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L’Ajuntament d’Artés
destina durant el 2020
més de 360.000€ a
despeses derivades
de la situació de crisi
sanitària

Estat d’execució
dels Pressupostos
Participatius 2020

Noves passes
en el projecte de
rehabilitació de
la Casa Museu
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Ja t’has registrat
a la nova plataforma
participativa?
Segueix les propostes dels
Pressupostos Participatius,
assabenta’t de les
Assemblees, trobades,
programació i altres
processos participatius!

L’Ajuntament d’Artés destina durant el 2020 més de
360.000€ a despeses derivades de la situació de crisi
sanitària
Aquest 2020 sens dubte ha sigut un any
marcat per la pandèmia de la Covid-19.
Des de l’Ajuntament d’Artés, s’ha intentat pal·liar al màxim l’efecte econòmic
que d’aquesta en deriva. I per tant, hi ha
hagut despeses extraordinàries així com
una disminució d’ingressos que s’han assumit directament des de l’Ajuntament.

neteja o en elements informàtics per
poder assegurar un teletreball digne.
Per altra banda, s’han congelat i condonat diferents taxes, de serveis públics,
d’escombraries, d’ocupació de vies públiques o de compensació de lloguers en
concessions, per tal d’ajudar als sectors
altament afectats per aquesta crisi.

Les despeses extraordinàries que s’han
hagut de dur terme van relacionades
amb ajuts per aliments, lloguers, subministraments o material escolar. També ajuts directes a petites empreses i
autònoms, compra de material sanitari
per comerços, augment de despesa en

En aquest ArtésInfo us
volem posar al corrent
de la despesa municipal durant l’últim any
relacionada directament amb la Covid-19.

covid
19

Durant el 2020, l’Ajuntament d’Artés ha deixat d’ingressar un total de
185.771,73€. Entre les compensacions més destacades hi trobem les següents:
• Piscines municipals (diferència d’ingressos respecte l’any anterior):
39.264€
• Quotes Escola de Música Municipal: 75.131€
• Quotes Escola Bressol: 37.634,75€
• Concessions de bars municipals: 2.105,98€
• Mercat municipal: 24.336€
• Taxa d’escombraries de comerços (any 2021): 7.300€
• Fira d’Artés, tenint en compte l’organitzat fins al moment: 13.673,56€
• També casals d’estiu, sortides o activitats de gent gran.
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Durant el 2020, l’Ajuntament d’Artés ha fet una despesa extra i no prevista de 183.306,15€. Entre les despeses més destacades hi trobem les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliments: augment de 6.373,22€ respecte l’any anterior.
Ajuts a lloguer: 10.000€
Increment de personal de neteja per escoles i espais públics: 13.537,29€
Compra de material de neteja: 9.466,44€
Compra d’EPIs pel personal municipal: 13.281,86€
Adequació d’espais per a compliment de mesures de seguretat: 9.878,25€
Ajuts directes a autònoms i comerços: 50.100€
Altres ajuts al comerç (formacions, vídeo, EPIs, etc.): 4.726,55€
Despesa i material escolar: 20.000€
Cal tenir en compte també ajudes sense cost econòmic, com van ser durant l’estiu l’ampliació de terrasses de bars i restaurants que es va oferir a
tots els establiments.
• Cal tenir en compte també que aquí no hi estan inclosos els ajuts i beques
de tot tipus que es donen anualment des de l’àrea de serveis socials.

Quins ajuts ha rebut l’Ajuntament d’Artés?
• De Diputació de Barcelona: 40.533,67€
• De Generalitat de Catalunya (ajut bianual 2020 i 2021): 100.332,08€, dels
quals se’n van rebre 49.898,7€ pel 2020

Resumint, l’Ajuntament d’Artés, durant el 2020, ha hagut de destinar directa o indirectament un total de 367.416,72€, rebent, per part de les administracions públiques, un total de 90.432,27€.
Des de l’equip de govern, seguirem intentant donar suport a qui necessiti. A
través de serveis socials bàsics i amb tots aquells recursos que estiguin a mà
del consistori. També apostant pel comerç i producte local com a element clau
d’aquesta recuperació.
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PARTICIPACIÓ

Els retorns clars i la xocolata espessa
Estat d’execució dels Pressupostos Participatius 2020

Aquest passat any no ha estat fàcil per
ningú, així com tampoc fàcil per l’execució de les propostes sorgides dels
Pressupostos Participatius 2020. Totes
som conscients del moment excepcional en què ens trobàvem que ha tingut
una influència a l’hora d’executar les
propostes entrades en el pressupost,
però també ens mantenim crítics i sabem en que hem de fer millores en
el procés, la difusió i l’execució. Així

doncs, ara per ara perseguim a l’objectiu de transferència i retorn a la ciutadania per a que tingui la informació i
pugui fer la seva reflexió sobre la feina
feta en participació.
A continuació, doncs, trobarem en quin
estat d’execució es troben les propostes
sorgides de les assemblees temàtiques
dels pressupostos participatius 2020.

7 / Facilitar l’aparcament a la zona comercial
Estat: Iniciat / Pressupost Inicial: 15.000€ / Pressupost Final: 0€

8 / Adaptar Artés a la mobilitat de patinets, bicis, etc.
Estat: Executat / Pressupost Inicial: 8.000€ / Pressupost Final: 7.000€

9 / Menjador social i àpats a domicili
Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 50.000€ / Pressupost Final: 0€

10 / Canvi de parquet al Pavelló
Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 70.000€ / Pressupost Final: 0€

11 / Mantenir i ampliar l’ajuda al lloguer per a persones joves

1 / Millora de l’estat de l’aigua

Estat: Executat / Pressupost Inicial: 12.000€ / Pressupost Final: 7.000€

Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 30.000€ / Pressupost Final: 0€

12 / Posar més jocs al pati de l’escola Doctor Ferrer

2 / Ascensor per a pujar al carrer Hospital

Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 1.000€ / Pressupost Final: 0€

Estat: Iniciat / Pressupost Inicial: 230.000€ / Pressupost Final: 0€

13 / Fer un gimnàs a l’aire lliure

3 / Manteniment i recuperació de fonts i corriols

Estat: Executat / Pressupost Inicial: 15.000€ / Pressupost Final: 12.000€

Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 15.000€ / Pressupost Final: 0€

14 / Agilitzar la Borsa de treball i pràctiques en empreses locals

4 / Millorar el Parc de Can Crusellas (posar més tobogans, piràmide de
cordes, exercici, gronxadors,...)

Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 2.000€ / Pressupost Final: 0€

Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 7.000€ / Pressupost Final: 0€

5 / Ampliació de l’oferta educativa de l’escola de música (aula de bateria)
Estat: Iniciat / Pressupost Inicial: 20.000€ / Pressupost Final: 50.000€ aprox.

6 / Posar més papereres de reciclatge a l’espai públic
Estat: Executat / Pressupost Inicial: 800€ / Pressupost Final: 5.000€

15 / Conservació patrimoni-Muralles
Estat: Iniciat / Pressupost Inicial: 69.251€ / Pressupost Final: 72.751,08€

16 / Definir i marcar les rutes pels “Camins segurs”
Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 4.000€ / Pressupost Final: 0€

17 / Fer un estudi per potenciar l’energia fotovoltaica
Estat: Pendent / Pressupost Inicial: 5.000€ / Pressupost Final: 0€
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35.700 €

Les propostes en xifres
Aquí us deixem el total previst, i el
total que finalment ja s’ha gastat. En
aquest apartat falten també les propostes que estan iniciades però que
encara no s’han acabat d’executar.

Pressupost
total gastat

534.851 €

Pressupost
total
no gastat

Reflexions
El 2020 no ha estat un any fàcil i això
també es tradueix en l’estat d’execució
de les propostes del Pressupostos Participatius 2020. Com es pot veure en
les gràfiques de l’apartat anterior, s’han
realitzat o iniciat el 48% de les propostes però el 53% s’han quedat pendents
o encallades. Les explicacions són senzilles: han canviat les prioritats. Si bé des
del Consistori volem posar per davant la
participació ciutadana perquè la creiem
com un canal per l’aprofundiment democràtic, és veritat que la situació
d’emergència social ens ha capgirat totes les previsions que teníem.
En el cas de la “disminució” en la despesa es dona per varis motius. El primer i
l’indiscutible és perquè s’han executat
en la totalitat 4 propostes, 4 s’han iniciat
i 9 han quedat pendents. Cal afegir-hi
també que hi havia propostes molt agosarades i que no es poden executar amb
un sol any, s’han de desglossar per fases,
com poden ser el cas de l’ascensor i de
l’aula de bateria. Aquest any s’ha elaborat el projecte. Aquí també cal sumar-hi
aquelles propostes que depenien d’una
subvenció i que per la dilatació de la seva
adjudicació queden pendents a realitzar
al llarg del 2021.
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De totes maneres creiem que també
és indispensable fer un retorn quan les
coses no han tingut els resultats que esperàvem. Tenir el 53% de les propostes
no executades tot i que es pot explicar i
entendre que és degut a la situació que
hem viscut, també volem destacar que
això ens serveix per fer-nos un replantejament de la metodologia que emprenem, l’honestedat amb quines propostes es poden acabar executant des
d’una perspectiva tècnica i econòmica i
sobretot quina voluntat política posem
en l’execució de les propostes.
A partir d’aquí, treballarem fent autocrítica (apel·lant a la consciència de la situació en què ens trobem) però sempre
agafant la responsabilitat que ens toca:
l’únic que ens queda és mirar de millorar.
Moltes gràcies a totes les persones que
intenten millorar el poble d’Artés aportant les seves visions, opinions, iniciatives i sobretot que s’encarrega de retornar al poder al poble.
Gràcies!

Pandèmia, pressupostos, tala d’arbres i eleccions
Hem començat l’any 2021 amb l’esperança posada que serà millor que l’any
passat, pel que fa a la pandèmia de la
COVID-19, que a part de la crisi sanitària que encara estem patint, ens ha
abocat a una crisi econòmica i social
que afecta a moltes persones. Confiem
que la vacuna ens arribarà amb celeritat
i poc a poc podrem tornar a la “normalitat” que estàvem acostumats.
En aquest moments complicats,
creiem que s’ha de fer molt bona gestió municipal i saber veure que quan
els ingressos es redueixen, s’han d’administrar bé les despeses.
No estem d’acord, i així ho vàrem manifestar en el Ple de gener, dient NO a
l’aprovació dels pressupostos municipals pel 2021, que s’hagi incrementat
el Capítol 1 de Despeses de Personal en un 7’20% i aquestes despeses
s’emportin gairebé la meitat del pressupost total de l’ajuntament. No es
encertat en els moments actuals fer
una modificació de llocs de treball
que comporta un augment de sou a
alguns treballadors, ni incrementar
places a la plantilla de personal.
Aquest any, en que els ingressos directes disminuiran considerablement
degut als efectes de la pandèmia,
l’equip de govern ha reduït les inversions reals a la població i augmentat
les despeses de personal, que són despeses fixes que sempre més tindrem i
que pagarem tots els artesencs. Con-

siderem que només s’havia d’aplicar
l’augment a tota la plantilla del 0’9%,
que ja ve donat per Llei.
Cal fer un punt i a part
a la tallada d’arbres
FAi el deteriorament de
RISter-reny boscós que
s’ha fet al terme d’ArTOL
tés, a la part de Can
Vila i camins colindants del terme de Calders, on molta
gent va a gaudir de la natura. No n’hi
ha prou amb treure un comunicat, una
vegada s’ha fet, dient que: “no pertoca a l’Ajuntament el control d’aquesta
actuació..,” ni “ qui ho va fer tenia tots
els permisos....”
És responsabilitat de tothom cuidar el
Medi Ambient i de qui governa, vetllar
perquè es facin les coses ben fetes.
Una aclarida mal feta pot posar en perill la persistència dels arbres restants.
Acabem de viure una intensa campanya electoral per elegir els nostres
representants al Parlament de Catalunya. Els resultats de les eleccions
han expressat que la majoria de catalans volem un país lliure. Esperem que
les negociacions entre els partits polítics els portin a formar un govern que
treballi escoltant la veu del poble, per
sobre d’altres interessos partidistes.
Salut!!!

JUNTSxARTÉS
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URBANISME

Casa Museu: avançant en
l’urbanisme participatiu
Després de la 1a fase de rehabilitació
de la Casa Museu vam engegar una
campanya informativa i participada
per decidir-ne les prioritats d’ús a partir d’ara. La campanya va consistir en
una visita explicativa al mateix espai,
on una vintena de persones vam poder resseguir els pisos de tota la casa,
des de la planta baixa fins a la terrassa
superior. Paral·lelament vam poder
veure com s’han resolt les dificultats
arquitectòniques de projectar els di-

ferents pisos tenint en compte els
aspectes de seguretat i la conservació
de les nou tines descobertes.
Per altra banda vam complementar
aquestes visites amb una enquesta
oberta a tot el públic per preguntar
quins usos prioritzem a l’hora de seguir amb la rehabilitació de la Casa
Museu. Adjuntem, tot seguit, una valoració general de les respostes recollides.

Un 71,9% considera estar d’acord o molt d’acord en ubicar un espai dedicat al procés de producció del vi.

Més de la meitat de les persones enquestades (un 57,6% concretament) considera
estar d’acord o molt d’acord en trobar espais per ubicar peces d’interès històric.

Un 64,7% considera estar d’acord o molt d’acord en ubicar un espai de conferències

Un 63,3% de les persones enquestades considera estar d’acord o molt d’acord ubicar un bar que pogués tenir servei tan a l’interior com a l’exterior de la Casa Museu.

Un 61,3% de les persones enquestades considera estar d’acord o molt d’acord en
ubicar un servei d’alberg a la zona.

A partir d’aquesta anàlisi tirarem endavant la redacció
del projecte tècnic per la segona fase de rehabilitació,
procurant donar cabuda a totes les propostes indicades, valorant-ne prèviament la seva viabilitat.

Resultats
complets de
l'enquesta

