
com s’ha de votar

periode de votació

Aquí tens les propostes sorgides de les Assemblees Temàtiques 
per decidir el Pressupost Municipal 2020. 

Neixen del debat i reflexió de les necessitats detectades al poble 
d’Artés. Des del poble i pel poble. Cal tenir en compte que 
s’incorporaran tantes propostes com el Pressupost Municipal 2020 
pugui assumir i això dependrà dels resultats d’aquestes votacions. 

Llegeix, respira i vota un màxim de 10 propostes. 

Millorem el poble conjuntament?

qui pot votar
Podran votar les persones empadronades a Artés i majors de 16 anys.

Es poden votar 10 propostes de les 66 propostes i cada persona podrà votar 
només un cop.

Del 5 al 22 de desembre s'obren les votacions on-line, a través de la pàgina web 
http://participa.artes.cat/ o bé, de l'11 al 22 de desembre presencialment, 
mitjançant aquesta butlleta, a les oficines d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Artés, de 9 a 14, i al Kanal i Biblioteca, de 17h a 20h. Allà també trobareu les 
butlletes per la votació. És necessari presentar document acreditatiu del lloc de 
padró.

Trobaràs més informació de cada proposta a:

http://participa.artes.cat/
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TU DECIDEIXES,
Ajuda’ns a 

confeccionar el 
pressupost del 

2020

JOVENTUT

més info: www.artes.cat 93 830 50 01 
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Fer una campanya contra el maltractament animal 
Pressupost aproximat: 4.000 €

Posar pista de gel durant el Nadal. 
Pressupost aproximat: 8.000 €

Decorar els carrers en dates senyalades (Pasqua, 
Halloween, Castanyada, Nadal, etc.). 
Pressupost aproximat: 6.000 €

Millorar el Parc Can Crusellas (posar més tobogans, 
piràmide de cordes, exercici, gronxador 
Pressupost aproximat: 7.000 €

Fer més activitats per infants de 8 a 12 anys 
(cinema a la fresca, tardes de jocs, teatres, teràpia 
amb cavalls, etc.)            
Pressupost aproximat: 3.000 €

Fer una pista de pàdel
Pressupost aproximat: 40.000 €
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Arreglar la tirolina del Skate Park (més llarga i més alta) 
Pressupost aproximat: 4.000 €

Posar semàfors sorollosos i amb polsador als carrers 
principals (com carrer Rocafort)
Pressupost aproximat: 5.000 €

Posar més papereres de reciclatge a l’espai públic
Pressupost aproximat: 800 €

Posar més jocs al pati de l’escola Doctor Ferrer
Pressupost aproximat: 1.000 €

BENESTAR SOCIAL,
SERVEIS SOCIALS I FEMINISMES

66



CULTURA I ENTITATS

EDUCACIÓJOVENTUT

Mantenir i ampliar l'ajuda al lloguer per a persones 
joves  
Pressupost aproximat: 12.000 €

Recurs econòmic per impulsar la comissió de joves  
Pressupost aproximat: 600 €

Obrir El Kanal durant els cap de setmana 
Pressupost aproximat: 4000 €

Promocionar grups de música locals per tocar per 
la Festa Major  
Pressupost aproximat: 2.500 €

Taller dels "Versembrant"           
Pressupost aproximat: 1.000 €
Taller de rap contra el Racisme i el sexisme 

Fer sessions de cinema els divendres o caps de 
setmana      
Pressupost aproximat: 200 €

Taller- xerrada sobre sexualitat 
Pressupost aproximat: 500 €

Fer una xerrada sobre ús i abús de els xarxes 
socials per part dels joves   
Pressupost aproximat: 500 €

Adquirir un espai cèntric per destinar a entitats i 
altres usos culturals (ex.: La Monumental) 
Pressupost aproximat: 500.000 €
No inclou la valoració econòmica del condicionament de l’edifici 

Millorar l'estratègia de comunicació de 
l'Ajuntament i entre entitats       
Pressupost aproximat: 10.000 €
Per la realització d’una pàgina web, diagnosi i disseny gràfic 

Taller de fotografia digital 
Pressupost aproximat: 1.000 €

Crear una Fira d'entitats  
Pressupost aproximat: 2.000 €

Digitalitzar l’accés als equipaments públics   
Pressupost aproximat: 17.000 €
Poder entrar mitjançant codis QR 

Renovació dels dos sanitaris del camp de Tennis  
Pressupost aproximat: 8.000 €

Espai per als Pessebristes 
Pressupost aproximat: 2.000 €

Conservació patrimoni-Muralles             
Pressupost aproximat: 34.722 €
Projecte subjecte parcialment a una subvenció de la Diputació 
de Barcelona. Està dividit en 4 àmbits. En aquest cas la partida 
anirà destinada a l’àmbit 2: tram lateral est del baluard de la 
Plaça Major i troneres. 

Recursos per indagar en la memòria històrica del 
poble          
Pressupost aproximat: 15.000 €
Recursos per les Comissions d’Artés destinats a indagar i fer 
activitats en pro a la recuperació de la memòria (estudis, 
memorials, edició de llibres, actualització de la informació actual, 
sortides...)    

Biblio-Nius 
Pressupost aproximat: 1.500 €

Tallers sobre arts plàstiques com escèniques                      
Pressupost aproximat: 2.000 €
Seguint la línia de l’oferta educativa actual (dansa, cinema...), per 
garantir la continuïtat de les mateixes a llarg termini. 

Fer un estudi sobre creació d’un Espai tecnològic 
apte per totes les edats 
Pressupost aproximat: 1.500 €

Ampliar serveis de l’Escola de Música                    
Pressupost aproximat: 20.000 €
Condicionar una aula per fer-la un espai insonoritzat

Definir i marcar les rutes pels “Camins segurs” 
Pressupost aproximat: 4.000 €

Ampliar l’oferta d’activitats i personal de l’Aula 
socioeducativa 
Pressupost aproximat: 30.000 €

Canvi de parquet al Pavelló 
Pressupost aproximat: 70.000 €

Condicionar els vestidors del pavelló, camp de 
futbol i piscina en perspectiva de gènere
Pressupost aproximat: 1.000 €

Promoció de l’esport femení al poble 
Pressupost aproximat: 1.000 €

Millorar sistema de pujada i baixada dels cistelles 
centrals i reforçar-los.   
Pressupost aproximat: 30.000 €

Fomentar l’esport no competitiu i mixt (fulletons, 
jornades, díptics,...) 
Pressupost aproximat: 1.000 €
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Estudi per analitzar l’urbanisme d’Artés en clau 
feminista   
Pressupost aproximat: 25.000 €
En relació a diferents vectors com il·luminació, seguretat, etc. 

Habilitar una àrea dels camioners 
Pressupost aproximat: 25.000 €

Ascensor per pujar al carrer hospital        
Pressupost aproximat: 260.000 €

Adaptar Artés a la mobilitat de patinets, bicis, etc. 
Pressupost aproximat: 8.000 €

Manteniment i recuperació de corriols i fonts 
Pressupost aproximat: 15.000 €

Millorar la xarxa Wi-fi existent, i fer arribar la fibra 
òptica al campanar   
Pressupost aproximat: 4.000 €

Fer un estudi per potenciar l’energia fotovoltaica        
Pressupost aproximat: 5.000 €
Començar per edificis municipals i estudiar potenciar-ne la 
instal·lació a la resta 

Recuperació de pedra seca 
Pressupost aproximat: 5.000 €

Campanya i inversió per reducció de residus als 
comerços     
Pressupost aproximat: 5.000 €

Fer un estudi per a millorar competències de l’aigua 
de xarxa    
Pressupost aproximat: 10.000 €
Accés a la xarxa d’aigua potable a les masies on no hi arriba 

43

44

26

Agilitzar la Borsa de treball i pràctiques en 
empreses locals 
Pressupost aproximat: 2.000 €

Facilitar l’aparcament a la zona comercial        
Pressupost aproximat: 15.000 €
Com per exemple tornar a implantar la zona blava o cercar 
altres alternatives com una bossa d’aparcament

Recurs econòmic per dinamitzar la taula de comerç 
Pressupost aproximat: 10.000 €

Millores en el manteniment del polígon 
Pressupost aproximat: 10.000 €

Millorar l'ampliació del sistema de videovigilància 
Pressupost aproximat: 15.450 €
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Espai gran per la socialització de gossos dins el 
municipi        
Pressupost aproximat: 6.000 €
Proposta que perfila el Consell d’Infants com a espai amb un tub 
buit, un circuit elevat per a què els gossos juguin junts i es 
diverteixin amb les persones.

Millorar la qualitat de l'aigua                       
Pressupost aproximat: 30.000 €
Col·locar filtres de carbó a les canonades i conductes d’aigua. 
Aquesta acció seria només per a reduir la duresa de l’aigua. 

Promocionar el consum responsable 
Pressupost aproximat: 4.000 €

Promocionar de l'Economia Social i Solidària 
Pressupost aproximat: 4.000 €

Editar un tríptic turístic en varis idiomes sobre vins, 
indrets del poble, llocs d'interès, museu i horaris, etc. 
Pressupost aproximat: 4.000 €

Senyalització de camins i cases de pagès       
Pressupost aproximat: 5.000 €

Àrea Autocaravanes bàsica        
Pressupost aproximat: 20.000 €

DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL 

BENESTAR SOCIAL,
SERVEIS SOCIALS I FEMINISMES

Menjador social i àpats a domicili                          
Pressupost aproximat: 50.000 €
Espai tant per oferir menjar com sobretot per oferir un espai de 
trobada social 

Diagnosi de salut comunitària 
Pressupost aproximat: 6.000 €

Crear una taula de treball sobre alcohol i 
drogodependències 
Pressupost aproximat: 1.000 €

Fer un gimnàs a l’aire lliure
Col·locar barres i altres elements per fer exercici físic 
Pressupost aproximat: 1.500 €

Reforç del programa Respirem  
Pressupost aproximat: 64.000 €

Crear uns lavabos públics 
Pressupost aproximat: 25.000 €
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