
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU



QUÈ ÉS EL PAM?
El PAM, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2027 és un 
document estratègic; un instrument de planificació que defineix 
quins són els objectius, les línies a seguir, les intencions i les 
accions més rellevants que configuren i configuraran l’acció del 
govern de Montesquiu per als propers 7 anys.

El PAM, presenta una proposta de poble que va més enllà dels 3 
anys que queden de legislatura, ja que és necessària una previsió a 
llarg plaç que defineixi les actuacions estratègiques que necessita 
Montesquiu. 

L’aprovació d’aquest PAM, no treu que s’hi pugui fer una revisió 
a l’inici de la pròxima legislatura per a introduir-hi les noves idees 
i prioritats que en surtin de les urnes. 

És la primera vegada que el govern municipal de Montesquiu 
elabora un Pla d’Actuació Municipal per concretar les accions 
que es duran a terme des de l’Ajuntament en els propers anys. 
Amb aquest document es pretén mostrar de forma clara els 
compromisos del govern amb la ciutadania i ha de servir com 
a document de planificació estratègica a l’hora de treballar per 
aconseguir els objectius.

El PAM 2020-2027 inclou mesures per fer de Montesquiu 
un poble més pròxim a les persones, una vila de referència en 
la transparència i la participació ciutadana, amb actuacions de 
millora i regeneració de l’espai públic, per obtenir un model 
urbà sostenible al servei de la gent, amb polítiques proactives 
per dinamitzar l’economia local, i actuacions per a una millor 
eficiència i governança municipal. 

Per això posem un èmfasi especial en treballar per:

• Ser un municipi cohesionat i proper, generador de serveis 
a les persones, prestant especial atenció als joves i a la gent 
gran; socialment cohesionat, integrador, generador de valors i 
respectuós amb la diversitat.

•  Ser un municipi equilibrat i sostenible, on les intervencions a 
l’espai urbà en millorin la funcionalitat i l’estètica, i també solucionin 
els problemes de mobilitat que té actualment Montesquiu.

• Ser un municipi amb identitat cultural, esportiva i associativa 
dinamitzadora de l’economia, potenciadora de la cultura i el 
patrimoni com a element identitari, i de l’esport com a moviment 
social transmissor de valors, lleure i salut.

• Ser un municipi amb una administració local moderna, accessible 
i propera a la ciutadania, de qualitat i eficient, basada en la 
transparència i en la participació veïnal en diferents actuacions 
del govern. PA
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EL PAM
UN DOCUMENT DINÀMIC
Aquest PAM és el resultat de traduir el pacte de govern entre 
Junts per Montesquiu i Som Montesquiu, en objectius i actuacions 
concretes. Moltes d’elles requereixen una acció transversal de 
diverses regidories. 

L’equip de govern però, vol que aquest PAM sigui un document viu; 
un document que millori els objectius del govern amb les revisions 
i propostes que sorgeixin de la ciutadania, amb les aportacions 
del grup municipal de l’oposició i amb coherència política i la 
participació de tots els montesquiuencs i montesquiuenques.

Cal tenir un diàleg permanent amb els veïns i veïnes, deliberar 
junts i prendre decisions de manera compartida. Aquest és el camí 
per governar junts, ajuntament i ciutadania. Per això, a través 
dels diferents òrgans de participació ciutadana que es crearan, es 
podran fer arribar noves propostes, suggeriments i comentaris, 
per a poder ser incorporats en el PAM, si es creu oportú, en el 
moment en que hi hagi una revisió del mateix. 

Aquest PAM permet que els montesquiuencs i montesquiuenques 
puguin valorar l’actuació del govern municipal en funció de l’encert 
en la priorització dels objectius, de la consistència de les accions 
concretes plantejades per assolir-los, i del grau de compliment 
dels objectius una vegada acabin els 7 anys previstos.

El govern municipal informarà dos cops l’any sobre el grau de 
compliment del PAM.

Per dur-ho a terme, s’estructura el Pla d’actuació Municipal en 
quatre grans eixos.

Cada un d’ells amb els objectius estratègics i les actuacions 
previstes per assolir l’objectiu plantejat.

Els objectius estratègics indiquen el canvi que volem produir en 
cadascun dels àmbits de les polítiques públiques que considerem 
prioritàries, més enllà de la gestió del dia a dia de Montesquiu. 

Representen els reptes que ens hem marcat en coherència amb 
els programes electorals amb que els dos grups del govern ens 
vam presentar a les eleccions i amb les necessitats i mancances 
que Montesquiu té a dia d’avui.

4 EIXOS

33 OBJECTIUS
ESTRATÈGICS

203 ACCIONS

Les persones
Territori i espai públic
Qualitat de vida
Promoció econòmica i administració

Per millorar la qualitat de vida dels 
montesquiuencs i montesquiuenques.

Que desenvolupen els objectius plantejats.
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EIX 1: LES PERSONES
Volem millorar els processos i òrgans de participació ciutadana per afavorir una major implicació de la ciutadania i fer-los 
més àgils i efectius. Treballar per la igualtat de gènere, per a les persones nouvingudes, les que tenen diversitat funcional 
i tots els col·lectius que requereixin una atenció preferent. Incidir en les polítiques destinades a la infància, al jovent i a la 
gent gran.

OBJECTIU 1: Crear òrgans i processos de participació ciutadana 

OBJECTIU 2: Potenciar la participació dels veïns i veïnes en el dia a dia municipal 

Regidoria encarregada: Participació ciutadana i transparència

1. Crear una regidoria de participació ciutadana que coordini els 
processos participatius municipals.

2. Aprovar un Reglament de Participació Ciutadana per fer 
referèndums, consultes i altres processos participatius.

3. Obrir algunes regidories a la participació directa de la ciutadania 
amb comissions de treball obertes a tothom que hi tingui interès.

4. Assignar alguna partida en el pressupost municipal, perquè els 
veïns i veïnes decideixin en què destinar-les mitjançant el procés 
conegut com “pressupostos participatius”. 

5. Facilitar la participació de la ciutadania, entitats i col·lectius 
als Plens Municipals perquè dins del punt de l’ordre del dia de 
“precs i preguntes” puguin formular preguntes d’àmbit municipal 
i no personal durant un temps preestablert per l’equip de govern i 
regulat mitjançant el ROM (Reglament Orgànic Municipal).

6. Crear un nou punt a l’ordre del dia “Escoltem al poble” en el que 
durant un temps preestablert escoltem idees de diferent tipus per 
part de la ciutadania, sempre que siguin a fi de millorar el municipi 
i no d’àmbit personal.

Regidoria encarregada: Participació ciutadana i transparència

1. Fomentar l’esperit col·laboratiu entre veïns, veïnes i ajuntament 
per poder millorar tots els aspectes del dia a dia municipal.  

2.Fomentar la creació d’un cos de voluntaris de protecció civil 
gestionat des de l’ajuntament i que estigui a disposició del municipi 
en cas d’emergències o organització d’events municipals.

3. Fomentar un servei de voluntaris per col·laborar en diferents 
activitats i tasques en benefici del poble.

4. Dinamitzar la ràdio municipal, amb una programació setmanal i 
buscant i garantint la màxima participació dels veïns i veïnes.
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OBJECTIU 3: Millorar la comunicació i transparència dels òrgans de govern 

OBJECTIU 4: Recordar els nostres avantpassats i dignificar-ne la seva memòria

Regidoria encarregada: Participació ciutadana i transparència

1. Retransmetre els Plens municipals per Ràdio Montesquiu i  per 
“Streaming” a través de les xarxes socials de l’ajuntament.

2. Crear una nova eina de comunicació anomenada “L’ajuntament 
informa”, per informar de  l’actualitat municipal de forma més 
continuada.

3. Continuar amb l’edició del Butlletí Municipal, obrint-lo a la 
participació de les entitats.

4. Donar compte públicament dos cops l’any de l’estat del Pla 
d’Actuació Municipal.

5. Utilitzar la pàgina web de l’Ajuntament i les Xarxes Socials per 
difondre informació rellevant del dia a dia del poble, de les entitats 
i col·lectius.

6. Obtenir el guardó del segell “Infoparticipa” que garanteix la 
màxima transparència en la informació municipal.

7. Aprovar i comprometre’ns a complir el codi de conducta pels alts 
càrrecs de l’ajuntament.

8. Potenciar i ampliar informació en el grup de difusió de whatsapp 
de l’ajuntament.

9. Crear una bústia de suggeriments i queixes sobre el dia a dia 
municipal.

10. Comprometre’ns a informar sempre amb informacions reals i 
verídiques.

11. Estudiar la instal·lació d’una Xarxa WiFi municipal gratuïta en 
alguns espais públics del municipi.

Regidoria encarregada: Cultura i Memòria històrica
 
1. Obrir l’Arxiu Municipal, dinamitzar el Centre de Documentació 
i Recerca Històrica Municipal i intentar recuperar la Revista La 
Resclosa.

2. Crear el Centre d’Interpretació de Montesquiu per donar a 
conèixer la memòria històrica del municipi.

3. Oferir xerrades sobre la història del municipi i fer visites guiades 
als espais més emblemàtics del poble, de la Farga de Bebié i la 
Fàbrica del Carbur.

4. Penjar més fotografies antigues als carrers per conèixer la història 
del poble.

5. Commemorar i col·locar adoquins amb els noms de les persones 
de Montesquiu que van ser represaliades als camps de concentració 
nazis. (amb autorització familiar)

6. Fer una consulta popular entre tots els veïns per decidir la 
recuperació dels noms dels carrers “Josep Genollà, Lluís Companys 
i Francesc Macià” existents durant l’època de la República i que van 
ser eliminats pel Règim Franquista.
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OBJECTIU 5: Potenciar la cultura i cuidar el teixit associatiu per aconseguir un poble més viu i participatiu 

OBJECTIU 6: Impulsar noves polítiques i infraestructures pel jovent

Regidoria encarregada: Cultura i Memòria històrica

1. Donar suport econòmic i logístic a les associacions que participen 
en la vida cultural de Montesquiu i dinamitzar-ne de noves.

2. Prendre consciència de l’herència de les nostres tradicions culturals 
i recuperar algunes festes del poble perdudes al llarg del temps.

4. Cedir espais municipals per al desenvolupament d’activitats 
(exposicions, tallers, sala de ball).

5. Crear una sala d’exposicions municipal.

6.  Adaptar i dotar amb la infrestructura necessària algun espai 
municipal, amb l’objectiu de fomentar representacions teatrals.

7. Crear una escola d’art on es puguin realitzar activitats plàstiques, 
musicals i tallers diversos i potenciar l’escola de Música

9. Programar sessions de cinema periòdicament. 

10. Recuperar les relacions d’agermanament amb el Montesquiu de 
l’Estat francès i establir un nou agermanament amb el Montesquiu 
de l’Albera (Catalunya Nord).

Regidoria encarregada: Jovent

1. Obrir la regidoria de joventut a la participació directa dels joves i 
crear el consell de joventut, per tal que aquest col·lectiu pugui definir 
les seves necessitats, decidir part de les partides pressupostàries 
destinades al jovent i organitzar activitats.

2. Crear un espai pels joves, amb equipament de lleure, on s’hi 
puguin dinamitzar activitats destinades al jovent amb cursos, tallers, 
xerrades, etc. 

3. Oferir la infraestructura necessària al jovent del municipi per tal 
que aquests puguin desenvolupar activitats que considerin oportunes 
com festes,  campus, tornejos o tallers.

4. Programar noves propostes d’oci nocturn.

5. Potenciar la Brigada Jove durant els mesos d’estiu amb l’enfoc de 
treball per projecte.

6. Creació d’un punt Jove, on s’hi puguin realitzar cursos, tallers i 
reunions

7. Treballar conjuntament amb la tècnica de joventut revisant  i 
adaptant el Pla de joventut a les necessitats reals del jovent del 
municipi, si és necessari.

8. Oferir cursos de formació laboral pel jovent

9. Posar facilitats als joves per accedir als pisos de lloguer a través de 
la Borsa de Lloguer Municipal.
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OBJECTIU 7: Millorar les polítiques per al desenvolupament de la infància

OBJECTIU 8: Ampliar i millorar els serveis per a la gent gran

Regidoria encarregada: Educació

1. Oferir un espai familiar amb diferents ambients i dotar-lo de jocs 
i altres materials on s’hi puguin desenvolupar activitats pels infants 
(l’hora del conte, tallers infantils, tallers, xerrades...)

2. Crear el Consistori Infantil i dotar-lo d’una assignació pressupostària 
per tal que els infants decideixin col·lectivament en què volen invertir 
aquests diners.

3. Potenciar l’organització d’espectacles infantils de forma periòdica.

4. Promoure un servei de reforç escolar.

Regidoria encarregada: Gent gran

1. Crear el Consell de la Gent Gran per tal que aquest col·lectiu pugui 
definir les seves necessitats i decidir les prioritats pressupostàries que 
els afectin directament.

2. Potenciar la col·laboració amb el Patronat de la Vellesa en 
l’organització de la Festa dels Avis.

3. Organitzar sessions de prevenció de la salut.

4. Programar passejades específiques per a la gent gran.

5. Promoure itineraris saludables pel poble i pel Bisaura marcant les 
distàncies amb l’objectiu de facilitar l’exercici físic de les persones 
grans.

6. Ampliar les activitats lúdico-esportives per a la gent gran i elaborar 
una programació trimestral.

7. Promocionar el servei que ofereix el Bibliobús de préstec de llibres 
a domicili per a persones amb mobilitat reduïda.

8. Organitzar periòdicament sortides de caire cultural (anar al teatre, 
cinema o exposicions).

9. Organitzar activitats intergeneracionals que fomentin vincles 
entre la gent gran, el jovent i els infants del municipi amb activitats 
com la narració de contes, conèixer la història del municipi o l’entorn 
natural.

10.  Elaborar un catàleg d’ajudes per tal que la gent gran pugui acollir-
s’hi i se’ls ajudi a tramitar-les.



OBJECTIU 9: Potenciar els espais per a la gent gran existents i crear-ne de nous
Regidoria encarregada: Gent gran

1. Oferir un espai a la gent gran on s’hi desenvolupin activitats del seu 
interès: ball, esports, taller de memòria, pintura, jocs de taula, club de 
lectura, costura, recitals de poesia... 

2. Millorar els serveis destinats als usuaris de la Residència “Els Tells”; 
buscant una nova empresa gestora de la residència que garanteixi 
un millor servei assistencial i millors condicions laborals per a les 
treballadores.

3. Estudiar ampliar els serveis destinats a la tercera edat, amb la 
possibilitat de crear un Centre de dia i un servei d’atenció domiciliària.
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EIX 2: TERRITORI I ESPAI PÚBLIC
Els nostres carrers, places, les rieres, els parcs i el conjunt d’equipaments municipals han de ser llocs adequats a tothom; 
zones de trobada, passeig i lleure.  Volem construir un poble pensat per a les persones. La millora i el manteniment de l’espai 
públic i dels equipaments s’atendran a criteris de sostenibilitat mediambiental i a criteris d’urbanisme equilibrat.

OBJECTIU 1: Millorar la neteja, el manteniment de l’espai públic i els serveis 

OBJECTIU 2: Millorar carrers, places, camins i espais públics 

Regidoria encarregada: Obres i Serveis

1. Incrementar la dotació de mitjans o de periodicitat en el servei de 
neteja dels carrers.

2. Millorar la maquinària municipal existent per a possibilitar la 
neteja dels carrers de forma municipal.

3. Realitzar el manteniment adequat de totes les voreres malmeses.

4. Realitzar obres de reforma i manteniment a la via pública per  

evitar problemes als veïns d’entrades d’aigua als seus edificis, en 
casos de pluja intensa.

5. Invertir en la compra de comptadors d’aigua, per a comptadors 
de més de 12 anys, passant a ser municipals, per a evitar que els 
usuaris hagin de canviar ells mateixos els comptadors un cop s’hagi 
acabat la vida útil d’aquests.

6. Invertir en la xarxa d’aigua i de clavegueram per a una millor 
prestació del servei i millorar-ne el rendiment d’acord amb el nou 
Pla d’Aigües de Montesquiu.

Regidoria encarregada: Obres i Serveis

1. Treballar per aconseguir que la Diputació executi el més aviat 
possible l’obra de la Passarel·la i donar el màxim de facilitats als 
propietaris dels horts per tal que puguin continuar amb els seus 
cultius. 

2. Remodelar el Camí Ral i el Pont del Castell conjuntament amb 
la Diputació.

3. Treballar el projecte de remodelació de la plaça de la República 
de forma participativa i oberta a tota la població, pel qual ja s’havia 
demanat una subvenció.

4. Estudiar amb l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora i els 
propietaris de La Coromina la possibilitat d’acondicionar l’actual 
carretera del costat de la via del tren per convertir-la en un passeig.

5. Adequar la Font d’en Nando amb mobiliari urbà (taules, bancs, 
papereres) i garantir l’obertura dels lavabos públics de la zona durant 
una franja horària més àmplia.

6. Dignificar l’espai de la Font dels Tells, instal·lant nou mobiliari i 
resituant els contenidors en una altra ubicació.

7. Col·locar bancs de repòs, a fi de que la gent gran en el moment que 
ho necessiti, pugui reposar durant el seu passeig per Montesquiu.
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OBJECTIU 3: Reformar els equipaments municipals i el patrimoni històric

OBJECTIU 4: Millorar la mobilitat en el nucli urbà i en tot el terme municipal

Regidoria encarregada: Urbanisme i mobilitat / habitatge i 
patrimoni

1. Elaborar un Pla d’Equipaments Municipals, que contempli 
tots els equipaments, per tal de gestionar-los millorant els espais 
d’alguns col·lectius i facilitant la implantació de noves activitats i 
associacions.

2. Recuperar per a ús municipal l’edifici històric de les Escoles 
Velles per destinar-lo en un futur a espais culturals o assistencials i 
de lleure.

3. Crear un conveni amb la Cooperativa l’Amistat per la cessió d’ús 
de part de les seves instal·lacions amb perspectives d’utilitzar-les 
com a equipament municipal.

4. Recuperar l’espai del Centre Obrer Recreatiu, com a equipament 
cultural. 

5. Declarar l’edifici de Les Escoles Velles, la Cooperativa, el 
centre obrer recreatiu i la casa del carburo, Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL) per a incloure’ls a dins de l’inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya, amb l’objectiu de poder aconseguir 
subvencions per a la seva conservació i transformació en 
equipaments municipals. 

6. Canviar el mobiliari de la sala de plens, per a poder garantir 
la màxima comunicació de tots els regidors cap al públic i poder 
permetre’n la seva participació. 

7. Instar al Bisbat, a recuperar l’antiga imatge històrica del campanar, 
així com a fer els manteniments necessaris, per donar una millor 
imatge exterior de l’Esglesia.  

Regidoria encarregada: Urbanisme i mobilitat 

1. Realitzar un Pla de Mobilitat per evitar els problemes de circulació 
i aparcament.

2. Habilitar noves zones d’aparcament en espais en desús.

3. Insistir a carreteres per aconseguir l’obertura de l’accés a la C-17 
direcció Ripoll el més aviat millor.

4. Fer un estudi per detectar totes les barreres arquitectòniques i 
reduir-les progressivament.

5. Instal·lar un sistema de balisament al carrer sant Boi, per a eliminar 
el problema que els cotxes aparcats causen als veïns i veïnes.

6. Estudiar la instal·lació d’un punt de recàrrega de motos i cotxes 
elèctrics.

7. Pintar més passos de vianants a la Ctra. de Ribes 

8. Promoure accions per reduir la velocitat de vehicles a la Ctra. de 
Ribes i també a la zona de la placeta i zona escolar.

9. Iniciar converses amb la Generalitat per poder transformar en un 
futur la Ctra. de Ribes i Ctra. de Barcelona en un passeig.
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OBJECTIU 5: Facilitar l’accés a l’habitatge

OBJECTIU 6: Redactar un Nou planejament urbanístic

Regidoria encarregada: Habitatge i patrimoni

1. Crear una Borsa Municipal de Lloguer d’Habitatges.

2. Desenvolupar el Reglament d’habitatges desocupats.

3. Facilitar l’accés a l’habitatge de la gent jove, mitjançant 
bonificacions als llogaters.

4. Impulsar l’atorgament d’ajuts per al pagament de l’IBI a persones 
en situació desfavorida.

5. Establir convenis amb les entitats públiques i financeres 
propietàries d’habitatges buits, per tal de facilitar el seu lloguer de 
caràcter social.

Regidoria encarregada: Urbanisme i mobilitat 

1. Aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que 
permeti definir el model de poble que volen tots els veïns i evitar  la 
massificació d’edificis d’habitatges en diverses zones del municipi.

2. Elaborar un catàleg de protecció dels edificis històrics, elements 
patrimonials i de les cases antigues del poble i vetllar pel seu 
manteniment.

3. Crear una nova ordenança de gestió de residus en les llicències 
d’obres, per poder complir la normativa del 2018 de prevenció i 
gestió de residus i recursos de Catalunya PROGROC. 

4. Implementar una nova ordenança de manteniment de solars 
buits per evitar la proliferació d’animals en època de primavera-
estiu i possibilitar, amb acord dels propietaris, la seva utilització per 
a ús municipal.

5. Elaborar una nova ordenança de tancament de solars buits per 
donar una bona imatge en el nucli urbà.
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OBJECTIU 7: Aplicar polítiques de sostenibilitat energètiques

OBJECTIU 8: Millorar la gestió dels residus

Regidoria encarregada: Medi Ambient

1. Crear un Pla de Transició Energètica municipal que busqui la 
sobirania energètica del municipi i que aposti per l’autoproducció 
d’energia mitjançant plaques fotovoltaiques.

2. Reduir els costos de calefacció i electricitat dels edificis municipals 
estudiant alternatives energètiques més eficients.

3.  Iniciar tràmits juntament amb l’Ajuntament de Sant Quirze de 
Besora, per aconseguir la municipalització compartida de la central 
hidroelèctrica de Can Trinxet, la captació de la qual es fa en terme 
municipal de Montesquiu.

4. Contractar empreses energètiques que utilitzin energia verda 
certificada 100% i empreses de subministraments que tinguin la 
seu social a Catalunya.

5. Posar fi als talls de llum al municipi exigint a Endesa i al 
Departament  d’Indústria el compliment de totes les lleis i el 
correcte manteniment i inversió de la línia.

6. Implementar noves mesures per a l’estalvi en aigua, llum, i 
combustibles en instal·lacions i equipaments municipals.

Regidoria encarregada: Medi Ambient

1. Crear un Pla de Residus que permeti millorar el sistema de 
recollida per tal de revertir la situació del poc reciclatge actual 
(45%), estudiant la implantació de la recollida porta a porta per a 
aconseguir augmentar el reciclatge.

2. Aplicar mesures correctores per reduir al màxim el consum de 
plàstic i els residus a les instal·lacions municipals.

3. Estudiar l’ampliació de la recollida de voluminosos a una freqüència 
d’un cop cada 15 dies, per evitar l’abocament de voluminosos a la 
via pública.

4. Instal·lar més minideixalleries a diferents punts del poble. 
 
5. Incorporar cendrers per a cigarretes a les papereres actuals del 
municipi.
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OBJECTIU 9: Protegir el medi natural i lluitar contra el canvi climàtic

OBJECTIU 10: Millorar l’accés de la població al medi natural

Regidoria encarregada: Medi ambient

1. Declarar l’emergència climàtica i crear un pla amb mesures 
concretes per lluitar per aquest fi.

2. Millorar l’estat ecològic del riu Ter al pas per Montesquiu, fent un 
manteniment i neteja de la llera del riu.

3. Impulsar campanyes de sensibilització per eliminar les bosses de 
plàstic dels comerços. 

4. Substituir el clor químic de les piscines municipals per cloració 
salina en benefici de la salut dels banyistes.

5. Vetllar per la protecció de la flora i la fauna de l’entorn natural 
del municipi i el Riu Ter.

6. Prioritzar la utilització de productes de neteja lliures de tòxics 
per no perjudicar la salut del personal de neteja i els usuaris de 
les diferents dependències municipals (escola, ajuntament, llar 
d’infants, consultori, menjador escolar...).

7. Reduir tant com sigui possible, l’ús de pesticides i herbicides de 
les zones verdes.

8. Estudiar la possibilitat d’instal·lar un descalcificador als dipòsits 
d’aigua.

Regidoria encarregada: Medi ambient 

1. Elaborar i donar a conèixer la Guia Verda que parli del respecte al 
medi ambient i de la importància d’aquest en la salut. 

2. Parlar amb el Parc del Castell per proposar noves parcel.les 
rústiques amb l’objectiu de posar a disposició dels veïns, horts 
municipals a través de concessions temporals.  

3.Recuperar les vores del riu per a ús públic.

4. Fer que Montesquiu sigui “Vila Florida,” ajardinant amb flors els 
espais públics i fent una campanya per donar a conèixer el projecte 
a la ciutadania per tal que guarneixin els balcons i les finestres.

5. Potenciar activitats lúdiques i educatives al voltant del riu Ter.
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OBJECTIU 11: Vetllar pel benestar animal i controlar les plagues
Regidoria encarregada: Medi Ambient

1. Construir una nova colònia de gats, en una nova ubicació, a causa 
de les obres del pont, amb més equipament pels animals.

2. Tenir un control exhaustiu sobre el compliment de la normativa 
d’animals de companyia.

3. Habilitar un espai tancat a l’aire lliure per tal que els gossos puguin 
córrer i jugar deslligats.

4. Gestionar la recollida d’animals perduts juntament amb la 
Protectora.

5. Controlar la plaga de coloms al municipi utilitzant principalment 
si és possible la tècnica d’esterilització.

6. Optimitzar els programes específics per al control de plagues 
d’insectes i rosegadors a tot el municipi.
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EIX 3: QUALITAT DE VIDA
Volem apostar per l’escola pública de qualitat i per l’educació a totes les edats. Garantir i incrementar les ajudes a persones 
en situació de precarietat i exclusió social. Promoure la salut de les persones i la salut ambiental del municipi. Augmentar 
i diversificar l’oferta cultural, i facilitar la pràctica de l’esport de base i de competició, sempre de la mà de les entitats i 
col·lectius del poble.

OBJECTIU 1: Donar impuls a les polítiques educatives 
Regidoria encarregada: Educació 

1. Bonificar part de la quota de la Llar d’Infants a les famílies que 
tinguin més d’un infant matriculat a la llar, famílies nombroses i 
famílies monoparentals.

2. Impulsar la participació dels dos centres educatius i les AMPA 
corresponents, en el disseny de polítiques educatives.

3. Fer un conveni amb el Departament d’Educació per obrir el pati 
de l’escola el Rocal en horaris determinats i així  guanyar més espais 
de lleure.

4. Continuar les inversions per a la millora dels centres educatius 
públics, per garantir un òptim benestar de l’alumnat i del professorat, 
mentre no es realitzin les obres dels dos nous centres escolars.

5. Redactar el projecte per ubicar el nou menjador escolar novament 
dins de l’escola, amb l’objectiu que el Departament d’Educació 
pugui realitzar les obres el més aviat millor.

6. Col·laborar amb les AMPA dels centres educatius, tant en el seu 
finançament, logística organització de totes les festes, activitats, 
xerrades i casals en períodes de vacances.

7. Promoure la reutilització dels llibres de text i subvencionar 
material escolar.

8. Col·laborar amb l’equip directiu i docent dels dos centres, de 
forma personal i directa per  poder millorar el funcionament de la 
política educativa al municipi.
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OBJECTIU 2: Crear una Nova zona escolar 

OBJECTIU 3: Obrir l’esport a tot el municipi 

Regidoria encarregada: Educació / Urbanisme i Mobilitat

1. Fer un estudi de solars disponibles on ubicar la nova zona escolar, 
fora de la zona inundable, i on s’hi puguin encabir els dos centres 
educatius en un futur.

2. Reunir-nos amb tots els propietaris dels solars disponibles per 
conèixer les seves demandes econòmiques.

3. Oferir al Departament d’Educació els diferents terrenys 
disponibles perquè determinin quins són vàlids per a la nova zona 
escolar.

4. Buscar fórmules urbanístiques o de financiació trobant l’opció 
més econòmica i que menys endeutament pugui dur a l’ajuntament.

5. En cas d’haver-hi diferents opcions viables per a la nova zona 
escolar, dur a terme una consulta popular per decidir quina és 
la millor opció, coneixent els avantages i incovenients que pot 
comportar cada opció. 

6. Un cop definit l’espai de la nova zona escolar, començar 
immediatament els tràmits urbanístics necessaris i treballar 
conjuntament amb el Departament d’Educació per tal que es faci 
realitat el més aviat possible.  

Regidoria encarregada: Esports

1. Dinamitzar el pavelló creant noves activitats, cedint espais a les 
entitats esportives locals i plantejant la gestió del bar.

2. Dotar el pavelló de gimnàs i rocòdrom.

3. Treballar per la creació de noves associacions i nous equips 
esportius.

4. Obrir les instal·lacions esportives municipals al gaudi dels veïns 
del poble.

5. Dotar amb material esportiu la pista de La Font d’en Nando.

6. Repensar la Cursa del Castell de Montesquiu, donant-li un nou 
impuls i recuperar el nombre de participants de fa uns anys.

7. Donar suport logístic, buscar fonts de finançament i fer difusió 
de les activitats, partits, campionats o campus organitzats per les 
entitats.

8.  Remodelar els vestidors de la piscina, garantint el subministrament 
d’aigua calenta.

9. Organitzar caminades pel nostre entorn i crear un mapa de 
recorreguts que parteixin del municipi marcant itineraris saludables.

10. Oferir la possibilitat de practicar el patinatge lliure a La Pèrgola 
o al Pavelló.

11. Crear una jornada esportiva de jocs tradicionals i esports per a 
grans i petits
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OBJECTIU 4: Ampliar i millorar els serveis sanitaris 

OBJECTIU 5: Garantir la igualtat d’oportunitats i la justícia social 

Regidoria encarregada: Benestar social

1. Impulsar enquestes de satisfacció en relació als equipaments 
sanitaris i la cobertura d’hores mèdiques per tal de disposar 
d’elements de pressió davant de l’administració.

2. Treballar conjuntament amb els Serveis Territorials de Salut per 
millorar el servei del consultori, defensant-ne la qualitat assistencial 
i treballant per aconseguir una major cobertura d’hores mèdiques.

3. Realitzar obres de manteniment i millora de les instal·lacions del 
Consultori municipal, per a poder tenir serveis bàsics com l’accés 
amb camilla a l’interior del recinte. 

4. Organitzar campanyes per al foment de l’alimentació saludable i 
per a la prevenció de malalties prevalents.

Regidoria encarregada: Benestar social

1. Fer una diagnosi per oferir ajuda i assessorament a les persones 
que poden necessitar-la i que no han acudit a serveis socials.

2. Realitzar i facilitar un catàleg de subvencions i ajudes per a totes 
les persones interessades.

3. Crear una Borsa Municipal de Persones Desocupades i donar 
suport i assessorament sobre ocupació laboral ( informació, 
elaboració de currículums, publicació d’ofertes de treball...)

4. Crear un catàleg de bonificacions d’IBI i llicències d’obres per dur 
a terme diferents accions en els habitatges com instal·lar energies 
renovables, inscriure’s a la Borsa de Lloguer Municipal...

5. Aprovar exempcions o bonificacions dels impostos o taxes 
municipals a totes aquelles famílies amb situacions de vulnerabilitat, 
famílies monoparentals, numeroses o amb diversitat funcional. EI
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OBJECTIU 6: Potenciar les polítiques d’igualtat de gènere 

OBJECTIU 7: Mantenir la tradició, reorientar i ampliar les activitats festives

Regidoria encarregada: Igualtat

1. Desenvolupar el Pla intern d’Igualtat presentat l’any 2019 amb 
totes les línies estratègiques marcades i amb l’objectiu de realitzar 
totes les accions incloses amb el menor temps possible.

2. Impulsar la creació de l’Espai Dona, destinant un espai a aquest 
col·lectiu i facilitar l’organització de tallers i activitats d’acord a les 
seves necessitats i demandes, de forma participativa.

3. Programar tallers formatius amb perspectiva de gènere 
(coeducació, violència...)  i tallers amb conceptes d’igualtat homes/
dones, adreçat als diferents agents/col·lectius del municipi.

4. Treballar conjuntament amb la Comissió de Dones, els diferents 
actes i tallers per commemorar diades en defensa de la igualtat, el 
feminisme i els drets de les dones.

5. Proposar la presència de noms de dones en el nomenclàtor del 
municipi i en les convocatòries de premis públics.

6. Fomentar la igualtat de gènere en la publicitat generada per 
l’ajuntament en totes les plataformes.

Regidoria encarregada: Festes / Comerç /Cultura

1. Organitzar i enfortir les celebracions o commemoracions de les 
Diades de l’11 de setembre, Sant Jordi, Sant Joan, la Festa Major 
d’Estiu, Diada 1 d’octubre i Festa Major.

2. Col·laborar amb la Comissió de Festes per organitzar les activitats 
festives i obrir la regidoria de festes a la participació dels veïns, 
entitats i col·lectius per organitzar activitats festives, garantint una 
oferta diversificada per a tots els públics, amb l’objectiu d’aconseguir 
més implicació social de col·lectius de totes les edats.

3. Continuar amb a Fira de la Nou, la Commemoració de la Batalla 
de Montesquiu i l’Olla Comuna potenciant-ne la seva difusió i 
intentar afegir-hi elements innovadors a cada edició.

4. Col·laborar amb la Comissió de Reis i crear noves activitats 
emmarcades dins un Parc de Nadal infantil.

5. Recuperar la Fira de la Primavera per potenciar l’artesania i la 
cultura popular, així com el Concurs o Aplec de sardanes.

6. Organitzar sopars a la fresca durant la temporada d’estiu amb 
acompanyament musical a diferents emplaçaments.

7. Continuar organitzant activitats conjuntes amb Sant Quirze 
de Besora com la Cursa de Sant Silvestre, el Carnaval, el Cap de 
setmana de la dona i potenciar-ne de noves.
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OBJECTIU 8: Impulsar polítiques de cohesió social

OBJECTIU 9: Treballar per a la millora del civisme 

Regidoria encarregada: Benestar social / Igualtat

1. Donar sempre el missatge institucional des del govern que la 
diversitat enriqueix i no divideix, acceptant la diversitat d’opinions 
i pensaments. 

2. Crear jornades, festes i tallers per potenciar la Interculturalitat.

Regidoria encarregada: Benestar social / Igualtat / Obres i serveis

1. Engegar una prova pilot de creació d’un cos de vigilància o 
agent cívic per ordenar i regular el trànsit i els aparcaments, 
controlar la recollida d’excrements d’animals, evitar actes incívics, 
contaminació..

2. Realitzar campanyes de civisme a les escoles i a tot el municipi.

3. Dotar l’espai públic d’elements que afavoreixen el civisme, com 
cendrers, papereres, rètols...

4. Estudiar la utilització de la vídeo vigilància per abolir l’incivisme.
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EIX 4: PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ
Volem apostar per la dinamització del comerç de proximitat, per l’activitat econòmica del municipi, pel turisme i per la 
promoció dels nostres productes de qualitat.

OBJECTIU 1: Dinamitzar el comerç de proximitat 

OBJECTIU 2: Impulsar noves polítiques de promoció econòmica i turisme 

Regidoria encarregada: Comerç 

1. Elaborar un Pla de Dinamització Comercial i Industrial amb la 
participació dels professionals per consolidar l’activitat econòmica 
local i promoure la creació de noves activitats buscant sortida als 
espais desocupats.

2. Realitzar campanyes per incentivar les compres als comerços del 
municipi.

3. Declarar la Cooperativa l’Amistat establiment d’interès municipal 
i firmar  un conveni  entre l’Ajuntament i l’establiment per tal de 
garantir-ne la continuïtat.

4. Treballar i estar en contacte permanent amb els comerciants per 
escoltar i atendre les seves demandes i necessitats.

Regidoria encarregada: Comerç / Turisme 

1. Estudiar la possibilitat d’habilitar i equipar un local per 
desenvolupar-hi Coworking per a facilitar la implantació de petits 
artesans o emprenedors.

2. Buscar empreses per a l’establiment d’indústries a la Farga de 
Bebié.

3. Promocionar Montesquiu potenciant l’entorn natural, patrimonial 
i cultural amb itineraris dins el poble per fer difusió de la història del 
poble i dels edificis emblemàtics, recorreguts interactius dins el parc 
natural per tal de conèixer la flora i la fauna d’aquest entorn, visites 
a les instal·lacions de la fàbrica del Carbur i els salts elèctrics,...

4. Recerca d’acords amb Diputació en referència al Parc del Castell 
de Montesquiu, a fi de poder fer activitats, que a més de potenciar 
el parc, ens aportin turisme al municipi amb la seva conseqüent 
potenciació del comerç i establiments municipals.

EI
X 

4
PR

O
M

O
CI

Ó
 E

CO
N

Ò
M

IC
A 

I A
D

M
IN

IS
TR

AC
IÓ



OBJECTIU 3: Millorar l’organització del sector públic local i l’atenció a les persones

OBJECTIU 4: Posar l’Ajuntament al servei de la ciutadania per afrontar la COVID-19

Regidoria encarregada: Tot l’equip de govern 

1. Reorganitzar regidories, àrees de treball i departaments de 
l’ajuntament per guanyar eficiència i coordinació entre regidors i 
treballadors

2. Ampliar les dedicacions horàries dels regidors de l’equip de 
govern.

3. Establir uns horaris per garantir la presència dels regidors i 
l’alcalde per atendre a la ciutadania.

4. Retre comptes periòdicament per al seguiment públic del grau 
de compliment d’aquest Pla d’Actuació Municipal.

5. Realitzar anualment el pressupost municipal, amb el màxim 
desglòs i detall possible de ltotes es partides, per fer-lo el màxim 
ajustat a la realitat municipal i que serveixi com a base de treball 
indispensable per a l’equip de govern.

Regidoria encarregada: Tot l’equip de govern 

1. Intensificar la tasca de comunicació institucional en relació a les 
notícies de la COVID-19 i obrir noves vies de comunicació amb els 
veïns i veïnes.

2. Prioritzar en el moment de més repunts de la malaltia, la 
implicació dels membres de l’equip de govern, en l’ajuda a tota la 
població.

3. Crear i coordinar diferents cossos de voluntariat per facilitar a la 
població, la compra de béns de primera necessitat i altres serveis als 
col·lectius vulnerables.

4. Posar l’Ajuntament a disposició dels veïns i veïnes i dels 
comerços municipals, facilitant-los mesures de protecció individual, 
informació, cartells informatius i qualsevol altra ajuda que puguin 
necessitar.

5. Ajudar directament a la Residència Els Tells, amb la compra 
d’equips de protecció individual, gels hidroalcohòlics, desinfeccions 
de les instal·lacions, més personal i tota l’ajuda que l’empresa 
concessionària pugui necessitar.

6. Dignificar i agrair tota la feina que la gent ha realitzat 
desinteressadament per ajudar al municipi i als nostres veïns i veïnes.  

7. Fer un reconeixement públic a totes aquestes persones 
voluntàries i a tota la població en general un cop hi hagi instaurada 
normalitat institucional i ciutadana.
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