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Inversions per decidir en consultes populars⠀

Pressupostos participatius (la ciutadania proposarà i decidirà)⠀

Millora voreres carretera de Ribes ⠀

Equipament centre cívic⠀

Adequació horts urbans⠀

Millores font dels Tells⠀

Millores font d'en Nando⠀

Mobiliari urbà⠀
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PRESSUPOST 2021
El ple de l’Ajuntament de Montesquiu del 2 de
març, va aprovar el pressupost municipal per l’any
2021, amb els vots a favor de Junts per Montesquiu
i Som Montesquiu i els vots en contra d'Esquerra
Montesquiu.

 El pressupost, té un import de 1.118.430'80€ i
aposta de forma decidida i important per
involucrar a la ciutadania en les decisions de
govern a través de la participació ciutadana,
mitjançant diferents consultes i processos
participatius, perquè els veïns i veïnes decideixin
en què invertir un total de 88.550€.

D'aquest import, 73.550€ es decidiran a través
d'una consulta ciutadana per votar quines
inversions de les incloses en el Pla d'Actuació
Municipal són les més importants per realitzar 

aquest any i 15.000€ més per iniciar els
pressupostos participatius a Montesquiu, on seran
els mateixos veïns i veïnes que proposaran i llavors
decidiran on invertir aquest import.⠀

LES INVERSIONS MÉS DESTACADES DEL PRESSUPOST 2021
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DESPESES

Despeses 
personal

427.141'70€
 

Transferències corrents 
i despeses financeres

76.658'34 €

Reparacions
manteniment 

i material
191.512'99€

 

Subministraments
133.969'37€

 

Festes, actes i
altres despeses

40.685'77€
 

Treballs realitzats per
altres empreses

128.462'38 €
 

Inversions reals
120.000 €
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PRESSUPOST 2020
940.897€

DESPESES

Despeses 
personal
427.322€

 

Subministraments
129.817€

 

Treballs realitzats per
altres empreses

122.209€
 

Transferències
corrents i despeses

financeres
91.519€

 

Reparacions
manteniment i

material
126.948€

 

Festes, actes i
altres despeses

43.046€
 



CONVOCATÒRIA OBERTA SORTEIG HORTS ECOLÒGICS

L'Ajuntament de Montesquiu, a
través de la Regidoria de Medi
Ambient, promou la creació
d'horts urbans al municipi pels
veïns i veïnes que s'interessin per
l'agricultura tradicional i
ecològica, a través d’una cessió
temporal i a precari d'una porció
de terreny; alhora que es pretén
donar ús a les zones urbanes
buides i cedides a l'Ajuntament
dins del pla de solars buits del
municipi.

L'autorització per conrear les
parcel�les, es realitzarà a través
d'un sorteig entre les persones
participants, seguint els criteris
que s'estableixen en les bases
aprovades i que es poden
consultar a la pàgina web
municipal. Les autoritzacions
tindran una vigència de dos anys,
i a la finalització, l’Ajuntament
realitzarà un nou procediment
d'autorització. 

Per optar a una de les 12 parcel�les
d'entre 40 i 50 m2 disponibles, les
persones aspirants hauran d'estar
empadronades, ser residents de
Montesquiu en l'actualitat i
complir els altres requisits
establerts a les bases del sorteig.

Les sol�licituds a l'Ajuntament es
poden presentar fins al dia 8
d'abril. El sorteig es realitzarà el 

dia 9 d'abril i es publicarà
l'adjudicació de parcel�les a la
web, al tauler d'anuncis, al grup
de difusió i a les xarxes socials.

El sorteig es realitzarà assignant
un número a cada parcel�la,
reflectit en el plànol. L'ordre en
què s'obtinguin els noms de les
persones, determinarà la parcel�la
que li sigui autoritzada.

L’ús de la parcel�la serà autoritzat
de forma temporal a
l’interessat/da, fins que s’acabi el
termini de dos anys o bé fins que
la propietat de la parcel�la en
reclami la possessió a
l’Ajuntament, ja que en ser
parcel�les privades cedides
temporalment a l'Ajuntament, les
diferents propietats podrien
finalitzar el conveni en el moment
en què ho desitgessin.

Les persones que no hagin
resultat adjudicatàries, passaran a
formar part d’una llista d’espera i
se’ls oferirà una parcel�la en cas
que se n'alliberi alguna o que es
destinin més terrenys com a horts
urbans. En el cas que hi hagi
menys persones interessades que
parcel�les disponibles, s'oferirà als
participants la possibilitat
d'utilitzar més metres quadrats
d'horts dels previstos inicialment.
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L'Ajuntament es compromet a
adequar els horts amb un
tancament perimetral de la zona
comunitària, delimitar  les
parcel�les interiors i instal�lar una
presa d'aigua per al reg. Per la
seva banda, les persones
adjudicatàries es comprometen a
utilitzar tècniques d'agricultura
ecològica i a complir totes les
normes i bones pràctiques que
s'assenyalen en les bases
d'adjudicació dels horts.

Per més informació consultar la
web www.montesquiu.cat



Les obres d'ampliació del bar
municipal de les piscines ja han
finalitzat. 

Les obres van consistir a ampliar
la sala del bar i dotar-lo de
magatzem i cuina a través de les
meses de concertació de la
Diputació de Barcelona del 2017,
la qual en va subvencionar el
projecte i a inicis de l'any 2020 es
van adjudicar per un valor de
119.070,33€ IVA inclòs.

A les obres no hi havia previst
l'equipament del bar i de la
cuina i, per aquest motiu,
l'Ajuntament ha fet una inversió
en mobiliari d'hostaleria i
equipament per un valor
aproximat de 6.000€.
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En la segona fase, es portaran a
votació popular cinc propostes
com a màxim, prèviament
filtrades per un jurat d'experts per
garantir-ne la viabilitat
econòmica i el compliment de
tots els requisits tècnics.

La consulta es realitzarà durant el
mes de juny i en ella hi podran
participar tots els veïns i veïnes
majors de 16 anys empadronats a
Montesquiu. La proposta més
votada en serà la guanyadora.

El premi pel tècnic o tècnica
guanyadora del concurs, serà la
contractació de la redacció del
projecte i de la direcció de les
obres per un valor de 11.495€ (IVA
inclòs)

CONCURS D'IDEES PLAÇA
REPÚBLICA

VISITA DIPUTATS

Montesquiu rebrà una subvenció
de 161.336,44€ del PUOSC (Pla
Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya) per a la remodelació
de la plaça de la República.

En la resolució definitiva de la
subvenció, la Generalitat ha
concedit aquest import que
representa el 94'69% del total del
cost, 170.376,44€.

Per decidir quina plaça volen els
veïns i veïnes,  s'ha obert un
concurs d'idees perquè els
tècnics competents presentin les
seves propostes fins al 17 de maig
seguint els criteris establerts. El
plec de clàusules administratives i
de prescripcions tècniques  el
podreu trobar a la pàgina web. 

OBRES 
BAR PISCINA

Els diputats de la Diputació Josep
Tarin i Pere Pons, juntament amb
el gerent de serveis
d'infraestructures viàries i
mobilitat i l'assessor de l'àrea
d'espais naturals van visitar el
pont del Castell, la zona de la
passera, l'edifici de la fonda, el
Castell i el Centre de formació
forestal de la Solana.

A la visita es va parlar del
potencial que té Montesquiu en
l'àmbit natural i turístic i de com
la construcció de la passera
podrà ser un punt de partida per
executar noves idees i projectes
que permetin gaudir als veïns i
veïnes del nostre entorn i alhora
promocionar el poble a través de
rutes i activitats relacionades
amb el Parc del castell i el riu Ter.

Pel que fa, a la redacció del
projecte constructiu, durant la
tercera setmana d'aquest mes,
es van fer els sondejos
geotècnics per analitzar la
resistència del terreny, i així
poder avançar en la redacció del
projecte de la nova passera.



Després d'analitzar la utilització
del servei de recollida de
voluminosos i per tal de donar
més servei i permetre un major
volum de reciclatge,
mensualment s'instal�larà a
Montesquiu la deixalleria mòbil
que complementarà la recollida
de voluminosos porta a porta
que es realitza actualment. 

Cada 15 dies aproximadament, hi
haurà un dels dos serveis i,
d'aquesta manera, s'alliberarà el
volum de trastos generats l'últim
dilluns de cada mes. 

Amb aquesta actuació, s'evitarà
que la majoria de trastos acabin
a l'abocador, ja que els objectes
que es recullen amb els
voluminosos, no es reciclen i, en
canvi, tots els productes que
s'entreguen a la deixalleria mòbil
sí.

Des de l'Ajuntament animem a
tothom a intentar reduir els
residus que a cada casa es
generen i a utilitzar els sistemes
de reciclatge per a minimitzar la
nostra empremta al planeta.  

Després d'estudiar la
redistribució dels contenidors
d'escombraries i reciclatge amb
l'objectiu d'agrupar, millorar i
facilitar la recollida selectiva
optimitzant els espais,  algun
dels punts proposat en primera
instància ha estat repensat
després d'escoltar i parlar amb
els veïns i veïnes i després de
comprovar que en algun altre
punt hi havia problemes d'alçada
amb els cables de la llum.

RECOLLIDA
VOLUMINOSOS

CONTENIDORS
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DEIXALLERIA MÒBIL

CAMÍ RAL

DEIXALLERIA 
MÒBIL

-Petits electrodomèstics 
-Elements electrònics
-Bateries
-Pintures i dissolvents
-Altres productes tòxics
-Metalls i ferralla

PRODUCTES ACCEPTATS:

UBICACIÓ:
Plaça de la República

HORARI:
de 09.00h a 15:00h

PERIODICITAT:
1 cop al mes
El segon dilluns de cada mes
Propers dies: 
12 d'abril i 10 de maig

UBICACIÓ:
Servei de Recollida a domicili 
amb sol�licitud prèvia a
l'Ajuntament

PERIODICITAT:
1 cop al mes
L'últim dilluns de cada mes
Propers dies: 
29 de març i 26 d'abril

-Mobles
-Grans electrodomèstics
-Fustes 

PRODUCTES ACCEPTATS:

El camí Ral, després de les obres
de les últimes setmanes, és un
carrer d'un únic sentit, seguint la
direcció de sortida de la plaça de
la República cap al pont del
castell i canviant els aparcaments
de costat per facilitar l'entrada i
sortida dels habitatges als veïns i
veïnes. Amb aquest canvi es
preveu millorar la mobilitat i
seguretat tant de vehicles com
de vianants al llarg de tot el
carrer. 

Un cop s'obri el pas de vehicles al
pont, només faltarà realitzar
l'escala de connexió amb el
passeig del Ter i acabar la vorera.
Actualment Diputació està
realitzant els estudis i  tràmits
pertinents per executar aquestes
actuacions amb un contracte
d'obra diferent al del pont.



NOVA APP DE L'AJUNTAMENT 
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L'ajuntament ha creat una aplicació
per a dispositius mòbils, una eina de
comunicació entre els ciutadans i
l'Administració municipal, amb
l'objectiu de millorar serveis, facilitar
tràmits,  i fomentar la participació de la
ciutadania en la presa de decisions a
través de l'apartat de votació de
consultes i processos participatius.

L'aplicació, ja està disponible tant per
sistemes Apple com per Android i es
pot descarregar gratuïtament des del
Google play o de l'Apple store.

El cost de l'aplicació és de 2895€ sense
Iva. D'aquest import, la meitat es va
pagar l'any 2020 amb una subvenció
de participació ciutadana de la
Diputació i aquest 2021 es pagarà la
part restant amb la mateixa subvenció.

CONVOCATÒRIA  
 AGENT CÍVIC

Des de l'Ajuntament, a través
d'un Pla d'Ocupació per valor de
5.735,63€, s'ha obert la
convocatòria d'una plaça laboral
d'agent cívic i tasques de suport
en manteniment i neteja de
vies públiques i jardins.

El procés de contractació estarà
obert des del dia 24 de març
fins al 8 d'abril. Totes les
persones interessades, hauran
de complir els requisits
necessaris publicats en les
bases publicades i penjades al
taulell d'anuncis i a la pàgina
web municipal. 

La plaça, tindrà una durada de 6
mesos a mitja jornada, i
consistirà a desenvolupar les
tasques de prevenció de
conflictes i promoure el civisme,
mitjançant la informació,
l’advertència, i quan esdevingui
necessari, el requeriment.

L'obertura d'equipaments
municipals i el control
d'aforaments i de les mesures
de prevenció contra la covid, en
els esdeveniments o activitats
que es requereixin.

Així com també, transitar pels
carrers controlant actes incívics,
prenent nota de les deficiències
viàries que s’observin i alhora
millorar-ne el seu aspecte. 

La ciutadania pot informar en tot moment i de forma 
 ràpida qualsevol desperfecte relacionat amb l’espai públic
de Montesquiu, participant així en la millora dels espais  i
permetent l'estudi de la seva reparació.

PRINCIPALS FUNCIONALITATS

Amb la voluntat de buscar la millora contínua dels serveis i
el funcionament municipal, es posa a disposició un canal
de suggeriments on  fer arribar  idees i suggeriments de
forma fàcil i directa.

Apartat on les persones majors de 16 anys empadronades
al municipi, podran votar en totes les consultes que es
convoquin i participar en els pressupostos participatius.  

Apartat pensat per facilitar a la ciutadania tots els tràmits
necessaris. Amb un sol clic es podrà sol�licitar la recollida
de voluminosos, un volant d'empadronament, etc.

Apartat on es podran guardar carnets com els de la
piscina i altres documents en format electrònic sense
necessitat de dur els exemplars en paper. 

Es facilita el pagament de tràmits, gestions, carnets i
lloguers de sales i material municipal, mitjançant el
pagament electrònic.

Per  participar en l'apartat de votacions, cal registar-se.
Per no haver d'omplir les dades personals a cada tràmit,
el sistema detecta automàticament si el DNI i el nom
coincideixen amb el padró.



8 MARÇ
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ELS JOVES 
A LA RÀDIO

Durant el mes de març, a Ràdio
Montesquiu s'ha estrenat un nou
programa radiofònic. 

Cada dilluns i dijous  de 17.00h a
18.00h  de la tarda, els joves tenen
la paraula a "Tardes Adolescents". 

El programa està dinamitzat per
en Sergi i en Lluís, membres del
Consell de Joves de Montesquiu.

Per reivindicar el Dia Internacional
de les Dones, des de la regidoria
d'igualtat, del 7 al 15 de març a la
plaça de la República es va fer
l'exposició fotogràfica "Història
amb veu de dona"; un recull de
fotografies i vivències de 20 dones
de Montesquiu des de la seva
infantesa a l'edat adulta.

Amb el projecte s'ha pretès donar
veu i visibilitzar una petita mostra
de dones del poble que han lluitat
a contracorrent i que han
aconseguit fites que els hi havien
vetat o obstaculitzat pel seu
gènere. Algunes, han destacat en
algun àmbit o han estat pioneres
en algun aspecte. La majoria
d'elles van néixer abans dels anys
50 i van viure les conseqüències de
la guerra de forma més o menys
acusada. 

L'exposició va tenir un gran èxit i
va acollir un gran nombre de
visitants, des de les seves
protagonistes i familiars, als veïns
de Montesquiu i els pobles del
Bisaura, com els alumnes de
l'escola El Rocal i l'Institut Bisaura
de Sant Quirze de Besora.

A l'exposició hi havia un llibret per
a tothom que la visités i que
recollia la veu de les dones
protagonistes i descrivia una
pàgina més de la història del
nostre poble.

Des d'aquí, volem tornar a agrair
la seva participació i esperem
poder ampliar en noves edicions
l'exposició i conèixer les històries
de moltes més dones que són
present i futur del nostre poble. 

MICRÒFONS 
SALA DE PLENS

Des de l'Ajuntament, s'ha fet una
inversió de 1411,11€ per tal de dotar
la sala de plens municipal de
micròfons nous per poder
retransmetre amb claredat els
plens municipals. 

S'han comprat vuit micròfons i
una central de sistema de
conferències que connecta
directament amb cable a l'edifici
de la Ràdio Municipal.

La majoria de gats de carrer
són gats domèstics
abandonats o gats nascuts
en llibertat sense cap mena
de control, en un estat
sanitari i nutricional deficient
i que sovint pateixen
malalties que poden ser
transmeses a les persones. 

Aquest és el cas d'un conjunt
de gats del municipi, que
vivien entre dues propietats
privades i eren alimentats
per alguns veïns d'una de les
propietats, però que no
tenien control veterinari i
que patien una malaltia
causada per un fong.

Per controlar aquesta
malaltia i evitar que es pugui
estendre a altres animals
domèstics o a persones,
l'Ajuntament ha ofert l'edifici
de la colònia de gats, on
s'està duent a terme la
quarantena d'aïllament per
poder ser tractats i
controlats individualment.

Pel benestar de les persones
i  dels animals, és molt
important que tothom qui
tingui gats, els tingui censats
i controlats veterinàriament.

Recordem que està prohibit
donar menjar als animals del
carrer, ja que és important
que les persones
responsables de la colònia
portin un control de salut i
d'alimentació de cada un
d'ells.  

SALUT GATS 



MONTESQUIU EN IMATGES

canvi en les jardineres  de  la
carretera

La nova reixa del carrer església
un cop asfaltada

Nou pas de vianants a la
carretera de Ribes

La brigada municipal repara
diferents forats de la via pública

Pizzes al forn de llenya el segon
dimecres de cada mes

Sondejos geotècnics per
laconstrucció de  nova passera

Mural que l'Escola El Rocal va fer
pel dia 8 de març.

Instal�lació d'una segona reixa al
reg del Passeig de Sora per evitar
que es col�lapsi amb facilitat

El mercat municipal creix amb
noves parades


