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MEMÒRIA 2020
En l’era de les comunicacions les administracions tenim
el deure, i en aquest cas també la vocació, d’esforçar-nos
per anar ampliant els canals que ens vinculen amb la
ciutadania. Ho fem amb la voluntat de compartir el treball
per a la millora del poble, una empresa que només podem
afrontar coneixent el detall de les dades que conformen el
Torelló divers i canviant d’avui.
En aquest sentit, ens sembla convenient que, un cop
tancades, recollides i treballades les dades de l’any anterior,
es publiqui una memòria com la que teniu a les mans, on
s’exposen totes aquelles informacions i xifres que expliquen
Torelló en un moment concret. Una publicació que ara
estrenem amb les dades més significatives del 2020 i que
volem repetir anualment.
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La memòria anual ve a ser una espècie de fotografia del
moment, que revela qui som, què estem fent i quins
recursos destinem a cada cosa. Que posa de relleu tots
els fronts que abasta la política municipal i també la seva
diversitat i complexitat, i que ens ha de fer conscients de
les demandes i necessitats que planteja un municipi com
el nostre, i ens ha de servir de punt de partida per a buscar
les respostes i solucions per avançar amb pas ferm cap a un
futur ple de reptes.
Marçal Ortuño i Jolis
Alcalde de Torelló
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Un exercici de transparència, sí, però no només això. Una
aposta per avançar cap a una societat més informada i, en
conseqüència, més crítica, per així poder participar de la
vida municipal amb més base. És amb aquesta voluntat,
i amb la d’arribar al màxim de ciutadans, que aquest
document el portem, en suport paper, a cada casa del
municipi.
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DADES
DEMOGRÀFIQUES
Nacionalitats
Quan parlem de persones les xifres poden confondre
una mica. Cada vegada és més complex classificar els
col·lectius per sexe o per origen perquè cada vegada
és més rellevant parlar de persones sense cap altra
distinció. Però per poder fer una foto fixa del col·lectiu
de persones que viuen a Torelló l’any 2020, el sexe,
l’edat o la procedència, són paràmetres objectius que
permeten fer detalladament aquesta imatge.

12.581
936

població
any 2020*

2017: 14.173
2018: 14.342
2019: 14.401

Romania

115

Xina

88

Senegal

76

Colòmbia

49

Bulgària

44

Nigèria

38

Polònia

36

Pakistan

33

Geòrgia i Hondures

30

Argentina i Veneçuela

27

Portugal

23

Itàlia

20

Brasil

18

Nicaragua

15

Moldàvia

10

França

9

Regne Unit, Ucraïna i Bolívia

7

Mèxic, Cuba i El Salvador

6

Equador, Alemanya, Irlanda, Mali, Gàmbia, Perú, Rep.
Dominicana, Rússia i Xile

5
4
3
2
1
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2.034

				

1.929

				

30-39 anys

1.840

				

60-69 anys

				

10-19 anys

				

20-29 anys

1.443

				

0-9 anys

1.186

				

70-79 anys

200
1
0

90-99 anys
100-109 anys
+110 anys

Bangladesh i Bèlgica
Guatemala, Països Baixos
Burkina Fasso, Camerun, Canadà, Cap Verd, Costa Rica,
Dinamarca, EUA, Grècia, Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Equatorial, Guyana, Haití, Hongria, Índia, Madagascar,
Ruanda, Suècia, Suïssa i Sèrbia

50-59 anys

1.547

80-89 anys

Paraguai

40-49 anys

1.449

658

Síria, Sierra Leone i Uruguai

7.355 7.349
dones

homes

50,02%

49,98%
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Edats
2.417

Ghana

165

Evolució:**

** padró aprovat pel Ple
Municipal

Marroc

334

14.704

* Font: padró municipal a
31 de desembre del 2020

Espanya
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PRESSUPOST

ATENCIÓ
CIUTADANA

Ara pots fer el
100% dels tràmits
online!

16.047.556 €

Poseu el vostre dispositiu mòbil en
horitzontal per a una millor visualització

,99

Volum total del pressupost aprovat al Ple Municipal del 27/1/20

1,47%
Comerç i turisme

6,62%

1,12%

29.886

Informàtica

1,04%

Educació

tràmits realitzats

Règim intern

0,96%
Joventut i infància

2,84%

20,79%

Benestar social

Serveis públics

0,70%
Seguretat i mobilitat

4,28%

0,68%

Medi ambient

Promoció econòmica

0,63%

30,30%

Oficina d’habitatge

Recursos humans

0,51%
Pla de barris

2,90%
Esports

9,34%
Cultura

0,38%
Mobilitat

0,26%
Museu de la Torneria

0,21%
Comunicació

0,20%

4.535

atencions
a la ciutadania

13.233 Registres d’entrada
9.329 Trucades a la centraleta
4.059 Volants i certificats d’empadronament expedits
1.819 Servei d’assistència a la tramitació electrònica OAC 360
815 Certificats IdCat tramitats
631 Altes al padró per canvi de residència

60,5% Padró habitants
12,4% Alta padró
5,3% Informació
5,1% IdCat
4,2% Diversos
3,7% Canvi de domicili
2,1% Activitats
1,9% Urbanisme
1,8% Ocupació via pública
1,4% Queixes serveis
0,9% Cremes forestals
0,5% RRHH
0,2% Entitats

Finestreta
única

0,18%

Hisenda

Alcaldia

0,15%

Des del web de
l’Ajuntament també
pots fer tràmits d’altres
administracions

Arxiu

7,37%

0,12%

Infraestuctures i
manteniment

són els tràmits
que pots fer al
portal de tràmits
de l’Ajuntament,
dels quals
24 van ser
incorporats el
2020

També es
pot obtenir
el certificat
digital

Salut pública

3,61%

104

Politiques d’igualtat

0,11%
Radio Ona

0,03%
3,20%

Oficines d’Atenció Ciutadana

Participació ciutadana

Els pressupostos
es van aprovar
abans de la
COVID-19

Els pressupostos 2020 van ser aprovats
el mes de gener, just abans de l’esclat
de la pandèmia. La situació que es va
plantejar a partir de mitjans de març va
provocar que la despesa real del 2020
hagi estat diferent a la prevista. Tot i així
s’ha executat un 85% del pressupost.

CASA ESPONA

dll-dv: 9-14h
dll: 16-18h
(de juny a setembre,
no obre a la tarda)
c. Ges d’Avall, 5
93 859 10 50

LA CARRERA
LA COOPERATIVA

dll-dv: 9-14h
dll: 16-18h
(de juny a setembre,
no obre a la tarda)
c. Enric Prat de la Riba, 17-19
93 850 53 13
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dll-dv: 9-14h
dll: 16-18h
(de juny a
setembre,
no obre a la tarda)
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Urbanisme

Ronda del Puig, 2
93 859 36 12
7

ORGANITZACIÓ
I RECURSOS

Adaptació al teletreball
de 67 persones
treballadores de
l’Ajuntament arran de
la COVID-19

55

105

personal
funcionari

persones

50

treballadores
de l’Ajuntament

personal
laboral

58

dones

Edificis
municipals

47

homes

Flota

Brigada

Policia

Serveis Socials

Protecció Civil
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Educació

20

OAC

Casa Espona

La Carrera

La Cooperativa

Carrer Ges d’Avall, 5

Ronda del Puig, 2

Carrer d’Enric Prat de la Riba, 17

Alcaldia
Serveis generals
Serveis territorials
Recursos humans
Intervenció i tresoreria
Comunicació i participació
ciutadana
Oficina d’Atenció al Ciutadà

Benestar Social
Salut pública
Treball als Barris
Oficina d’Habitatge
Oficina d’Atenció al
Ciutadà

Educació
Promoció econòmica
Comerç
Turisme
Medi ambient
Món rural
Viver d’empreses
Oficina de Català
Torelló Jove
Ocupació
Oficina d’Atenció al Ciutadà

Can Parrella

Edifici
Plaça nova

•

1 arxiu municipal

•

1 cementiri

•

1 Mercat Municipal

•

1 Policia local

•

1 emissora de ràdio

•

2 biblioteques públiques

•

1 museu amb sala d’exposicions

•

1 sala polivalent

•

1 teatre

•

2 llars d’infants

•

4 escoles de primària

•

1 institut-escola

•

1 institut

•

1 escola de música

•

1 escola d’arts plàstiques

•

1 centre de formació municipal

Carrer Ges d’Avall, 1-3 - pl. Vella

•

1 oficina de català

Sala de plens

•

1 camp de futbol

•

1 pavelló d’esports

•

1 piscina coberta

•

2 piscines d’estiu

•

1 deixalleria

•

2 hotels d’entitats

•

1 centre d’assistència primària

•

1 centre de dia

•

1 residència d’avis

•

1 sala de cinema

Plaça Nova, 11
Cultura
Ràdio Ona
Hotel d’entitats

Pavelló i
sala polivalent
Passatge dels Esports, s/n
Esports

Casa de la Vila
Plaça de la Vila, 1
Departament d’informàtica
Jutjat de pau
TORELLÓ 2020

Equipaments
del municipi

vehicles

8

9

PROMOCIÓ
ECONÒMICA

TRANSPARÈNCIA
I COMUNICACIÓ

El 2020 s’han creat 4
empreses a Torelló malgrat
la crisi per la COVID-19

Formació
Servei
d’Empresa

187

288

Rodes de
premsa

Notes de
premsa

44

57

exàmens
ACTIC

empreses
ateses des
del Servei
d’Empresa

13

formacions
de diversa
tipologia

33

Servei
d’Emprenedoria

36

persones
beneficiàries dels
serveis d’informació
i assessorament

8

assessoraments

48

consultes i
informació

Telegram

Youtube

1.037

7.548

Publicacions

1.530
Pàgina web

495
notes
publicades

Subscriptors

publicacions

888

206

vistes per

subscriptors

publicació

torello.cat
Bústia ciutadana
TORELLÓ 2020

torello@ajtorello.cat

/ formulari al web

Contacta amb l’alcalde:

42

Pla de reactivació
municipal de Torelló

Twitter

amb l’objectiu de fomentar l’activitat
del teixit empresarial de Torelló

116

1.290

persones
beneficiàries

piulades

2.844

96.416,12€

seguidors
Durant el 2020 s’ha treballat
en el desenvolupament del
nou lloc web municipal:

(5 de finalitzats)

persones
participants en
formació

visualitzacions

54

plans
d’empreses

en ajuts

39.801

Elaboració del Pla Estratègic
del sector del metall
Amb la participació de 10 empreses del sector i
agents socioeconòmics relacionats.

visualitzacions

Comerç

ERTOs i atur

• Acció comercial pel Carnaval

1.237*

• Suport a comerços, serveis i restauració per la COVID-19
• Manteniment de l’activitat del mercat setmanal
• Sorteig de 50 carros de compra
• Campanya ‘Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir’
• Aparador virtual www.elnostrecomercesunluxe.cat

persones afectades per un ERTO.
Això representa un 31,2% de
les persones assalariades en
empreses amb seu a Torelló

859*

TORELLÓ 2020

14

participants

persones en situació d’atur
(un 12,3% de la població activa)

• Accions campanya comercial de Nadal
10

* a 31/12/2020
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JOVENTUT

Torelló Jove

942
consultes

Presencials, per
correu electrònic o
per telèfon

EDUCACIÓ

35 anys

362

16 - 20 anys

283

21 - 25 anys

30 - 34 anys

dones

358

2.601

1.436

homes

789

106

26 - 29 anys
<16 anys

584

A Torelló tenim
alumnes distribuïts
en 8 centres educatius

142

98
65

133

Altres centres
de formació

424

101

29

28

Infantil i
Primària

Secundària

Cicles
Formatius

Llars
Batxillerat
d’infants
municipals

Formació
a la
Cooperativa

Formació i
inserció
(PFI-PTT)

Casal d’Estiu

93 persones
es van beneficiar d’una beca per
famílies afectades econòmicament
per la COVID-19 o altres situacions.
32
32
78
d’un 25% de d’un 50% de d’un 5% de
descompte descompte descompte
per germà/ana
inscrit/a

Curs de
premonitor
de lleure
Formació teòrico-pràctica
de 40 hores de durada. A
l’edició del 2020, de l’1 al 17
de juliol, hi van prendre part
11 persones, a causa de les
mesures sanitàries.

Extraescolars

136

alumnes de
l’Escola d’Arts
Plàstiques

108

alumnes de
l’Escola de Música

El 13 de març de 2020 es
van tancar els centres
per la COVID-19 i el
darrer trimestre es va fer
majoritàriament online.

te
Projec u
ti
Educa lló
orlle
uè
de T
em perq
ts treba

Suport
econòmic

Entre to
i una vila
sdevingu
e
ó
ll
re
o
T
cadora
més edu

Escoles i centres
educatius

3.000 €
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Bus Nit
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El Bus Nit va facilitar el transport de
tornada del Carnaval de Terra Endins
a diferents municipis de la comarca, la
matinada del 23 de febrer. En total,
312 persones van poder escollir un dels
dos serveis del Bus Nit que s’oferien, a
les 4 h o a les 5.30 h de la matinada.

Fira Toca Fusta
Fira del Joc i la Joguina de Fusta.
Més de 500 persones es van
inscriure a les diferents activitats,
tot i les restriccions, el 19 i 20 de
desembre. Es calcula que més d’un
miler de persones van passar pels
diferents espais de la fira.

2a
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per l
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s
pers tència d amb
ones
e 21

destinats a finançar certàmens, mostres,
concursos, setmanes culturals, activitats
d’orientació acadèmica i professional,
sortides facultatives i de caràcter educatiu

AMPA de les escoles
i centres educatius

43.103 €

destinats a finançar les activitats
extraescolars i les actuacions adreçades a
les mares i pares de l’escola.
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L’Ajuntament va organitzar el Casal
d’Estiu, conjuntament amb la
Federació d’AMPA’s, l’Escola d’Arts
Plàstiques, l’Associació Gabins i les
entitats de Torelló. Del 29 de juny al
10 de setembre, 590 nens i nenes de
3 a 16 anys, van participar en el Casal.
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IGUALTAT

CULTURA
Informació, sensibilització
i prevenció de les diferents
manifestacions de les
violències masclistes
i especialment, les
violències sexuals i/o
LGTBIfòbia.

PUNT LILA

540
persones
ateses
al punt lila

469

carnaval

71

festa
major

Carnaval de
Terra Endins
L’afluència
de gent als
diferents actes
va ser de
27.500
persones
La celebració del Carnaval
va tenir lloc pocs dies
abans de la declaració
de l’estat d’alarma per la
pandèmia de la COVID-19,
per aquest motiu es va
poder celebrar amb total
normalitat.

Teatre Cirvianum
Amb la declaració de l’estat d’alarma, es van haver
d’ajornar o suspendre 15 espectacles i 22 activitats
pròpies i d’entitats. La temporada de tardor/hivern
es va reprendre avançant horaris i amb el 50%
d’aforament.

Presentació
Pla intern d’igualtat
de gènere*
Participants:
65 persones de la plantilla
i 6 regidors/es

* aprovat pel Ple Municipal
del gener 2020
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Algunes
activitats i
programes
destacats

Celebració excepcional, centralitzada als
Jardins Vicenç Pujol per adaptar els actes a les
mesures preventives i evitar la propagació de
la COVID-19. L’espai dels Jardins va fer possible
un aforament de fins a 800 persones.
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dies

espectadors

37

activitats

1

La impossibilitat de
celebrar Sant Jordi va
portar a la creació del
Rebost Cultural al web de
l’Ajuntament

140

zona
permanent de
gastronomia

recursos
culturals
gratuïts en
format digital

• 17 de maig Dia Internacional
Contra l’Homofòbia, la
Transfòbia i la Bifòbia

Celebració d’una
edició especial
i reduïda del
Festus, que la
pandèmia va
obligar a ajornar
fins al mes de
setembre.

• IV Pla igualtat de gènere de Torelló 2021-2025

6

espais

Festus

• Campanyes durant el confinament contra la violència masclista

5.724

Festa Major

• 8 de març Dia Internacional
de les Dones

• 25 de novembre Dia Internacional contra les violències masclistes

14

funcions
d’art en viu

12

actuacions

17

sessions

900

persones
de públic

Festival de Cinema
de Muntanya
La 38a edició del Festival, prevista per
al mes de novembre, es va haver de
desplaçar al gener de 2021, amb la
majoria de sessions en format virtual i
algunes activitats presencials.

TORELLÓ 2020

La finalitat és potenciar
un canvi organitzatiu
que contribueixi a
millorar les capacitats i
talents de les persones,
eliminant prejudicis i
estereotips per raó de
gènere.

46
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Suport econòmic
a les entitats
culturals

101.301,20€

BENESTAR
SOCIAL

Sabies que un 52%

de les persones ateses
són nascudes a
Catalunya?

3.165
12

1.350

13

entitats

persones ateses
als Serveis Socials
municipals

26 - 64 anys

994

convenis

+65

976 €

1.308 €

3.055 €

713,12 €

Agrupació Fotogràfica

Dansaires de la Vall del Ges

Assoc. Cultural

Assoc. per la promoció

de Torelló

Andalusa de Torelló

de l’espectacle infantil

1.907 €

36.000 €

15.900 €
Assoc. Carnaval de
Terra Endins

Assoc. Cultural
Deixebles de Sant Feliu

10.000 €
Assoc. d’Estudis
Torellonencs

Biblioteques

17.939
Visitants

0-16 anys

4.154 €
Els Diables del Ges

3.494 €

19.000 €

Colla Gegantera

Fundació Privada Festival

4.794 €
Comissió de Reis

de Cinema de Muntanya
de Torelló

Dos Rius i Barri de Montserrat

21.928
Nombre de
documents
prestats

29

970

Nombre
d’activitats
realitzades

Nombre
d’assistents a
les activitats

250

viatges amb
transport adaptat

TORELLÓ 2020

114

orientacions
juridiques

Fusió de l’acte de lliurament de
la Beca i la Jornada Segimon
Serrallonga. La Beca es va
persones
assistents
atorgar al projecte “Genètica
i mobilitat de les poblacions
neolítiques del massís del Garraf”
d’Alba Petit Castellví.

80

3.482

persones assistents
a visites, tallers i
altres actes

20.871
entrevistes
realitzades

14.776
any 2019

Museu
de la
Torneria

Jornada i Beca
Segimon Serrallonga

16

101

17 - 25 anys

Serveis a domicili (SAD):

225

persones
ateses pel
SAD Social

165

persones
ateses pel SAD
Dependència

95

persones ateses
pel servei de
primera acollida

144.895,23€
ajuts econòmics
d’urgència social

TORELLÓ 2020

Agrupació Sardanista

– Grup Xarxa de Torelló

720

17

PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

SERVEIS
TERRITORIALS

145

Es van suspendre
els pressupostos
participatius

actuacions de
manteniment
d’edificis
municipals

274

senyals o panells
informatius

43

Els

30.000€

muntatges per
activitats, actes i
esdeveniments

62

es van destinar a ajuts
per pal•liar els efectes
de la COVID-19

47

parades al
mercat setmanal
(4 de noves)

actuacions de
mobiliari urbà

121

123

actuacions de
reparació de
voreres

Entitats inscrites al
Registre Municipal

30.000m2
d’asfaltat de carrers

(2 donades d’alta el 2020)

17

18

Malgrat la pandèmia, es va
tancar el Consistori Infantil
2019-2020 i es va iniciar el
Consistori Infantil 2020-2021
S’ha mantingut el règim
de reunions mensuals,
adaptades al format
virtual a través de
videoconferència

34

llicències d’obres

Van impulsar la
instal•lació d’un
parc workout per
fer gimnàstica a
l’aire lliure al barri
de Montserrat

Van treballar
temes d’esports
i medi ambient

222
comunicacions
prèvies d’obres

13

Sol·licituds de
subvencions per
a la redacció de
projectes o per a
l’execució d’obres o
instal•lacions

47

obertures
d’establiments

3

modificacions
del Pla General
d’Ordenació
Urbana

Atenció al
públic

4.600
atencions telefòniques

150
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regidors i
regidores
de les 5
escoles de
Torelló, al
Consistori
Infantil

atencions presencials

19

Medi Ambient

Habitatge

1.500
persones ateses

3.433

arbres al municipi
de 104 espècies diferents

56

Oficina d’estalvi energètic:

257.585
m2
Superfície d’espais verds

96 visites

214

Sol•licitants
d’habitatge amb
protecció oficial

Ajuts de lloguer:

222.477,62€

amb manteniment

28

Contractes gestionats
per la Borsa de mediació
del lloguer social

57,2%

de residus
reciclats

984,86

1.855,59

320,09

2.369,45

Orgànica

Multiproducte

Vidre

Resta

tones

tones

TORELLÓ 2020

Deixalleria mòbil i
servei de recollida de
trastos a domicili
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tones

14

habitatges socials de
gestió municipal

tones

Demana el servei
de recollida al:

900 102 989

Oficina
d’Habitatge
de Torelló
(OHT)

Tens un
pis buit?

La Carrera.
Ronda del Puig, 2
Tf. 93 859 36 12
Correu electrònic:
oht@ajtorello.cat

Si tens un habitatge sense ocupar i no el llogues perquè no
vols problemes, l’Oficina d’Habitatge de Torelló et donarà el
suport que necessites perquè puguis fer un lloguer social
amb totes les garanties. Demana informació a l’OHT.

TORELLÓ 2020

per tràmits i bo social
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SALUT PÚBLICA

ESPORTS

Superfície dedicada
a espais esportius

COVID-19
durant el
2020*

Formació de
manipuladors
d’aliments

2

cursos i

909

30

34

34.206m

2

2,33m2 per habitant

despesa
corrent en
esport per
habitant

contagis

persones

27

defuncions

Entitats esportives
inscrites al
Registre Municipal
d’Entitats

* Font: Portal de dades

obertes de la Generalitat
de Catalunya

81

86,8€

33.837€

inspeccions
a establiments

Ajuts econòmics a les entitats
esportives

Servei de
teleassistència

323

20,4%

8

Protecció
civil

desfibril·ladors
distribuïts per tot el poble
dels quals 3 són fixos

22

de practicants
d’entitats esportives
sobre el total de la
població

Policia
municipal
Teatre
Cirvianum
Pavelló
Piscina
municipal
Camp
de futbol

Cotxe
policia

4

Esdeveniments esportius:
Cros escolar
Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Cursa ciclista de veterans
Torneig Joan Mir (tennis)

8

Projectes
esportius I
de lleure

53.508,27€

Despesa d’inversions
en esports

70%

Autofinançament
en esports per
taxes i preus
públics

TORELLÓ 2020
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persones
ateses
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SEGURETAT
I CIVISME

TREBALL
ALS BARRIS

12.304

El projecte Treball als Barris consisteix en una subvenció
atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. El projecte
inclou accions ocupacionals que tenen com objectiu, a més
d’oferir la possibilitat de treballar a persones que es troben
en situació d’atur, que aquestes puguin adquirir i millorar
les seves competències laborals, per incrementar la seva
ocupabilitat, i al mateix temps enriquir el territori mitjançant
la realització d’obres i serveis d’interès general i social.

Serveis fets per la
Policia Local

2.311

Policia assistencial

1.888

Policia de seguretat
ciutadana

264.105 €
,63

2.202

Subvenció atorgada

Policia administrativa

2.021

Policia de trànsit

275

Policia judicial

1.403

Timbre de comissaria

persones
•

1 coordinador/a de brigades

•

1 pintor oficial de 2a

•

2 pintors oficials de 1a

•

1 paleta oficial de 2a

•

2 paletes oficials de 1a

•

1 educadora social

•

1 tècnica en diversitat i ciutadania

•

3 agents cívics

•

1 coordinadora d’agents cívics

•

1 tècnica de projecte i dinamització
comunitària

•

1 auxiliar de la llar

•

1 tècnica de benestar social

•

1 orientadora laboral

1

3

3.623

Trucades rebudes

17

Coordinadora

Agents cívics

Comparativa
infraccions
penals

1.714
Incidències
ateses

Menys fets
delictius i més
detencions (*)

1.619 deteccions
93 queixes
2 consultes

(Fets mensuals
per cada 1.000
habitants)

34,7 Osona
34 Catalunya
interior

Els fets
delictius
baixen
un 17,5%

Les
detencions
pugen un
52,2%

Es manté
l’accidentalitat
en uns nivells
molt baixos (*)
18 accidents

TORELLÓ 2020

0 víctimes mortals
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20,6
Torelló
Torelló se situa
notablement per
sota de les mitjanes
catalana i comarcal

3 persones
ferides greus
20 persones
ferides lleus
(*) Dades entre
octubre de 2019 i
setembre de 2020

Agents cívics:
tasques
realitzades
de juliol a
desembre

•

Regulació del trànsit a les escoles

•

Disseny i distribució de ventalls per l’onada de calor

•

Informació sobre els punts de recollida selectiva

•

Flyer informatiu per a les persones que tenen gossos

•

Dispensadors de bosses per a les deposicions dels gossos

•

Disseny de la nova imatge corporativa dels agents cívics

TORELLÓ 2020

60 Catalunya
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L’ARXIU MUNICIPAL
EN NÚMEROS

SECRETARIA

CONSULTES EXTERNES CIUTADANIA

CONTRACTACIÓ

56

Núm. contractes

Consultes externes

Tipus de contractes:

119
Número

Cost

Menor obres

18

250.054,60 €

Menor serveis

46

243.016,17 €

Menor subministraments

33

243.108,33 €

Consultes

Menor privat

10

55.458,81 €

115

Obert obres

5

775.525,67 €

Obert serveis

1

194.126,93 €

Obert subministraments

5

226.762,63 €

Obert concessió de serveis

0

0€

Negociat sense publicitat

1

24.392,13 €

226 expedients consultats

135 documents consultats telemàticament
i 91 documents consultats presencialment
CONSULTES INTERNES
OFICINES I SERVEIS MUNICIPALS
260

Préstecs
AVALUACIÓ I ELIMINACIÓ
45,7

Metres lineals de documentació eliminats

INGRESSOS
20

Contracte d'import més elevat

121.768,63 €

Metres lineals de documentació en paper

E-ADMINISTRACIÓ
10

EXPEDIENTS SANCIONADORS

Expedients oberts

96

Lleus

86

Greus

10

Nous procediments administratius diagramats

DIFUSIÓ
690

Seguidors de Twitter
TRANSPARÈNCIA - SOL·LICITUDS INFORMACIÓ PÚBLICA

Sol·licituds estimades
Sol·licituds desestimades

TORELLÓ 2020

5.999
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Nombre de factures gestionades:

6
41

CONVENIS

Nombre de convenis aprovats durant 2020

73

92,5% (5.546) factures electròniques
7,5% (453) factures en paper

47 expedients de modificació de crèdit gestionats

la qual cosa ha suposat un increment en el pressupost de 4.643.045,34€.

DECRETS

Nombre de decrets aprovats durant 2020

3.207

TORELLÓ 2020

ÍTEMS ECONÒMICS
DE CAIRE INTERN

Total de sol·licituds d’informació pública

35

27

c. Ges d’Avall, 5 - 08570
Torelló (Barcelona)
Tel 93 859 10 50
torello@ajtorello.cat
www.torello.cat

@AjTorello
@ajtorello
Ajuntament de Torelló

