gestió del qual ha de ser a 

través de la tècnica de joventut. L'obertura de més hores no és possible en els 
pressupostos participatius, ja que no és una inversió.

Entrada via Presencial



PROPOSTA 45
TÍTOL Posar més bancs
Descripció Instal·lació de més bancs als carrers i llocs públics
Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 10.000 €
Observacions
Entrada via Presencial

PROPOSTA 46
TÍTOL Instal·lador descalcificador
Descripció Instal·lador descalcificador
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions Després d'assessorament amb el Consell Comarcal d'Osona, existeixen  

desincrustadors que eviten que la calç precipiti i s'adhereixi a les tuberies mitjançant 
uimpulsos electromagnètics. Aquest sistema, que s'ha instal·lat en alguns municipis, 
no evitaria que la calç arribés a les aixetes dels habitatges i al consum humà. Els 
sistemes descalcificadors per el volum d'aigua d'un municipi com Montesquiu 
comportaria una inversió molt més elevada que la prevista en aquests pressupostos 
participatius. Com que s'entén que la proposta pretén reduïr la quantitat de calç de 
l'aigua, i no desincrustar tuberies, aquesta no es valida al superar-se el preu previst

Entrada via Aplicació mòbil

PROPOSTA 47
TÍTOL Instal·lació càmeres de vigilància
Descripció Instal·lació càmeres de vigilància. Crec que és necessari especialment a la nit.
Resultat NO VÀLIDA
Cost aproximat 
Observacions És la proposta guanyadora de l'edició anterior dels pressupostos participatius i 

actualment s'està a l'espera de que el Departament d'Interior denegui o autoritzi la 
seva instal·lació. Si s'autoritza es realitzarà amb els diners previstos de l'edició anterior

Entrada via Presencial



PROPOSTA 48
TÍTOL Llum al vial Montesquiu-Sant Quirze
Descripció Instal·lació de llum al vial Montesquiu-Sant Quirze

Resultat VÀLIDA  
Cost aproximat 15.000 €
Observacions No és sòl municipal i dependria d'un acord amb l'Ajuntament de Sant Quirze de 

Besora, però es valida la proposta perquè aquesta inversió ja pertanyia al projecte 
inicial del vial que va fer Sant Quirze de Besora i que van desestimar pel cost 
econòmic. SEs valida l'opció perquè es creu que no hi hauria cap problema per 
arribar a un nou conveni amb l'Ajuntament de Sant Quirze per fer aquesta inversió 
des de Montesquiu; de totes formes quedaria pendent d'acord amb l'Ajuntament de 
St Quirze de Besora. S'uneix a la proposta 17

Entrada via Presencial
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