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PRESENTACIÓ

Teniu a les mans la segona edició de la memòria anual, la que
correspon a les dades 2021. Un exercici de transparència que
vam iniciar amb les dades del primer any sencer de mandat i
que tenim voluntat d’adoptar com a costum. Volem que tots
els veïns i veïnes rebeu a casa el resum de les principals dades
de la gestió municipal, conegueu les principals partides del
pressupost i sapigueu com ha estat la seva execució.
La vida local, el batec del poble, va molt més enllà de les xifres
i els percentatges, però és evident que un recull de les dades
més significatives d’un període ajuden molt a entendre’l.
La memòria recull les dades de l’activitat municipal, la que
genera l’Ajuntament, però alhora és un reflex de la vida local,
perquè des del consistori, a més de les actuacions pròpies,
el que fem és donar suport i impulsar les iniciatives de les
entitats i de tothom qui es mou per dinamitzar Torelló. Fruit
del treball conjunt i compartit hem aconseguit aquests
resultats i veure’ls publicats ha de servir per a fer balanç i
motivar-nos per aconseguir-ne de millors.
La realitat que vivim és canviant, cada cop a un ritme més
accelerat. Serveixi aquesta memòria com la fotografia d’un
moment concret d’un municipi orgullós de la seva història
i identitat i ansiós per encarar un futur ple de reptes i
oportunitats.
Marçal Ortuño i Jolis
Alcalde de Torelló
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Nacionaltats: 63
12.549
1.944

405

Espanya
Resta del món
Marroc / Ghana / Xina / Senegal / Colòmbia / Nigèria /
Pakistan / Hondures / Argentina / Veneçuela / Brasil /
Nicaragua / Bolívia / Mèxic / Cuba / El Salvador / Equador
/ Mali / Gàmbia / Perú / República Dominicana / Rússia /
Xile / Síria / Uruguai / Paraguai / Bangladesh / Guatemala
/ Burkina Fasso / Camerun / Canadà / Cap Verd / Costa
Rica / EUA / Guinea / Guinea Bissau / Guinea Equatorial /
Guyana / Haití / Índia / Madagascar / Ruanda
Europa
Romania / Bulgària / Polònia / Geòrgia / Portugal / Itàlia
/ Moldàvia / França / Regne Unit / Ucraïna / Alemanya /
Irlanda / Bèlgica / Països Baixos / Dinamarca / Grècia /
Hongria / Suècia / Suïssa / Sèrbia

Edats
2.472

40-49 anys

2.033

50-59 anys

1.888

30-39 anys

1.867

60-69 anys

1.610

10-19 anys

1.514

20-29 anys

1.409

0-9 anys

1.229

70-79 anys

669

80-89 anys

206

90-99 anys

1

100-109 anys

0

+110 anys
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DADES DEMOGRÀFIQUES

Un municipi, un poble, una ciutat,
és una amalgama de persones,
cadascuna amb les seves peculiaritats i característiques, tota una
expressió de diversitat. Amb les
dades a la mà, tot i que fluctuen
dia a dia, podem fer la foto fixa
de la població de Torelló del 2021.
L’edat, el sexe i la procedència
són només una pinzellada sobre
el llenç acolorit d’una població
que ja se situa a la ratlla dels
15.000 habitants.

14.898

Població any 2021*

Evolució**: 14.342 (2018) / 14.401 (2019) / 14.533 (2020)

7.439 DONES

49,93 %

7.459 HOMES

50,06 %

* Font: padró municipal a 31 de desembre del 2021
** dades aprovades pel Ple Municipal

Padró: el
registre de la
població
L’OAC gestiona el padró
municipal d’habitants
de Torelló (dades 2021)

857

altes al padró

596

canvis de domicili

5.339

expedició de
certificats i volants

211

renovacionsconfirmacions de
residència

“La suma de 63 nacionalitats
entre la població de Torelló és
una prova de la diversitat que
ens fa més rics i plurals. Hem
de ser-ne conscients i aprofitar
que el creixement sostingut de
Torelló sigui més que una relació
de diferents orígens i esdevingui
una comunitat cohesionada i
plena de matisos.”
Núria Montanyà i Tanyà
Regidora d’Educació, Benestar Social i Igualtat
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ECONOMIA I HISENDA

19.622.485,00 €
Volum total del pressupost aprovat al Ple Municipal del 21/12/2020

18 %

59 %

L’atenció a les persones i la reactivació econòmica van ser els
eixos primordials d’un pressupost
expansiu, focalitzat en els àmbits
del Torelló Social, Sostenible, Net
i Endreçat, Actiu i Pròsper, amb
una mirada específica per la Covid-19. El pressupost es va reforçar
amb 500.000 euros provinents de
romanent, destinats a les partides d’atenció a les persones i als
col·lectius amb més necessitats.

33,61 %
Recursos humans

2,11 %
Urbanisme

0,30 %
Mobilitat

25,04 %
Serveis públics

1,36 %
Règim intern

0,30 %
Salut pública

6,83 %
Educació

1,21 %
Informàtica

0,23 %
Comunicació

6,18 %
Infraestructures i
manteniment

1,16 %
Promoció econòmica

0,18 %
Arxiu

0,67 %
Oficina d’habitatge

0,14 %
Alcaldia

0,66 %
Comerç i turisme

0,12 %
Ràdio Ona

0,60 %
Seguretat i mobilitat

0,10 %
Polítiques d’igualtat

0,50 %
Joventut i infància

0,07 %
Participació ciutadana

0,35 %
Museu de la Torneria

0,06 %
Pla de barris

4,98 %
Cultura i teatre

Factures

6.605

factures gestionades
de les quals, un

95 %
són factures
electròniques

Modificació de crèdit
S’han gestionat

48

expedients de modificació
de crèdit, la qual cosa ha
suposat un increment en el
pressupost de

3.140.668,82 €

13 %

4,46 %
Medi ambient
3,07 %
Benestar social
2,87 %
Hisenda
2,84 %
Esports
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“El pressupost municipal ha de ser una
eina dinàmica, que s’adapti en temps real
al que necessita el municipi. Les quarantavuit modificacions de crèdit del 2021
van permetre augmentar-lo en més de
tres milions d’euros i seguir fent que les
persones en siguin el focus. Un quasi 		
7% del pressupost en Educació i un quasi
5% en Cultura ho avalen.”
Elisabet Viñas i Villena
Regidora de Serveis Econòmics, Secretaria i Seguretat i Civisme
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ATENCIÓ CIUTADANA

L’atenció presencial i de qualitat és la prioritat de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC), tot i que l’Ajuntament
aposta decididament per facilitar la comunicació amb el ciutadà per mitjans telemàtics, tant per la seva comoditat
com per agilitzar els tràmits amb l’administració.

4.807

A destacar:

•

Durant l’any 2021, l’OAC ha assumit les funcions de la
centraleta, prestant també el servei d’assistència a la
ciutadania per a la tramitació electrònica.

•

Disposem d’un punt d’informació cadastral (PIC) per
a qualsevol consulta i emissió de certificats cadastrals.
S’evita el desplaçament de la persona interessada a la Seu
Regional del Cadastre a Barcelona per a l’emissió d’un
certificat cadastral.

•

El 2021 s’ha habilitat la targeta bancària per al pagament
de qualsevol taxa a les oficines de l’OAC estalviant el
desplaçament a una entitat financera.

atencions presencials
2.756 Volants i certif. d’empadronament
1.110 Inscripcions al padró o canvis de domicili
371 Via pública (terrasses, guals, mudances...)
136 Emissió certificat digital idCAT
434 Altres tràmits (activitats, altes padró...)

14.361

trucades telefòniques
280 Emissió certificat digital idCAT
53 Comunicacions de cremes
16 Registres per finestreta única
4 Autoritzacions viatge menors

Oficina
d’Atenció
Ciutadana
CASA ESPONA
c. Ges d’Avall, 5
93 859 10 50

dll-dv: 9-14h
dll: 16-18h*
* excepte Setmana Santa, Nadal i els
mesos de juny fins a setembre

“L’entorn de relació amb la
ciutadania es transforma
constantment reclamant
mecanismes flexibles,
eficaços i eficients d’intercanvi
d’informació i de serveis.
Aquesta és la fita de l’OAC de
l’Ajuntament de Torelló, que
aposta per la creació de valor
públic per a la ciutadania
(oportunitats, qualitat de
vida, temps i atenció) i per
l’Administració (impulsant serveis
propers a la ciutadania).”
Maria Rovira Valentí
Responsable de l’OAC
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50

tràmits nous al
catàleg de la Seu
Electrònica
28 Recursos humans
10 Promoció econòmica

Accés al portal:

3 Educació

100%

tràmits online

2 Via pública
7 Altres (Cultura, Benestar...)

Sabies que...
Número total de
registres d’entrada:

15.272

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

...pots fer fins a 102 tràmits
al portal de tràmits de
l’Ajuntament?
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“L’Ajuntament ha fet un esforç per destinar
més recursos econòmics per tal que
tothom tingui les mateixes oportunitats.
Per a tota la ciutadania i en especial per a
persones, famílies i grups que presenten
dificultats socials de manera temporal o
permanent.”
Roser Pérez Villegas
Coordinadora de Benestar Social

2.749

persones ateses als Serveis Socials municipals
0-16 anys

535

17-25 anys

160

26-64 anys

1.100

65 i més anys

954
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BENESTAR SOCIAL

En el món d’avui en dia, les
necessitats bàsiques de la
població han crescut de manera notòria. En paral·lel, el
concepte de benestar social
s’ha eixamplat molt més enllà de la definició tradicional
que l’equiparava a la beneficència. Ara, el benestar
social és un àmbit polièdric
que dona cobertura i suport,
en molt diversos aspectes, a
bona part de la població.

SUPORT ECONÒMIC A LES ENTITATS SOCIALS

98.034,29 €
Fundació d’ancians Sant Feliu de Torelló 56.500 € / Fundació Sant Tomàs
10.300 € / Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic-Osonament 8.000 € /
Fons Català de Coop. al Desenvolupament 4.756 € / Agermanament Sense
Fronteres 4.344 € / Associació Gent Gran En Marxa 3.545,28 € / Associació
Diversitat Funcional d’Osona (ADFO) 2.300 € / Càrites diocesana 2.289,01 € /
Creu Roja Voluntariat 2.000 € / Associació Osona Contra el Càncer 1.000 € /
Donants de sang 1.000 € / Campanya Solidària - Parròquies Torelló (Bisbat de
Vic) 500 € / Fundació pel Suport Social Solidari 500 € / Associació d’Asperger
d’Osona 500 €

15.881

175

10.077

entrevistes
realitzades

orientacions
jurídiques

viatges en
transport adaptat

155.327,63 €
ajuts econòmics
d’urgència social

952

persones
beneficiàries

Serveis a Domicili
(SAD):

342
persones ateses
pel Servei de
Teleassistència

114

persones ateses pel
SAD Dependència

109

persones ateses pel
SAD Social

35
persones ateses al
Servei d’Informació i
Atenció a les Dones
(SIAD)

73

persones ateses pel
servei de primera
acollida

69

informes
d’estrangeria
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CULTURA

Festus
Amb la recuperació del format habitual
se celebra l’últim cap de setmana de
maig i s’afegeixen més espais per a la
representació dels espectacles.

13 espais
21 actuacions
27 sessions
3.500 espectadors

Les Fresques
Recuperació del projecte Nits d’Estiu
impulsat per la regidoria de Cultura
(2007-2010), ara sota el nom Les Fresques
de Torelló, amb una programació
d’espectacles multidisciplinaris de petit
i mitjà format, els dijous i divendres de
juliol als Jardins Vicenç Pujol. Amb la
col·laboració de l’entitat FET.

A Torelló, la cultura és multicolor, multidisciplinària, heterogènia i genuïna. Una cultura amb carta de naturalesa, amb
expressions tan diverses com el Carnaval o el Festus, Sant Jordi
o la Festa Major, Les Fresques o el Cinema de Muntanya. I tot
plegat, amb eixos de dinamització cultural de la potència del
Teatre Cirvianum o la biblioteca, amb una programació d’activitats adreçades a tota la ciutadania. Torelló i cultura, conceptes indissociables.

Carnaval de Terra Endins
Adaptació de la celebració al context de pandèmia. Es canvien
les activitats tradicionals per l’exposició al carrer “Carnaval
Portes Endins, 43 anys de barrila”. Es realitza la websèrie “La
llegenda del falatell”, i el documental “Carrossaires, la màgia
de Terra Endins”. Ambdues produccions audiovisuals es van
projectar en dues sessions al Teatre Cirvianum.

6 dies
9 activitats/ espectacles
1.500 assistents (aprox.)

Sant Jordi
Festa Major
Celebració encara condicionada per
les mesures preventives de la Covid,
centralitzada als Jardins Vicenç Pujol,
però amb la recuperació d’altres espais en
formats habituals.

11 dies
6 espais
35 activitats
1 zona permanent de
gastronomia

Davant la dificultat per recuperar les parades de llibres al carrer,
la celebració de la diada se centra en un recital poètic-musical a
la plaça Nova, amb la participació de l’Escola de Música, Nou 69
Teatre i els Rapsodes de la Vall del Ges.

Jornada Beca Segimon Serrallonga
Es manté el format del 2020: es fusiona la jornada Segimon
Serrallonga amb l’acte de lliurament de la Beca, atorgada
al projecte “Filosofia, política i ecologisme. Aportacions
filosòfiques per repensar la teoria política des de la mirada
transversal de l’ecologisme” d’Inés Villanueva Pérez.
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Suport econòmic a les
entitats culturals
El 2021 s’ha fet una aportació de

110.822,82 €
repartits entre

12 entitats ( 15 convenis)
Agrupació Fotogràfica: Fotoclip 14.0
(Festa Major) / Agrupació Sardanista:
50è aplec de tardor / Associació Carnaval
de Terra Endins: Carnaval / Associació
Cultural Andalusa: activitats de l’entitat
/ Associació cultural Deixebles de Sant
Feliu: Pullassu (Carnaval), Senyoretes i
Homenots (Carnaval) i activitats de Festa
Major / Associació d’Estudis Torellonencs:
Premis literaris Vila de Torelló i Arxiu /
Cobla Canigó: “Recomencem la Canigó”
/ Colla gegantera i grallera de Torelló:
actuacions Festa Major i altres sortides /
Comissió organitzadora de Reis de Torelló:
Patge 2020 i cavalcada 2021 / Dansaires
Vall del Ges: Ballada Dansa de Torelló
(Festa Major) / Fundació Festival Cinema
de Muntanya de Torelló: Festival de
Cinema de Muntanya i Cicle Gaudí / Grup
Xarxa: espectacles de Festa Major

Teatre Cirvianum
Reactivació de la programació amb aforament reduït.

141
8.710
293

55 funcions d’espectacles programats
+ 86 funcions escolars i altres actes
espectadors en els espectacles
programats d’arts en viu oberts
al públic

dies d’ús de l’equipament

Millores a l’equipament

Biblioteques
33.217 visitants
38.750 documents prestats
59 activitats realitzades
101 sessions
2.048 assistents a les
activitats

Aprofitant les setmanes de tancament per vacances, s’han fet
diverses actuacions per millorar les condicions de l’equipament
del Teatre Cirvianum: nou equip de climatització de la sala,
dues cartelleres electròniques situades a la façana de l’edifici,
que ha renovat el color, i la renovació total de la taquilla.

Festival Cinema de Muntanya de Torelló
El mes de gener es recupera l’edició pendent del 2020 amb la
majoria de sessions en format virtual i algunes activitats presencials, i el mes de novembre té lloc l’edició corresponent al
2021 amb la recuperació del format habitual.
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“El Museu de la Torneria conserva,
interpreta i difon el nostre passat;
analitza el present i potencia les
empreses del territori i del sector. És
un recurs patrimonial que ens permet
donar-nos a conèixer al món i a l’entorn
més immediat. A més d’aquestes
funcions, ofereix: tallers escolars,
conferències, rutes guiades, exposicions
temporals diverses, assessorament
històric, recerques... En definitiva: té
vocació de servei a la ciutadania.”
Gerard Verdaguer Reig
Director del Museu de la Torneria
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MUSEU DE LA TORNERIA

El Museu de la Torneria té la seu
a l’antiga fàbrica Can Vidal. A
les seves sales explica el procés
d’industrialització de Catalunya a
partir d’un ofici artesà, el torner
de fusta i banya; mostra com el
taller artesà va donar pas a la fàbrica; com la necessitat de complements per a la maquinària
tèxtil va fomentar el desenvolupament de noves fàbriques.
El Museu compta amb un grup
d’11 voluntaris que restauren i
conserven els fons dipositats al
magatzem.
Obre els dies feiners de 9 h a 13 h
(i de 16 h a 19 h dimarts i dijous) i
dos diumenges al mes, de 10 h a
13 h. Organitza l’activitat Jocs en
família (1 diumenge al mes).

4.490

USUARIS TOTALS DEL MUSEU DURANT EL 2021

229 Visites individuals
489 Visites guiades 					
790 Tallers de baldufes i altres					
50 Jocs en família							
42 Rutes guiades							
316 Espectadors espectacle ‘Retorns’				
1.426 Visitants exposicions temporals
988 Altres (presentació de llibres, fira, activitats culturals ...)
34 Consultes històriques o tècniques				

El Museu exposa al voltant de

400 peces
i té un fons de reserva de més de 3.000 objectes més,
entre les quals destaca la col·lecció Disney de la torneria
Vila Soldevila.

Sabies que...

...al Museu hi trobareu una reproducció d’una
girafa de fusta de més de 2 metres d’alçada?

El Museu ha estat obert, durant el 2021

267 dies
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ORGANITZACIÓ I RECURSOS

Persones, equips de treball,
oficines d’atenció, equipaments
municipals i vehicles, a Torelló
disposem de tot un seguit de recursos per atendre les necessitats
de la ciutadania.

Equipaments:
1 arxiu municipal
1 cementiri
1 Mercat Municipal
1 comissaria 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
1 oficina de català
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

106 persones
treballadores de l’Ajuntament, de les quals

53

personal
funcionari

i de les quals

55

dones

+ 53

+ 51

personal
laboral

homes

20vehicles

Brigada / Policia Local / Serveis Socials /
Protecció Civil / Educació / Oficina d’Atenció a
la Ciutadania (OAC)
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8

edificis d’oficines i
espais d’atenció al
públic

Casa Espona

Can Parrella

Edifici Plaça Nova

Carrer Ges d’Avall, 5

Carrer Ges d’Avall, 1-3 - pl. Vella

Plaça Nova, 11

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

Sala de plens

Cultura
Ràdio Ona
Hotel d’entitats

La Carrera
Ronda del Puig, 2
Benestar Social
Salut pública
Treball als Barris
Oficina d’Habitatge
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

La Cooperativa
Carrer d’Enric Prat de la Riba, 17

Casa de la Vila

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

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

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

Policia Local
Carrer del Ter, 33
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Trobar feina, modelar una idea emprenedora, crear una empresa, fer créixer la pròpia empresa, formar-se... són
accions imprescindibles per a promoure la generació i la circulació de riquesa.

Formació

Emprenedoria

Empresa

Es treballa per oferir cursos
dirigits a totes les persones (tant
si es troben en situació d’atur,
com si estan treballant) que volen
millorar les seves competències
transversals i professionals
necessàries per accedir a un
lloc de treball o que estan
interessades a seguir formant-se
al llarg de la vida.

El Servei d’Emprenedoria
té per objectiu afavorir el
desenvolupament econòmic
del territori a través de
l’acompanyament, assessorament
i suport en la creació d’empreses i
promoció d’accions de foment de
l’esperit emprenedor.

El Servei d’Empresa vol
afavorir el desenvolupament
econòmic del territori i donar
suport a les empreses a través
de programes de formació,
programes d’acompanyament,
assessorament i cartes de serveis
sobre diferents especialitats
empresarials, facilitar informació
sobre tràmits administratius,
fonts de finançament, ajudes i
subvencions i promovent accions
de networking.

22

Persones emprenedores
ateses:

63

cursos de formació

794

hores de formació

294

alumnes

42

acreditacions Actic
Àmbits formatius:
•

Formació en noves
tecnologies (97 alumnes)

•

Formació
professionalitzadora i tècnica
(137 alumnes)

•

Formació per a la millora
ocupacional i personal (60
alumnes)

Informació,
assessorament i formació:

Pla de reactivació
econòmica II de
Torelló

96

Es tracta d’un programa de
subvencions per al foment
de l’activitat d’empreses,
professionals i autònoms,
especialment afectats per la
crisi del COVID-19.

70

75
ajudes

54.700€
euros en total

empreses ateses

serveis d’informació a
empreses

50

assessoraments a
empreses

12

cartes de serveis
a empreses amb
assessoraments
individualitzats

10

accions de ‘networking’
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Ocupació

Comerç

Des del Servei d’Ocupació es
treballa per millorar l’ocupabilitat
de les persones que busquen
feina (o que volen millorar la que
ja tenen) i per assessorar a les
empreses en matèria d’ocupació.

Campanyes de dinamització
comercial

451

persones ateses pel
Servei Local d’Ocupació

1.014

assessoraments
individuals:
958 orientacions laborals
i 39 sobre tècniques de
recerca de feina

463

persones participants en
66 accions grupals

208

persones participants en
11 sessions informatives

191

de les persones ateses
pel SLO han trobat feina
Club de feina:

480

assistències

34

noves empreses al servei
d’intremediació laboral

• “Compra i descobreix
Catalunya”
• “Comerç Viu”
• Campanyes i accions Nadal
2021

Base de dades de locals buits
Actualització del conveni de
l’Agrupació de Comerciants
Elaboració carta de serveis de
comerç
Formacions sector comerç

Col·laboració amb
esdeveniments i entitats del
municipi

• Manipulació d’aliments

• Festival de Cinema de
Muntanya

• Plataforma Digiemprèn: 10
establiments han realitzat 7
cursos (diferents modalitats)

• Pels Camins del Matxos
• Osona Contra el Càncer
• Consorci per a la Normalització
Lingüística

• Primers auxilis en sector
comerç i hostaleria

Redacció pla estratègic de
comerç 2022-2025
Fira Tocafusta 2021

Implementació del sistema
‘click and collect’ al Mercat
Municipal

“Des de la regidoria treballem per
impulsar una economia forta i
diversa, eficient ambientalment,
que enforteixi el teixit econòmic
del territori; i acompanyar les
persones en la millora de la
seva ocupabilitat a través de la
formació i l’orientació”
Natàlia Pérez Belver
Gerent del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
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TORELLÓ JOVE

Des del Torelló Jove es treballa en programes específics de joventut i
infància; associacionisme i emancipació; activitats per a joves i infants;
relació amb entitats juvenils; relacions amb altres ens públics...

1.426 / 876
consultes i tràmits

547
dones

329
homes

persones usuàries

Edats
<16
16-20
21-25
26-29
30-34
>35

70
325
155
62
46
218

El Torelló Jove treballa pel dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual,
identitat i expressió de gènere, per això a l’hora de fer el recull de dades de les persones usuàries,
hem utilitzat el formulisme binari H/D o bé per nom de la persona. En el recull de dades del 2022
ja hi inclourem el no binari per tal que quedin visibilitzades totes les persones.

Participació
nou Pla Local
de Joventut
2022/2026
La regidoria de Joventut està
treballant en el disseny del
nou Pla Local de Joventut.
Sota el lema “Tu ets el /la
detonant” aquest 2021, 660
joves hi han participat amb
propostes i demandes que
han servit per inspirar la seva
elaboració.

660

joves participants

Xerrades d’orientació
acadèmica

400 participants
Alumnat de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i PFI

Curs premonitor

“El 2021 vam seguir amb els efectes de
la COVID. El curs 2020-2021 va tornar
la presencialitat a les escoles i instituts.
La programació d’activitats, respectant
les mesures del PROCICAT, van permetre
dur a terme la majoria dels projectes
de la regidoria: Casal d’Estiu, curs de
Premonitor/a, xerrades d’orientació
acadèmica i professionals als centres
educatius, Fira Toca Fusta; i se’n va iniciar un
de nou, el KOT KIT.”
Maria Villegas Jiménez
Coordinadora de Joventut i Infància

12 participants
Entre 14 i 16 anys

Casal d’estiu - Escola Natura
“Unitsxeducar”

279

infants i adolescents
participants

36

monitors, directors,
vetlladors i cuiner

57

beneficiaris de beques
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IGUALTAT

Punt Lila
Festa Major 2021

La igualtat de gènere és un valor irrenunciable en tots els
àmbits i, per tant, des de les administracions més properes
a la ciutadania cal tenir eines per treballar-la. Amb el Pla
d’Igualtat de Gènere, volem continuar amb pas ferm i
reafirmar-nos en el compromís pel desenvolupament de
polítiques públiques d’igualtat des de l’Ajuntament de
Torelló, treballant en tots els àmbits amb les “ulleres liles”
posades.

Activitats a les escoles

persones ateses, de les quals
30 eren dones

Instal·lació d’una bústia violeta a les escoles, on alumnes i
professors podien enviar testimonis anònims com a víctimes
de la violència de gènere. Reflexió col·lectiva sobre l’exercici de
la violència sexista, la passivitat i què cal fer si ets víctima.
L’altre acció d’aquest projecte era una xerrada sobre les
violències masclistes. En total es van fer 11 xerrades en les que hi
van participar 350 joves, que van pintar un mural als quatre centres
de secundària.
Finalment, es va representar l’espectacle musicoteatral “Abandónate
mucho” que fa reflexionar sobre la visió actual de l’amor. Quasi 		
400 persones van assistir a les representacions que es van fer al		
Teatre Cirviànum.

Cia. Anònima inVisibles de Torelló
Un dispositiu que converteix l’espectador en protagonista de
l’experiència perquè empatitzi amb la desigualtat i es converteixi
en activista del canvi. Apel·len a la col·lectivitat per fer front a la
desigualtat tot fent una ruta a peu.
Activitat organitzada dins els actes 8M amb la participació de		
120 persones.

55

Material repartit:
140 polseres, 200 flyers,
125 targetons, 120 preservatius
i 105 enganxines

Sabies que...
...el personal de
l’Ajuntament ha fet
l’activitat formativa
“Treballem el
llenguatge inclusiu”?

“Les administracions públiques hem de reconèixer les
mancances derivades del model del qual eixim i per tant
aplicar mesures i estratègies per eliminar els estereotips, les
violències, les desigualtats, les opressions i els obstacles,
amb la mirada cap a un model de política local centrada en les
persones.
Meritxell Vilella Lleopart
Tècnica d’Igualtat
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EDUCACIÓ

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló, conjuntament amb totes les veus que conformen l’educació del municipi, impulsa el projecte
Unitsxeducar.
Unitsxeducar representa tota la comunitat educativa
de Torelló: famílies, escoles, entitats esportives i de lleure,
associacions, serveis públics i tota la gent amb ganes d’aprendre.
Defensem el treball transversal i col·laboratiu on tothom és benvingut a participar per millorar l’educació de Torelló, perquè tothom
educa i tothom aprèn.
A Torelló ens unim per educar i ens comprometem amb l’aliança
Educació 360.

TOTAL ALUMNAT:

3.027
distribuït en

8

centres educatius

1.400 Infantil i primària
782 Secundària

Dades del Projecte Educatiu de Torelló:
•

3 activitats formatives per a les famílies pel curs 2021-2022

•

Catàleg conjunt d’activitats extraescolars per a infants i joves
organitzades per les AMPA, les entitats esportives i de lleure i els
serveis municipals

•

58 ajuts per a activitats extraescolars curs 2020-2021

•

Xerrada inaugural d’inici del curs escolar 2020-2021

•

9 reunions del Grup Impulsor

•

Celebració del V Fòrum Local d’Educació (5 de juny)

•

Adhesió al Passaport Edunauta i inici d’una prova pilot amb
alumnes de cicle mitjà

•

19 entitats adherides a l’Aliança Educació 360

•

Ràtios a P3 de 23 alumnes per continuar sent un dels municipis
amb més baix percentatge de segregació escolar segons els
informes del Síndic de Greuges

Sabies
que...

163 Batxillerat
200 Cicles formatius

26 Programa de formació i inserció
(PFI-PTT)*
456 Programes de formació a
La Cooperativa**

* Dos mòduls: Auxiliar de vendes,
oficina i atenció al públic, i Auxiliar de
fusteria i instal·lació de mobles.
** Centre de formació adults La
Cooperativa (213), Català per a adults
(32), Formació Ocupacional (199),
Formació per a la ciutadania (12).

...l’Oficina municipal d’escolarització acompanya les
famílies en el procés d’escolarització dels seus infants?
Això inclou tant els infants que inicien la seva etapa
escolar (P3) com els nouvinguts que sol·liciten una
incorporació tardana.
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“Des de la regidoria d’Educació volem que
les persones siguin crítiques, socialment
actives, que pensin i actuïn amb la ment
oberta, amb curiositat genuïna, amb
ganes de conèixer, de donar i rebre, de
col·laborar i participar, que siguin capaces
de desenvolupar-se de manera integral,
tant individualment com en societat, en
tots els àmbits i dimensions: professional,
social i personal.”
Joan Dot i Salarich
Cap d’Educació

Llars d’infants
municipals

Escola de
música

Suport econòmic
i col·laboració

Alumnat matriculat:

Alumnat matriculat:

Escoles i centres
educatius:

119

En 2 centres i
9 aules obertes

82

d’entre 4 i 18 anys

Escola d’arts
plàstiques
Alumnat matriculat:

117

d’entre 4 i 18 anys

3.600 €

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

44.735 €
destinats a finançar les
extraescolars dels infants i joves
i les activitats adreçades a les
famílies
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cada dia més, la ciutadania reclama el seu paper en la presa de decisions
de les polítiques públiques. Per això, és necessari activar tots els mecanismes possibles i habilitar els espais adequats per donar resposta a aquesta
demanda. A Torelló, la participació ciutadana aflora en iniciatives consolidades que volen donar veu a la ciutadania, representades sobretot pels
pressupostos participatius i pel Consistori Infantil.

114

Entitats inscrites al
registre municipal
(1 nova entitat registrada el 2021)

Pressupostos participatius
El projecte ‘Viu el riu’ va ser l’opció que va rebre més suports d’entre les
8 finalistes dels pressupostos participatius 2021. A aquest projecte s’han
destinat 30.000 euros del pressupost municipal.
A través de la plataforma Decidim Torelló, 184 persones van participar en el
procés de votació. El resultat va ser el següent:
1. Projecte ‘Viu el riu’: 42 vots
2. Material tècnic per a la piscina: 38 vots
3. Carril bici: 25 vots
4. Pati(R)evolució+Natura a l’Institut Cirviànum: 19 vots
5. Oferta d’oci per al jovent: 19 vots
6. Promoció del senderisme i la bicicleta: 17 vots
7. Millorar les zones verdes o espais públics: 12 vots
8. ‘Activa’t Torelló’: 12 vots
El projecte ‘Viu el riu’ consisteix en la creació d’un itinerari
entre el pont de Conanglell i el solar municipal del carrer de
Can Casarramona, a prop del pont del Pelut. Aquest camí
donarà continuïtat a les rutes existents al Ter, des de l’àrea
verda de la zona esportiva fins al pont del Pelut,
enllaçant amb el camí del canal i la ruta del
Ter. També es farà una escala d’accés al camí
des de l’escullera del polígon Matabosch i
s’instal·laran elements de mobiliari urbà.

Sabies
que...

Consistori Infantil
Per segon any consecutiu,
les restriccions de la
pandèmia van condicionar
el Consistori Infantil. Tres
escoles van participar en
el projecte, mitjançant 10
regidors/es infantils. Les
reunions van haver de ser
telemàtiques, tret de la
sessió de cloenda que es va
fer presencialment al Teatre
Cirvianum.
El Consistori Infantil va idear
i desenvolupar el projecte de
posar plaques informatives a
l’arbrat a la zona de darrere
del pavelló.
També es van elaborar
propostes d’embelliment
de les rotondes d’entrada
al poble. I es van fer
aportacions de cara a
organitzar activitats
dirigides a infants de la
seva edat. I es va conèixer
i treballar el Projecte
Educatiu de Torelló (PEC).

...en el decurs de l’any es va activar la plataforma Decidim
(decidim.torello.cat)? Aquesta eina permet integrar processos
de participació ciutadana, des de pressupostos participatius
a consultes ciutadanes. La plataforma Decidim (recurs
facilitat per la Diputació) es va estrenar amb els pressupostos
participatius 2021.
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SERVEIS TERRITORIALS

Urbanisme i territori són aspectes clau de l’acció municipal, en la mesura que regulen des del planejament
i la gestió urbanística, fins
l’habitatge, l’obra pública, el
patrimoni arquitectònic, els
serveis o el manteniment
dels espais públics.

Atenció al públic:

4.600
atencions telefòniques

150

atencions presencials a
càrrec dels tècnics

Manteniment d’edificis
municipals i altres:

73

actuacions

50 actuacions a equipaments
municipals (reparacions, pintura,
instal·lacions, línies de vida...)
5 actuacions a escoles (reparacions,
pintura, instal·lacions...)
18 atuacions diverses (recollir runa,
portar material entre edificis...)

Manteniment de vies
públiques i serveis
públics:
68 actuacions de reparació de voreres
333 senyals de trànsit o panells
informatius nous o reparats
52 actuacions de col·locació i/o
reparació de mobiliari urbà

Muntatges per
activitats:

Clavegueram: 60 metres lineals nous
+ 190 metres lineals de reparació

(tarimes, tanques, taules i cadires,
carpes i muntatges elèctrics)

Projectes i
instal·lacions:

46

177 incidències resoltes a la xarxa
d’enllumenat públic

Nou sistema de climatització de la
platea del teatre Cirvianum.

Mercat setmanal
no sedentari:

45

parades

34 kw d’instal·lacions fotovoltaiques al
Fortià Solà nou, a l’Escola Vall del Ges i
a la nau de la Policia Local.
Instal·lació de nova caldera a l’edifici
de la Cooperativa.
Renovació del parc d’enllumenat del
poble per adaptar-lo a tecnologia
de baix consum i emissions en 402
unitats de receptors.

Tràmits i altres
procediments
administratius:

1.260

tràmits/documents

Inclou: llicències d’obres,
comunicacions prèvies d’obres,
comunicacions prèvies de
primera ocupació d’immobles,
llicències de parcel·lació o
de constitució d’un règim de
propietat horitzontal, incoacions
d’ordres d’execució, incoacions
de disciplina urbanística,
certificats regim urbanístic,
certificats informació urbanística
puntual, informes (audiència,
ACA...), expedients de queixes,
activitats recreatives (fires, festes),
comunicació prèvia d’activitats
(obertura botigues, empreses),
comunicació prèvia ambientals,
baixes activitats, canvis de titular
d’activitats, requeriments d’alta
d’activitats econòmiques, canvis
no substancials, expedients de
prevenció d’incendis, certificats
de compatibilitat urbanística,
certificats de no activitat,
permisos abocament, ocupacions
de la via pública, subvencions
en matèria d’activitats (cens
activitats i inspeccions activitats i
de soroll).
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GESTIÓ DE RESIDUS

Inclosa a l’àrea de Medi Ambient, la gestió dels nostres residus domèstics urbans sòlids (tot allò a que hem de llençar a casa), és una tasca
que requereix una participació clau de la ciutadania. Sense el seu
compromís i responsabilitat, no s’assoleixen bons resultats.

Andròmines/
voluminosos a
domicili:

736
recollides

(+40% respecte el 2020)

Orgànica

Multi
producte

967,69 Tn

1.820,55 Tn

-1,8%

-1,9%

Vidre

Resta

Voluminosos

324,47 Tn

2.228,64 Tn

124,10 Tn

+1,4%

Tones recollida selectiva +
voluminosos

-5,9%

+11,2%

respecte el
2020

5.465,36
58,3%

-3,1%

de residus reciclats
Mitjana d’Osona: 66,93%

“El 2021 hem pogut veure com les
accions realitzades en recollida
selectiva donaven els seus fruits,
amb un augment important de l’ús del
servei de recollida de voluminosos a
domicili i de la deixalleria (fixa i mòbil)”
Adrià Jaumira i Molist
Regidor d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat, Serveis públics i Habitatge

Deixalleria fixa:

718
tones recollides

(+28,3% respecte el 2020 i
+12% respecte el 2019)

6.032
usuaris

(+18,4%respecte el 2020,
récord històric)

Deixalleria mòbil:

100

usuaris/mes (mitjana)
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SALUT
PÚBLICA

HABITATGE

L’Ajuntament assumeix responsabilitats de promoció i vigilància de la salut col·lectiva.

Des de l’Oficina d’Habitatge de Torelló (OHT) gestionem i promovem
l’accés a l’habitatge i donem suport en la tramitació d’ajuts i altres
gestions relacionades amb l’habitatge públic. Aquest 2021, a més de
les tasques habituals, hem elaborat el Pla Local d’Habitatge, que el
2022 entrarà en la darrera fase del procés de tramitació.

80

Inspeccions
a establiments

2.858
persones ateses

37

participants en 2 cursos
de manipulació d’aliments

37

tallers per a la salut del
catàleg de la DIputació de
Barcelona

1.223

animals de companyia
censats: 1.088 gossos
(50 d’ells, potencialment
perillosos), 134 gats i 1 fura

4

refugis per gats
construïts amb
contenidors en desús

(presencials, internet i
telefòniques)

70

sol·licitants d’habitatge amb
protecció oficial inscrits

248

ajuts al lloguer tramitats amb
un import de

Tens un
pis buit?
Si tens un habitatge
buit i no el llogues
perquè vols evitar-te
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!

288.605,08€

19

sol·licituds d’ajuts a la
rehabilitació

39.885,18€

15

habitatges socials de gestió
municipal

Oficina
d’Habitage
de Torelló
LA CARRERA
Rda. del Puig, 2
93 859 36 12
oht@ajtorello.cat
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POLICIA LOCAL

La feina d’un cos de policia va molt més enllà de la vigilància i el control: la policia local està al servei
de la ciutadania per ajudar-la en tot allò que es pugui.

14.202

serveis totals

Trucades rebudes:

3.322

Policia assistencial

2.078 serveis
• Assistència a malalts/drogues/
ocupes: 189 persones
• Assistència a menors: 104 persones

Informacions/
col·laboració amb el
departament de Benestar
Social

238 serveis
Sabies que...
...la nostra policia
local fa una tasca
de mediació i
d’intervenció clau
per als nostres
Serveis Socials?

3.415 serveis
• Identificacions: 510

• Assistència a gent gran: 54 persones

• Persona/vehicle que causa
inseguretat: 397

• Objectes perduts: 400 serveis

• Baralles: 86
• Baralles familiars: 38

Timbre comissaria:

1.702

Policia de seguretat
ciutadana

Policia administrativa

• Violència de gènere/domèstica:
129

1.186 serveis

• Intervencions drogues/armes:
84

• Serveis per infracció Ordenances
municipals 561 (denúncies 202)

• Alarmes: 138

• Denúncies COVID: 459
(incompliment confinament,
mascaretes, toc de queda...)

Policia judicial

544 serveis
• Instrucció diligències: 157

Policia de trànsit

3.054 serveis
• Denúncies per Ordenança Municipal
de Trànsit: 4.831 (1.761 per accedir al
casc antic sense autorització, 926 per
passar semàfor vermell del carrer
Sant Bartomeu, i 2.144 d’altres)
• Denúncies per Servei Català de
Trànsit: 262
• Serveis protecció escolar: 489
• Accidents de trànsit: 51
• Vehicles abandonats: 26

• Citacions: 90
• Detencions: 46

Anomalies/desperfectes

288 serveis

• Traspàs a Serveis tècnics
Ajuntament: 169
• Informació a SECE enllumenat/
semàfors: 98
• Informació a SOREA fuites
d’aigua: 21
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TREBALL ALS BARRIS

Dins del programa Treball als
Barris, l’Ajuntament de Torelló
ha contractat 23 persones, gràcies a una subvenció de 319.639
euros del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
La subvenció s’inclou en el marc
del Programa de suport als territoris amb majors necessitats
de reequilibri territorial i social.
5 d’aquestes persones han fet
tasques d’agents cívics		
(1 coordinador + 4 agents).

23

persones contractades:
2 paletes oficials de
primera
2 paletes oficials de segona
2 pintors oficials de primera
2 pintors oficials de segona

4+1

2.781

Del 21 d’abril de 2021
al 20 d’octubre de 2021

2.617 deteccions, 151 queixes i
suggeriments i 13 consultes

agents cívics + coordinador

incidències

Tasques realitzades:
Seguiment projectes d’anys anteriors:
•
Revisió periòdica de l’estat i l’ús dels contenidors de la via pública
•
Detecció d’avaries i danys al mobiliari urbà
•
Localització de dejeccions de gossos a la via pública i disseny d’una
campanya de sensibilització de la ciutadania
•
Suport per garantir la seguretat dels alumnes i les famílies a les
entrades i sortides escolars
•
Informació i repartiment per a les campanyes del comerç
•
Informació i comunicació a la ciutadania a través de les xarxes socials
•
Inventari dels locals comercials segons el seu ús
•
Inventari dels solars buits i valoració del seu estat
•
Foment del civisme a l’hora de circular per la via pública
•
Inventari dels solars buits actuals
Ampliació de les actuacions:
•
Inventari de les papereres, fonts i bancs del municipi
•
Registre d’incidències de la via pública

2 peons
1 coordinador agents de
civisme

Novetats

4 agents de civisme

•

2 operàries de neteja
1 orientador laboral
1 educadora social
1 tècnica de diversitat i
ciutadania
2 conserges
1 tècnica de projecte i
dinamització comunitària

•
•
•
•
•
•
•

Recollida d’informació per una diagnosi dels costums de mobilitat de la
ciutadania de la comarca
Seguiment i control d’espècies exòtiques invasores
Suport a la votació dels pressupostos participatius i del Pla Local per
l’Habitatge
Acompanyament de grups escolars mentre circulen per la vila
Suport per garantir la seguretat dels infants i famílies que participen als
casals esportius d’estiu
Creació d’una marca i un eslògan per a les xarxes socials
Col·laboració en el disseny d’una aplicació informàtica per a registrar la
informació generada pels equips tècnics de l’Ajuntament
Redacció d’informes sobre les dades recollides pels agents de civisme.

TORELLÓ 2021 RESUM DE L’ANY EN DADES

30

TRANSPARÈNCIA I COMUNICACIÓ

La gestió pública ha de tenir una governança transparent i el document que teniu a les mans n’és un exemple. Encara que la demanda
d’informació és desigual entre la ciutadania, un ajuntament té la responsabilitat d’explicar les coses de manera que arribin a tothom. En un
entorn tecnològic dinàmic i canviant, tenim l’obligació d’adaptar-nos
constantment a tots els formats de comunicació amb la ciutadania.

Xarxes socials
municipals
Twitter
1.644 piulades

Gabinet de premsa

Nou web

19

L’1 d’abril del 2021 estrenem
finalment el nou web municipal.
Més enllà del disseny, es tracta
d’un canvi molt important pel
que fa a l’experiència de navegació, els continguts i la interacció.
S’ha creat amb una clara voluntat de fer-ne una eina de consulta i gestió, 100% útil als torellonencs i les torellonenques.

rodes de premsa

250

notes de premsa

319

notícies publicades al web
(des de març; gener i febrer
no es van fer publicacions
perquè el web estava en
construcció)

117.848 visites perfil
1.039.000 visualitzacions

YouTube
5.142 visualitzacions
21 publicacions
228 subscriptors

Telegram
Des de l’1 d’abril (9 mesos), el
nou web municipal ha tingut

26.956

usuaris/usuàries

“La transparència
i la comunicació
amb la
ciutadania no
són només una
obligació legal de
l’administració,
sinó una
exigència
democràtica.”

3.048 seguidors (s’ha
superat la xifra dels 3.000
seguidors)

1.133 publicacions
1.508 subscriptors

Instagram: NOU!
Primera publicació: 11 de
novembre
18 publicacions

De mitjana, cada usuari/a veu

3,24

pàgines per visita
i s’hi està

2,12

minuts per visita

Emili Jané i Tor
Responsable de Comunicació i Participació Ciutadana

594 subscriptors
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ESPORTS

Tenim l’objectiu de promoure i facilitar l’activitat física a tots els nivells, competitiu i aficionat.
Creiem que l’esport és clau per a la nostra qualitat de vida: salut, amistat, cooperació, benestar,
cohesió social, valors, educació... es tracta d’una activitat totalment transversal.

22

entitats esportives

61.546€
ajuts econòmics a
entitats esportives

87.295€
inversions en esports

Organització, col·laboració
i suport en esdeveniments
esportius de caràcter
puntual i projectes
d’activitats física:
• Torneig Internacional de tennis
sub16 Joan Mir “In Memoriam”
• ITF de tennis
• Pels Camins del Matxos
• Torelló Cup
• Torneig 3X3 de Bàsquet al carrer
• Mulla’t per l’esclerosi
• Cicle de caminades de marxa
nòrdica per la gent gran

Sabies que...

• Dijous Saludables

...segons un estudi,
un 89,80%
d’habitants de
Torelló practiquen
activitat físicoesportiva entre
“regularment” i
“ocasionalment”?

• Jornades d’activitat física
adaptada

• Jornades esportives

• Programes d’activitats
aquàtiques educatives

Equipaments esportius
de gestió municipal:
• Pavelló
• Sala Polivalent
• Camp de futbol de gespa
artificial
• Pista d’atletisme
• Local de tennis taula del
carrer Artesans
• Local Torelló Esquí Club del
carrer Artesans
• Local billar del carrer
Artesans
• Piscines d’estiu
• Pistes poliesportives
urbanes del carrer
Puigdassalit i La Cabanya
• Skate park
• Piscina coberta (gestió
indirecta)
• Pista de pàdel (gestió
indirecta)

Treballem pel compromís de clubs, famílies i
esportistes per aconseguir entorns esportius on
prevalguin les bones pràctiques i el fair play, es valorin
els comportaments solidaris, de responsabilitat i
respecte, tant dins com fora del terreny de joc.
Toni Colomo Cruz
Cap d’Esports
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SECRETARIA

ARXIU

Aquesta àrea té les funcions de l’assessorament jurídic i tècnic de tots
els departaments, i el control de la legalitat i l’organització política i
administrativa de l’Ajuntament. S’encarrega de fer les convocatòries,
ordres del dia, actes, resolucions i acords dels òrgans de govern; gestiona l’exposició pública dels acords municipals i s’ocupa de la contractació de béns, serveis i subministraments municipals.

L’activitat diària d’un Ajuntament genera molta documentació que cal gestionar, custodiar i catalogar correctament
per facilitar-ne la consulta en
un futur.

Contractació:

1.192

Número d’expedients de contractació
Tipus de contracte:

149
Cost (IVA inclòs)

Menor obres

436.778,54 €

Menor serveis

269.340,91 €

Menor subministraments

293.763,48 €
73.483,17 €

Menor privat
Obert obres

1.080.822,69 €
453.774,73 €

Obert serveis

22.034,10 €

Obert subministraments

50.820,00 €

Obert concessió de serveis
Contracte d’import més elevat

287.375,00 €

162

consultes EXTERNES
(ciutadania)

312

expedients consultats
186 de forma presencial i 126
telemàticament

consultes INTERNES
(oficines i serveis municipals)

174

Transparència - Sol·licituds d’informació pública:
Nombre de sol·licituds: sol·licituds estimades (38) i sol·licituds
desestimades (4)

47

380

Expedients sancionadors:
Expedients oberts: lleus (141) i greus (21)

metres lineals de
documentació dipositats:
766 del fons municipal i 426
del fons no municipal

42

préstecs de documentació
Altres dades:

Sessions tramitades:
Ple municipal (11), junta de govern local (36), comissions especials
(9), consells de participació ciutadana (2), i junta de portaveus (11)

69

14.392

77

nous procediments
administratius diagramats

4.339

procediments
administratius actualitzats

Decrets:
Nombre de decrets aprovats el 2021

metres lineals
de documentació eliminada

11

Convenis:
Nombre de convenis aprovats el 2021

metres lineals
de documentació ingressada

32

Expedients:
Nombre d’expedients oberts el 2021

22,8

+10

Ajuntament de Torelló
@ajtorello
@AjTorello
@ajuntamentdetorello
@Ajuntament de Torelló

Unitsxeducar
@unitsxeducar
@unitspereducar

Regidoria de comerç
@comerctorello

Teatre Cirvianum
@Teatrecirvianum
@teatrecirvianum

Torelló Jove
@torellojove

@Teatrecirvianum

Festa major
@FMajorTorello
@festamajortorello

Arxiu municipal
@ArxiudeTorello

Agents de civisme
@civismetorello

Protecció civil
@PCivilTorello

Festus
@festusfestival
@Festusfestival

Biblioteques de Torelló

Ràdio Ona

@bibliotecadetorello

@radio.ona

@bibliotequestorello

@radioonatorello

@BibsTorello

@radioona
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