
Llindar Numero Area Proposta Vots online Vots físics Total Vots

4 2 Infantils

Pressupost: 4.000 € 

 

Elaborar campanyes per mantenir nets els boscos i voltants d'Artés.

53 13 66

2 45
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 20.500 € 

 

Adequar el pàrquing i l’entorn del bosquet de l’Aplec i l’Ateneu: 

reparació del paviment amb explanació, compactació i estesa de tot-

ú, millora de l’enllumenat amb la instal·lació de nous punts de llum, 

col·locació de mobiliari urbà (jocs infantils, bancs, etc.) i reparació 

del paviment a la rampa de connexió amb el carrer Berga.

52 8 60

4 18
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 3.000 € 

 

Fer més zones verdes i un jardí vertical: posar més arbres, plantes i 

flors pel poble per fer-lo més acollidor.

41 16 57

2 47 Cultura i entitats

Pressupost: 40.000 € 

 

Equipar i re-organitzar l’espai de «l’auditori» amb tarimes, focus, 

etc., com a espai de Concert-Audició. Estaria en el cantó de l‘Escola 

de Música Municipal, i tindria en compte els usos també per a 

activitats de teatre.

44 11 55



4 4 Infantils

Pressupost: 1.500 € 

 

Més papereres per reciclar al carrer i a espais públics com parcs i 

places. Cada paperera costa aproximadament 500€, així que fem un 

pressupost per a tres més.

43 7 50

4 13
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 2.500 € 

 

Estudi per generar energia per ser autosuficients en tots els edificis 

municipals.

37 12 49

2 46
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 30.000 € 

 

Micro-crèdits per la rehabilitació de pisos buits.

37 11 48

3 37
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 10.000 € 

 

Habilitar més descampats per facilitar l’aparcament.

39 7 46

4 6
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 4.000 € 

 

Aprofitar el casc antic per a fer més activitats culturals, comercials, 

etc.

37 7 44

1 51 Pressupostos participatius

Pressupost: 70.000 € 

 

Dotar de recursos l’Oficina Local d’Habitatge per poder 

desenvolupar polítiques enfocades a la incidència directa al mercat 

d’habitatge i al problema actual de l’elevat nombre de pisos buits: 

programes de rehabilitació, adquisició d’habitatge buit per a 

emergència habitacional, arranjament i recursos per a programes 

de masoveria urbana, programes de cessió d’habitatges a 

l’ajuntament per a millorar les condicions d’habitabilitat i posar al 

mercat de lloguer assequible.

38 6 44



3 38
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 20.000 € 

 

Ajudes al lloguer per col·lectius vulnerables: ampliar les ajudes de 

lloguer ja existents com les ajudes de lloguer per a joves.

36 7 43

4 3 Infantils

Pressupost: 2.000 € 

 

Millorar el pati de l’escola Doctor Ferrer: més jocs, canviar de 

porteries, etc

39 3 42

1 48 Pressupostos participatius

Pressupost: 60.000 € 

 

Arreglar l'espai de platja de la piscina per tal d’adequar-la a la 

normativa.

33 9 42

3 30
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 16.000 € 

 

Fomentar del consum responsable a través de campanyes com la 

de 100% fet a Artés.

31 10 41

3 40 Cultura i entitats

Pressupost: 9.000 € 

 

Treballar, recuperar i publicar informació referent a la memòria 

d’Artés respecte la guerra civil. Estaria orientada a l’edició de un 

llibre i la publicació a través d’una pàgina web de memòria 

històrica.

31 8 39

3 26 Infantils

Pressupost: 7.000 € 

 

Ampliar la xarxa de carrils bici.

35 1 36

2 41 Infantils

Pressupost: 40.000 € 

 

Construir una pista de pàdel municipal.

30 6 36

2 42 Infantils

Pressupost: 45.000 € 

 

Cobrir la pista poliesportiva de l’Escola Doctor Ferrer.

32 2 34



3 32
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 7.000 € 

 

Potenciar la borsa de treball de l’Ajuntament: fer més difusió, 

creació d’una pàgina web o blog, potenciar el vincle amb les 

empreses locals...

26 7 33

4 10 Educació, civisme i esports

Pressupost: 4.000 € 

 

Lloguer de dispositius digitals (ordinadors, tabletes, etc.) per 

facilitar l’escolarització digital.

29 2 31

3 33 Educació, civisme i esports

Pressupost: 20.000 € 

 

Crear un espai obert tecnològic amb recursos, i per fer tallers, per 

totes les edats.

27 3 30

2 43 Infantils

Pressupost: 45.000 € 

 

Cobrir la pista poliesportiva del Camp de Futbol.

26 2 28

1 50 Pressupostos participatius

Pressupost: 125.000 € 

 

Millorar l’accessibilitat entre la 1a i la 2a planta de l’Escola de 

Música.

25 3 28

4 7
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 2.700 € 

 

Formació ocupacional dirigida al col·lectiu + 45.

25 2 27

3 35
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 7.000 € 

 

Ampliar la restricció de velocitat màxima de 30 km/h a tot el nucli 

urbà.

19 8 27

3 36
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 10.000 € 

 

Sensibilitzar a joves pagesos en la transició agroecològica via 

microcrèdits i amb ajuda tècnica.

19 7 26



4 17
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 2.500 € 

 

Adaptar els semàfors per tal de fomentar una circulació inclusiva 

posant-los botó i soroll.

19 6 25

3 39 Cultura i entitats

Pressupost: 10.000 € 

 

Festival de murals a les partes del poble: contractació d’artistes 

convidats, material, etc.

24 1 25

4 11 Educació, civisme i esports

Pressupost: 3.500 € 

 

Habilitar un espai per poder jugar a pilota al carrer amb seguretat.

21 0 21

4 15
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 3.000 € 

 

Iniciar el procés participatiu per la redacció del projecte de 

mobilitat a la Plaça de l’Església.

17 4 21

3 31
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 20.000 € 

 

Reemprendre el programa de microcrèdits per a emprenedors de 

forma bianual.

20 1 21

1 49 Pressupostos participatius

Pressupost: 70.000 € 

 

Obrir espais al pavelló per millorar la ventilació.

18 3 21

4 5
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 2.800 € 

 

Promocionar el mercat a nivell de la Vall de la Gavarresa.

16 4 20

3 34 Educació, civisme i esports

Pressupost: 6.000 € 

 

Dinamitzar activitats esportives com Jornades temàtiques de 

diferents esports.

18 2 20

4 16
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 5.000 € 

 

Posar els carres amb direccions úniques.

15 3 18



3 29
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 20.000 € 

 

Acompanyament a empreses/comerços/oficis per facilitar-ne el 

relleu en el moment de tancament

15 3 18

4 14
Medi ambient, mobilitat, 

urbanisme i habitatge

Pressupost: 2.500 € 

 

Estudi per obrir el Parc Municipal.

17 0 17

4 19 Cultura i entitats

Pressupost: 5.000 € 

 

Elaboració d’una guia/llibret de les entitats per explicar la seva 

activitat en detall, invitant a la població a participar-hi i formar-ne 

part. Fer una difusió en paper i online.

13 2 15

3 27 Infantils

Pressupost: 8.000 € 

 

Instal·lar una pista de patinatge ecofriendly tres dies durant les 

vacances d’hivern.

12 1 13

4 1 Infantils

Pressupost: 4.000 € 

 

Elaborar una campanya per a la cura d’animals: aprendre a cuidar-

los, prevenció de l’abandonament, etc.

9 3 12

2 44 Educació, civisme i esports

Pressupost: 25.000 € 

 

Buscar alternatives de control dels edificis amb conserges, 

funcionariat o amb agents cívics.

11 1 12

4 8
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 4.000 € 

 

Ampliació eventual del personal per ajudar a l’àrea de comerç, 

ocupació, emprenedoria, fires, mercat...

8 3 11

4 21 Cultura i entitats

Pressupost: 4.000 € 

 

Crear un banc de recursos materials per afrontar la Covid19 (com 

mampares, gel, etc.) a disposició de les entitats del poble.

9 0 9



4 9 Educació, civisme i esports

Pressupost: 1.500 € 

 

Biblio-Nius per l'accés i intercanvi de llibres.

8 0 8

4 22 Cultura i entitats

Pressupost: 2.000 € 

 

Cicles de formacions per entitats: gestió emocional, gestió de 

conflictes, com fer reunions efectives, i sessió pràctica de com fer 

tràmits i gestions digitals.

6 1 7

4 23 Cultura i entitats

Pressupost: 2.000 € 

 

Formació sobre com aprofitar les eines digitals per les entitats (per 

exemple: com fer servir el streaming, drets d’imatges...), amb 

l’objectiu de que les entitats sàpiguen com fer difusió i com arribar 

a la gent amb les seves activitats

4 2 6

4 24 Cultura i entitats

Pressupost: 1.000 € 

 

Més activitats i actes de moviment corporal, de consciència del cos, 

dansa i biodansa.

5 1 6

3 28
Desenvolupament econòmic 

local

Pressupost: 20.000 € 

 

Micro-crèdits per a obres de millora/reforma comerç bianuals.

4 1 5

4 12 Educació, civisme i esports

Pressupost: 5.000 € 

 

Crear un servei de traducció municipal.

4 0 4

4 20 Cultura i entitats

Pressupost: 3.000 € 

 

Realitzar una enquesta sobre els interessos de la gent, i amb els 

resultats fer un cicle de tallers dels prioritzats (mensuals / 

setmanals).

3 1 4



4 25 Cultura i entitats

Pressupost: 5.000 € 

 

Banc de recursos immaterial digital per a entitats on puguin 

compartir idees i bones pràctiques.

3 0 3


