
Alcaldia
 
1.      Dedicació exclusiva en les tasques de l’Ajuntament.
2.      Establir un agenda pública de l’activitat de l’alcalde.
3.      Facilitar la comunicació del ciutadà amb l’alcalde, ja sigui presencial o a través d’eines de 
comunicació com les xarxes socials.
4.      Contacte real de l’alcalde amb les entitats i els col·lectius de Torelló.
5.      Presència de l’alcalde a tots els barris.
6.      Implicar-se en el paper institucional de Torelló en àmbits comarcals i nacionals.
7.      Portar a terme un pla d’actuació per la transparència en l’àmbit de la política municipal.
8.      Establir unes retribucions dels regidors de govern per dedicació real i fefaent.
9.      Reorganitzar les regidories i les àrees establint un organigrama polític, on els tinents d’Alcalde
siguin caps d’àrea reals.
10.  Establir responsables polítics del Plans Estratègics de l’ajuntament, sense cost econòmic 
addicional, que coordini les grans actuacions que suposin un treball amb diferents regidories, com 
per exemple en l'àmbit social, el de promoció de Torelló, el Pla de Barris o la mobilitat, per 
exemple.
11.  Revisió en cada mandat del reglament d’organització municipal (ROM), que estableix el 
funcionament dels plens, comissions informatives i Juntes Locals de Govern, així com els drets i 
deures dels regidors i regidores.
12.  Estudiar l’organització de tasques dels treballadors de l’ajuntament, per tal que s’adapti a les 
necessitats estratègiques de l’ajuntament.
13.  Revisar la relació dels llocs de treball i el catàleg.
14.  Establir un sistema d'avaluació de les actuacions de polítiques públiques de l'ajuntament, per tal
de reforçar l'eficiència i l'eficàcia.
 
 
 
 
Educació
 
15.  Consolidar del Projecte Educatiu de Torelló (PEC)
16.  Fer que la regidoria d’Educació sigui la responsable de tota l’educació i formació que es faci a 
Torelló.
17.  Dotar a la regidoria d’Educació del personal necessari per portar a terme tots els projectes.
18.  Fer de l’edifici de La Cooperativa el centre educatiu i de formació de referència del municipi.
19.  Millorar els espais del centre de formació d’adults, del PQPI, de normalització lingüística i de 
formació laboral, per tal que siguin homologats.
20.  Posar en valor els estudiants que excel·leixen.
21.  Consolidar el projecte d’aula oberta i treballar per elaborar projectes que redueixin el fracàs 
escolar a secundària.
22.  Consolidar i reforçar els serveis educatius municipals de Música i d’Arts Plàstiques.
23.  Consolidar l’aposta per l’educació de 0 a 3 anys i la funció social de les llars d’infants.
24.  Dinamitzar el Consell Escolar Municipal i aprovar els estatuts nous que s’han treballat durant 
aquest mandat.
25.  Donar suport a aquells projectes relacionats amb l’educació que incorporin un treball 
transversal, que apostin per la cohesió social
26.  Donar suport a les AMPES.
27.  Treballar per mantenir les 7 línies d’infantil i primària.
28.  Treballar per aconseguir tenir l’oficina municipal d’escolarització que vetlli per l’equitat en la 
composició de l’alumnat en els diferents centres educatius
29.  Implantar rutes segures d’accés als centres educatius i reforçar les existents.



30.  Consolidar el casal d’estiu d’agost per a nenes i nens amb risc social, coordinat amb la 
federació d’AMPES i els seu casal d’estiu.
31.  Liderar des de la regidoria d’Educació i amb coordinació amb l’IES la posada en marxa de 
nous cicles formatius i potenciar els que hi ha ara.
32.  Organització de tallers, xerrades i debats dirigits a les famílies.
 
 
  
Ocupació
 
33.  Atendre i assessorar als aturats en la tasca de trobar feina.
34.  Aprofundir en les accions d’intermediació laboral.
35. Explorar noves vies d'ocupació a través de l'economia social i el 3er Sector.
36.  Treballar per recuperar per Torelló la formació per l’ocupació del Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC)
37.  Coordinar l’oferta formativa laboral amb la demanda de les empreses locals.
38.  Oferir Plans d’Ocupació destinats a diferents perfils d’aturats, tant a la gent amb ris d’exclusió 
com a d’altres perfils.
39.  Participar en accions per l’ocupació de col·lectius específics, com ara els joves i per majors de 
50 anys.
40.  Treballar coordinadament amb eines supramunicipals com ara el Consorci de la Vall del Ges, 
Orís i Bisaura, CREACCIÓ, o la Oficina Jove d’Osona, entre d’altres.
 
 
 
 Comerç i Turisme
 
41.  Foment de l’organització dels comerços de Torelló i establir un nou conveni de col·laboració 
per la dinamització comercial de Torelló, on les decisions les prenguin els comerciants.
42.  Aportar els recursos necessaris per mantenir un calendari d’activitats de dinamització comercial
(Nit de Botigues, botigues al carrer, campanya de Nadal, etc)  que abasti les diferents tempoades de 
l’any.
43.  Tenir en compte els diferents eixos comercials de poble i de barri.
44.  Aplicar les noves tecnologies per reforçar el teixit comercials de Torelló.
45.  Desenvolupar accions per ocupar els locals buits, donant i reforçant la campanya “Obrim la 
Paradeta”, amb una borsa pública de locals buits.
46.  Mantenir la gratuïtat de la zona blava i la zona vermella d’aparcament.
47.  Dissenyar un Pla d’actuacions de millora del Mercat Municipal
48.  Donar suport als Mercat Municipal i Mercat Setmanal, amb un seguiment i acompanyament al 
mercat i vetllar perquè no hi hagi parades vacants.
49.  Dissenyar un Pla de formació per a comerciants, per tal de millorar el seu servei, la 
modernització, l’aplicació de noves tecnologies, etc.
50.  Apostar per fer accions al costat d’activitats locals com el Carnaval, el Cinema de Muntanya, la
Cursa dels Matxos o el Pescabirres, donant més difusió a aquestes activitats i ampliant l’impacte 
econòmic d’aquestes en el nostre poble.
51.  Crear una zona d’autocaravanes de referència per la Vall del Ges, Orís i el Bisaura.
52.  Aprofundir en la col·laboració amb els municipis del nostre entorn, per establir aliances per 
millorar la nostra oferta, com per exemple Montesquiu amb el Parc del Castell o la Vall d’En Bas, 
per exemple.
53.  Impulsar la creació d’una oferta privada d’activitats turístiques (visites, paquets turístics, etc) 
en el nostre territori.
54.  Senyalitzar el pas del Camí de sant Jaume pel nostre municipi.



55.  Reforçar el paper del Museu de la Torneria i l’àmbit urbà de Torelló en l’estratègia turística de 
Torelló.
56.  Estudiar la creació d’una fira que permeti l’atracció de visitants a Torelló, amb un públic de 
tarannà familiar.
 
 
 
Suport a l’empresa i a l’emprenedoria
 
57.  Facilitar els tràmits administratius i la comunicació entre empresa i ajuntament.
58.  Treballar amb les organitzacions pròpies de les empreses de cada Polígon d’Activitats 
Econòmiques (PAE).
59.  Assegurar l’arribada de la fibra òptica a tots els PAE.
60.  Adequar els accessos als polígons industrials.
61.  Establir la senyalització correcte per accedir als PAE.
62.  Crear una comissió de treball formal dels PAE, que en formin part les regidories de Promoció 
Econòmica i d’Urbanisme de l’Ajuntament i els representants de tots els PAE.
63.  Establir un Pla d’actuació per atreure noves empreses perquè s’estableixin a Torelló, a partir de 
l'oferta de sòl públic, d’una borsa de naus industrials buides i de comptar amb les infraestructures 
TIC i de comunicacions correctes.
64.  Estudiar la possibilitat d’aprofundir en el clúster de la cosmètica a Torelló i a la Vall del Ges, 
com a nucli motor del teixit productiu de Torelló, amb la mateixa indústria del sector i les empreses 
complementàries.
65.  Fomentar la cooperació entre empreses locals, per tal d’enfortir l’entramat econòmic local.
66.  Pla de formació per a empresaris, a partir de les demandes fels mateixos a l’hora de dissenyar el
pla formatiu.
67.  Donar suport a la internacionalització de les empreses de Torelló.
68.  Atendre i assessorar a emprenedors per tal que puguin desenvolupar els seus projectes.
69.  Exercir de punt d’informació dels emprenedors de cooperatives, orientant-los en la fórmula 
cooperativa i redirigint-los a les entitats especialitzades.
70.  Fomentar el treball col·laboratiu i en xarxa entre emprenedors i altres emprenedors o 
empresaris.
71.  Oferir formació per emprenedors .
72.  Replantejament del Viver d’Empreses de Torelló, per tendir a un centre de treball més obert i 
col·laboratiu, seguint la filosofia del Co-Working.
73.  Foment de l’esperit emprenedor, al costat d’uns valors de superació, col.laboració i la 
meritocràcia.
 
 
 
 
Benestar Social i Salut Pública
 
74.  Posar en valor i aplicar el Pla d’Inclusió Social que s’ha aprovat en aquest mandat.
75.  Entenem les polítiques socials actives en coordinació amb totes les regidories de l’Ajuntament 
com aquelles que solucionin la precarietat o les necessitats dels ciutadans, no les que 
institucionalitzen les ajudes i la caritat.
76.  Treballar colze a colze amb els diferents col·lectius i entitats que treballen contra els efectes de 
la pobresa, com ara Caritas o el Rebost Solidari.
77.  Amb coordinació amb Cals Avis estudiar la possibilitat de crear el serveis de Centre de Dia els 
caps de setmana a la residència per optimitzar recursos
78.  Aprofitant la nova tarifa del servei de rodalies de bus estudiar un abonament per la gent gran 



dels barris més allunyats per facilitar-los l’accés al CAP o a qualsevol servei públic que necessitin
79.  Vetllar perquè el Casal de la Gent Gran millori l'estructura i els serveis necessaris, treballant de 
costat amb la seva junta.
80.  Fomentar que la gent gran participi en les activitats obertes i populars de Torelló.
81.  Complir estrictament i de forma transparent el reglament d’ajudes socials i revisar-lo 
periòdicament per ajustar-lo als canvis de la realitat social.
82.  Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.
83.  Coordinar-se amb el departament de Benestar i família i administracions supramunicipals 
(consells comarcals, diputacions) per promoure actuacions, fent especial atenció en el mecanismes 
de detecció precoç de problemes i situacions de risc o d'exclusió social.
84.  Reforçar i consolidar els equips de mediació.
85.  Facilitar l’accés a l’assessorament jurídic en matèria de famílies, gent gran, etc
86.  Mantenir el servei de transport adaptat
87.  Desenvolupar i potenciar el programa d’atenció a persones amb problemes de salut mental 
buscant més col•laboració amb entitats especialistes 
88.  Vetllar per uns òptims Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD), per tal d'aconseguir millor 
qualitat i millor servei a la gent gran i els seus familiars o assistents i per la propera adjudicació del 
servei per part del Consell Comarcal
89.  Assegurar la cobertura de la teleassistència per tota la gent gran que viu sola, amb la seguretat 
que aporta.
90.  Aconseguir més places concertades pel Centre de Dia i per la residència, que ha de ser un servei
per a gent dependent.
91.  Potenciar la relació entre l’Àrea Bàsica de Salut i els serveis socials, i establir un protocol de 
relació entre l’àmbit sanitari i el dels serveis socials.
92.  Promoure l'apropament de la ciutadania als serveis sanitaris de Torelló, amb una millor 
informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents.
93.  Realitzar campanyes d'informació dirigides a tota la població per tal de donar a conèixer els 
beneficis que per a la salut comporta la pràctica esportiva, sobretot com a element preventiu i 
terapèutic.
94.  Fer un anàlisi de la realitat juvenil en l'àmbit del consum de drogues. Aquest estudi s'hauria 
d'emmarcar a la Vall del Ges.
95.  Promoure la salut a través de campanyes específiques en l'àmbit dels hàbits alimentaris, la 
sexualitat i el consum de drogues
96.  Fer una campanya preventiva de l'impacte de les noves tecnologies en la salut i a les possibles 
addicions que comporta
 
 
 
 
Esports
 
97.  Donar suport incondicional a les entitats esportives que treballin per fer de Torelló un poble 
actiu i saludable
98.  Facilitar l'esport com a element de socialització, cohesió i foment de la vida saludable.
99.  Posar en marxa el Consell Municipal de l'Esport com a òrgan de participació i comunicació de 
les diferents entitats esportives del nostre municipi, la ciutadania i l'ajuntament. Ha de ser una eina 
que faciliti el consens entre l’ajuntament i el sector de l’esport.
100.                     Consolidar i repensar en el marc del Consell Municipal de l’Esport les Jornades 
Esportives per potenciar i donar a conèixer els equipaments i els clubs i entitats esportives de 
Torelló.
101.                     Instaurar la Festa de l'Esportista o de l'Esport de Torelló per reconèixer el mèrits 
individuals i col.lectius del compromís, el sacrifici i l'esforç.



102.                     Planificar i comunicar els diferents programes esportius de manera que arribin a 
tots els sectors de la població i per tal que esdevinguin un motor social i de promoció de Torelló.
103.                     Impulsar la sala polivalent adjunta al pavelló, que serveixi per donar una resposta 
de qualitat a les necessitats esportives, socials i culturals de Torelló.
104.                     Vetllar per una bona gestió dels equipaments esportius, no només econòmica sinó 
també social.
105.                     Dotar d’un espai d’espera/bar a la zona del camp de futbol, per a familiars dels 
que practiquen futbol, de forma transitòria fins que amb la sala polivalent es reorganitzin els serveis
de la zona esportiva.
106.                     Marcar un programa de manteniment que impedeixi que es degradin els 
equipaments esportius.
107.                     Obrir els equipaments esportius dels centres educatius, tenint en compte les 
necessitats econòmiques per la gestió.
108.                     Organitzar la gestió del camp de gespa artificial municipal, perquè doni resposta 
als clubs de futbol de Torelló i perquè el seu ús sigui obert a tots els equips de futbol.
109.                     Vetllar per una correcte gestió de la piscina coberta municipal, respectant els 
esportistes federats.
110.                     Tenir els espais per practicar l'esport en les condicions necessàries.
111.                     Adequar la vora del riu Ter amb la instal•lació d'un circuit esportiu
112.                     Promocionar l'esport base de formació dels més joves en la pràctica de l'esport, 
coordinadament entre els centres educatius i els clubs esportius.
113.                     Dinamitzar la zona de l'skate a Torelló.
114.                     Estudiar l'ubicació d'un BikePark i la d’un circuit de cotxes teledirigits.
115.                     Construir un carril bici i una palanca que connectaria la zona esportiva amb 
l’aiguabarreig
116.                     Promoure l'esport de participació amb activitats no competitives obertes al conjunt
de a ciutadania (caminades, bicicletades, etc...)
117.                     Posar en valor les noves Piscina d’Estiu, millorant el seu manteniment, les 
infraestructures i els serveis actuals, pensant en un nou model de gestió i dinamització
118.                     Estudiar el repartiment de la dotació econòmica a les entitats d’una forma 
equitativa i transparent i fer-ne pública la seva quantitat.
 
 
 
 
Ciutadania
 
119.                     Aglutinar en una sola àrea, la d'Acció de Ciutadania, les polítiques de ciutadania 
que vetllin per la transversalitat de les polítiques de participació, gènere, igualtat, infància i 
joventut.
120.                     Crear la figura del Defensor del Poble i la Ciutadania.
121.                     Dinamitzar els Consells Municipals com a eines d'interlocució entre la ciutadania i
l'administració i ampliar-ne el nombre.
122.                     Aprovar una Carta de drets i deures de la ciutadania en relació a l’adminstració 
local de Torelló.
123.                     Vetllar per la convivència entre les persones i el respecte pels espais públics.
124.                     Donar suport a la política de normalització lingüística, fomentant l'aprenentatge 
del català, ja sigui a través de cursos o d'iniciatives com ara les parelles lingüístiques.
125.                     Vetllar per l’acompliment del pla d’igualtat i per mantenir-lo actualitzat.
126.                     Informar i atendre les dones víctimes de violència i impulsar accions concretes per
acabar amb la violència contra les dones.
127.                     Implicar la cituadania en la commemoració de dates rellevants per a la igualtat.



128.                     Fer del coneixement del català i del coneixement de Torelló, els pilars bàsics de la 
integració de les persones immigrades.
129.                     Renovar els convenis amb entitats i fer el seguiment anual de la seva funció 
cohesionadora i de dinamització pública.
130.                     Crear el Banc del Temps, reforçant els vincles de comunitat a Torelló.
131.                     Fomentar el voluntariat com a eina de cohesió social i d’implicació cívica.
132.                     Reforçar els vincles amb les associacions de veïns com a interlocutors amb la 
ciutadania.
133.                     Donar suport a les entitats i facilitar-los l’accés a informació útil per tirar endavant
els seus projectes i aconseguir ajuts d’altres administracions.
134.                     Simplificar al màxim el protocol de relació de les entitats amb l’ajuntament.
135.                     Redissenyar la pàgina web de l’ajuntament per tal que sigui una eina accessible i 
d’utilitat per a la ciutadania.
136.                     Impulsar el projecte “Fem Torelló” per reconèixer persones, col·lectius, comerços 
i empreses que tenen una implicació activa en els esdeveniments del municipi.
137.                     Consolidar les assemblees de barri i extendre-les a la resta de municipi.
138.                     Elaborar un nou Pla Local de Joventut amb la participació dels joves.
139.                     Donar resposta a la necessitat d’activitats per a adolescents i joves de 14 a 18 
anys.
140.                     Crear un espai per als joves, amb un lloc de trobada, espais polivalents, de treball i
2.0.
141.                     Treballar per a l’emancipació dels joves, desenvolupant polítiques educatives, de 
treball, d’habitatge, de salut i de cultura.
142.                     Consolidar un programa de dinamització juvenil que canalitzi les necessitats i 
demandes dels joves i que esdevingui una figura de proximitat i una eina d'enllaç perquè les 
polítiques de joventut es facin amb contacte directe amb la realitat.
143.                     Potenciar el servei d'informació juvenil, Torellójove.
144.                     Promoure l’accés a l’habitatge de lloguer pels joves, a través de l’Oficina local 
d’habitatge.
145.                     Promoure les eines d'orientació i intermediació laboral per a joves.
146.                     Reforçar la taula Nits Q de millora de l’oci nocturn.
147.                     Desenvolupar el pla local de Drogues.
148.                     Fomentar i donar suport a l'educació en el lleure.
149.                     Facilitar espais d'assaig per a grups musicals de joves de Torelló, establint una 
estratègia formativa per a aquests grups.
150.                     Donar suport a joves creadors artístics de Torelló.
151.                     Fomentar l'associacionisme juvenil.
 
 
 
Cultura
 
152.                     Crear una agenda per coordinar i promocionar totes les activitats culturals de 
Torelló.
153.                     Redactar un nou Pla d’Acció Cultural de Torelló.
154.                     Crear una comissió de treball permanent del Carnaval, formada per entitats i 
ajuntament.
155.                     Millorar les instal·lacions de la Biblioteca, intentant de resoldre alguns problemes 
de la seva estructura i aprofitant els seus espais exteriors.
156.                     Fomentar, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, les manifestacions de la
cultura popular i tradicional, donar-hi suport i protegir les expressions culturals pròpies de Torelló.
157.                     Donar tot el suport al Festival de Cinema de Muntanya, com a una de les dates 



claus de projecció de Torelló a l’exterior. a turisme
158.                     Donar suport a les festes de Torelló, que ens uneixen i reforcen la nostra identitat 
com a poble, com ara Carnaval, el Mercat del Trasto, la Festa Major..., sempre amb una interacció 
entre la ciutadania i l'Ajuntament.
159.                     Facilitar la projecció de Torelló a tot l'àmbit dels Països Catalans, com a població 
referent de la cultura popular.
160.                     Reforçar i consolidar el Festus, i treballar per perfilar un segell propi, com a 
festival de referència de creacions d’artistes emergents, comptant sempre amb la implicació 
ciutadana en la organització.
161.                     Fomentar la creació artística i col·laborar a projectar els artistes torellonencs en els
circuïts nacionals, facilitant-los contactes amb programadors, artistes i autors de la resta del país.
162.                     Impulsar la creació literària, a través de premis literaris, com ara el GAT literari, 
propostes de formació, com tallers d’escriptura, i ajuts a la publicació.
163.                     Impulsar el coneixement del patrimoni natural, històric, arqueològic, 
arquitectònic, artístic, literari i etnològic de Torelló, a través de programes de difusió elaborats en 
col·laboració amb entitats culturals locals i amb els centres educatius de la població.
164.                     Fomentar la investigació sobre el patrimoni, tot consolidant la convocatòria de la 
Borsa d’Estudis sobre temes relacionats amb Torelló i la seva àrea d’influència, i assegurar-ne la 
posterior publicació. Dinamitzar, d’una forma oberta, la sala d’art i d’exposicions que hi ha al 
Museu de la Torneria.
165.                     Vetllar per un model de gestió de l’Arxiu Històric Municipal per tal que estableixi 
vincles de col·laboració amb l’àmbit educatiu i el teixit social del poble.
166.                     Treballar perquè el Museu de la Torneria sigui un referent del sector i perquè 
s’integri plenament en els circuïts museogràfics de Catalunya.
167.                     Dinamitzar el Museu de la Torneria, de forma que doni cabuda a activitats 
culturals complementàries que ajudin a un millor finançament.
168.                     Donar suport a la Beca Segimon Serrallonga i al treball de l’Aula Segimon 
Serrallonga, que manté vigent la memòria de l’intel·lectual torellonenc.
169.                     Endegar una política de memòria històrica a través de la recerca, l'estudi i la 
difusió del patrimoni tangible i intangible del municipi. Entre d'altres mesures, caldrà estimular la 
col·laboració amb els grups d'història local, la creació d'espais de memòria com ara rutes literàries, 
artístiques, arquitectòniques, etc Pendent de proposta.
170.                     Facilitar la vinculació de la comunicat educativa a la promoció de la identitat 
local.
171.                     Potenciar l'organització d'actes per difondre la cultura catalana en tots els seus 
àmbits.
172.                     Fomentar les sinèrgies entre l’ajuntament i les iniciatives de persones i entitats que
promoguin activitats culturals.
173.                     Remodelar la platea del Teatre Cirvianum per tal de millorar la comoditat de les 
butaques.
174.                     Crear el Consell Municipal del Teatre Cirvianum per tal d’impulsar l’activitat 
teatral de Torelló.
 
 
 
Seguretat Ciutadana
 
175.                     Reforçar de la figura del policia de proximitat.
176.                     Reforçar el treball de mediació i prevenció.
177.                     Millorar les eines de comunicació entre col.lectius, ciutadania i Policia Local.
178.                     Estudiar mesures per reduir l’alt índex de mobilitat dins el cos de la Policia Local 
de Torelló.



179.                     Desenvolupar el protocol de seguretat i emergències de l’àmbit rural de Torelló.
180.                     Apropar les polítiques de seguretat ciutadana a través d'activitats obertes a la 
ciutadania i de la informació de l’activitat policial.
181.                     Dignificar la el cos de policia municipal de Torelló, com a servei a la ciutadania 
que és.
182.                     Vetllar per la col•laboració entre la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, en el 
marc de les Juntes Locals de Seguretat, i l'avaluació dels programes de prevenció i coordinació en 
matèria de seguretat.
183.                     Estudiar la possibilitat d’establir sancions en matèria d'activitats incíviques en 
forma de treball per la comunitat.
184.                     Dinamitzar el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, on s'hi 
impliquen els agents socials, com ara comerciants, empresaris d'oci, autoescoles, AA.VV., etc.
185.                     Establir vies de comunicació estables amb l’àmbit judicial i de les emergències.
186.                     Reforçar les eines que tenen els voluntaris de Protecció Civil de Torelló.
 
 
  
 
Atenció al Ciutadà i Comunicació
 
187.                     Dotar dels recursos necessaris les diferents serveis d’atenció al públic (OAC) de 
l’ajuntament.
188.                     Establir el programa E-Incidències de comunicació d’incidències en la via pública,
facilitant la rebuda d’informació de la ciutadania d’aquestes incidències, plasmant-ho a la web i 
informant de l’estat d’actuació.
189.                     Millorar la web de l’ajuntament.
190.                     Ampliar la presència de l’ajuntament en les xarxes socials, així com a través de 
tecnologia per a mòbils.
191.                     Facilitar el màxim la possibilitat de fer tràmits amb l’ajuntament a través 
d’Internet.
192.                     Acabar amb el silenci administratiu per part de l’Ajuntament.
193.                     Atenció al ciutadà basat en el principi de Finestreta única.
194.                     Crear un espai de participació que substitueixi el desaparegut Patronat de Ràdio 
Ona, obrint-lo a persones locals de referència en l’àmbit de la comunicació i la pròpia emissora 
municipal.
195.                     Donar suport als mitjans de comunicació locals de Torelló.
196.                     Racionalitzar la publicitat de l’Ajuntament, amb voluntat informativa, no 
propagandística.
197.                     Principi de transparència de l’Ajuntament en quan a la política de comunicació, 
facilitant l’accés a la documentació pública.
 
 
 
 
 
Hisenda
 
198.                     Mantenir el dret a fer un pagament fraccionat dels tributs.
199.                     Reforça la informació sobre el pagament fraccionat de tributs com a dret que tenen
els ciutadans.
200.                     Estudiar les possibilitats d’establir un sistema més gradual en el pagament tributs i
capacitats d’establir bonificacions per qüestions socials i de foment del desenvolupament econòmic.



201.                     Estudiar la possibilitat de rebaixar taxes, com ara la de deixalles, al sector de la 
restauració i el comerç.
202.                     Portar a terme una política pressupostària transparent, per explicar a la ciutadania 
el què es fa amb els seus diners d’una forma entenedora.
203.                     Cal fer un control real de la despesa, fent un estudi econòmic de tots els serveis 
que es porten a terme des de l’Ajuntament i intentar ajustar els seus costos per poder ser més 
eficients en la gestió de la despesa.
204.                      Establir un Pla Econòmic de l’ajuntament a mitjà termini, per donar resposta a les
necessitats de les diferents regidories.
 
 
 
 
 
 Serveis Territorials
 
205.                     Portar a terme un pla de millora del clavegueram
206.                     Acabar la implantació del servei de la Potabilitzadora d’aigua d’Osona Nord, 
garantint aigua de qualitat a Torelló.
207.                     Renovar la concessió de lloguer del servei d’aigua potable que millori el control 
per part de l’ajuntament
208.                     Vetllar perquè Torelló no es sobredimensioni, ni ara ni en un futur.
209.                     Vetllar perquè el desenvolupament urbanístic projectat pel Pla General es faci 
d'una forma planificada i sense acceleracions.
210.                     Fugir del sistema de creació d'urbanitzacions que provoquen un creixement 
desordenat i dispers i tenen un cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població
211.                     Facilitar que les industries presents dins el nucli habitat s’instal•lin en aquestes 
zones industrials, acabant amb les zones mixtes Residencial-Industrial. Amb el Pla General s'han 
establert unes zones de creixement amb zones de sòl industrial que ens ha d'ajudar a ordenar el 
poble.
212.                     Afavorir en el planejament urbanístic el desenvolupament del petit i mitjà comerç 
urbà i l'equilibri entre els diferents formats d'oferta.
213.                     Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació 
d'aparcaments, que afavoreixin el comerç urbà, tan al centre com a altres zones amb una presència 
destacada de l'activitat comercial, com ara el barri de Montserrat.
214.                     Aprovar la modificació puntual del POUM per racionalitzar les zones on es poden 
instal·lar centres de culte.
215.                     Proposar als veïns de condicionar el carrers Nou, Sant Bartomeu,  tal com 
contempla el Pla de Barris.
216.                     Rehabilitar i condicionar el Parc Municipal de les Pollancredes.
217.                     Aplicar l'ordenança de mantenir en condicions i tancades les parcel•les no 
construïdes, incloses les de l’Ajuntament.
218.                     Vetllar perquè es respecti la normativa vigent d’accessibilitat en edificis privats i 
públics.
219.                     Vetllar pel respecte del catàleg del patrimoni històric.
220.                     Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la 
població per tal de garantir el seu manteniment a mig i llarg termini.
221.                     Facilitar en el barri antic i centre urbà l'aparició de propostes arquitectòniques 
innovadores, que combinin l'arquitectura històrica amb la moderna.
222.                     Seguir potenciant l’ordenança específica de subvencions a les taxes de llicència 
d'obres i/o d'activitats, amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del 
paisatge urbà.



223.                     Crear una normativa que obligui que quan es demani permís per obrir rases, s’hagi
de preveure les instal•lacions comunes per el poble, com ara passos fets per serveis o la fibra 
òptica…
224.                     Harmonitzar les bandes sonores de reducció de velocitat.
225.                     Potenciar els jardins de Can Parrella perquè es pugui gaudir plenament d'aquest 
gran espai verd.
226.                     Posar en valor la vora del Riu Ter com un espai de lleure i esport i seguir les 
actuacions per integrar el camí Vora Ges en les actuacions del Consorci del Ter com reclam turísitc.
227.                     Iniciar la urbanització de l'Avinguda Pirineus i reorganitzar la mobilitat en els 
carrers de l'entorn.
228.                     Crear processos participatius perquè la ciutadania pugui participar en l'adequació i
creació d'espais públics.
229.                     Millorar la licitació de manteniment dels parcs infantils i mobiliari urbà perquè 
tinguin les condicions de seguretat i higièniques necessàries, i crear-ne de nous.
230.                     Millorar i posar en valor l’espai de l’aiguabarreig.
231.                     Licitar el servei de manteniment de l’enllumenat públic i estudiar la substitució 
per elements més eficients i ecològics.
232.                     Transparència, informació en quan a incidències en la via pública de Torelló, a 
través del servei E-Incidències.
233.                     Construir una passarel•la a la zona esportiva.
234.                     Col•locar totes les plaques de carrers que falten.
 
 
 
 

 
Mobilitat
 
235.                     Seguir aplicant el Pla de Mobilitat de Torelló que tingui en compte:
a.      reordenació de la circulació de cotxes passant de doble circulació a circulació d’únic sentit allà
on calgui
b.      Donar a conèixer el nou serveis de bus de rodalies perquè es converteixi en un transport 
interurbà i urbà de veritat
c.       Reforçar els camins escolars com a vies de circulació preferent, escollides entre els 
recorreguts més utilitzats pels nens i nenes per acudir al seu centre d'ensenyament respectiu.
d.      Aprovar un protocol intern de l’ajuntament perquè quan es tallin els carrers es faci de forma 
coordinada i racional, i informar adequadament dels imprevistos temporals en les diferents rutes 
perquè els conductors puguin fer una previsió.
e.      Fomentar rutes alternatives pels automòbils perquè no hagin de passar pel casc urbà.
f.        Estudiar la possibilitat de crear rutes de carril bici a Torelló
236.                     Aprovar el Pla de Seguretat Viària de Torelló.
237.                     Vetllar perquè es respectin les zones de prioritat de vianants.
238.                     Col•locar temporitzadors visibles als semàfors per a vianants que siguin per 
demanda.
239.                     Estudiar la funcionalitat i viabilitat de les zones de càrrega i descàrrega de Torelló.
240.                     Programar plans d'impuls per la millora i la conservació dels camins rurals.
 
 
 
 
 Medi Ambient i Salubritat Pública



 
241.                     Desenvolupar un Pla d’Estalvi energètic a Torelló.
242.                     Seguir treballant amb els compromisos del Pacte d’Alcaldes per la Sostenibilitat, 
de reducció de l’emissió de CO2.
243.                     Desenvolupar el Pla de l’arbrat, per fer una gestió eficient dels arbres.
244.                     Mantenir en condicions el vora Ter i el vora Ges.
245.                     Recuperar la funcionalitat ecològica i paisatgística de la zona dels Comuns.
246.                      Potenciar els espais naturals de Torelló, amb un bon manteniment i una bona 
accessibilitat, donant un valor com a espai de passeig.
247.                     Elaborar plans de gestió i preservació a nivell local dels espais oberts amb interès 
ecològic o paisatgístic, o que compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. 
Aquests espais no han de ser considerats només com espais residuals per a futurs creixements.
248.                     Fomentar i reforçar les accions que les Escoles Verdes de la localitat fan per a la 
sensibilització i el respecte al medi ambient.
249.                     Vetllar perquè no s’implantin activitats econòmiques que posin en perill la salut 
ambiental.
250.                     Fomentar el bon ús de la recollida selectiva i potenciar l’ús de la recollida d’olis a 
la Deixalleria.
251.                     Vetllar per la protecció de la fauna i la flora al municipi i ser transparent a l’hora 
de comunicar les actuacions que impliquen modificar el paisatge de Torelló.
252.                     Vetllar perquè l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) assumeixi les seves 
competències i responsabilitats a l’hora de descontaminar els pous de Torelló.
253.                     Facilitar als amos d'animals domèstics el compliment de la normativa pel que fa a 
la tinença d'animals perillosos, així com la implantació del xip d'identificació. S'aplicaran, 
igualment, les normatives i ordenances municipals per a la tinença d'animals domèstics.
254.                     Seguir amb les campanyes adreçades als propietaris de gossos per a la recollida 
dels excrements.
255.                     Estudiar la necessitat d’establir zones especials per a gossos.
256.                     Control de plagues i de colònies d’animals descontrolades.
 
 
  
 
Habitatge
 
257.                     Mantenir i apostar per l’Oficina Local d’Habitatge
258.                     Mantenir i reforçar el servei de Borsa d’habitatges de lloguer social.
259.                     Fer aflorar els habitatges buits a Torelló, abans de fer noves promocions 
d’habitatge social.
260.                     Planificar les necessitats de rehabilitació d’habitatges privats i buscar els suports 
necessaris per portar-ho a terme.
261.                     Seguir dotant de pressupost l’ordenança de millora dels espais comuns dels 
edificis (façanes, cobertes, etc) dins el Pla de Barris.
262.                     Fer un seguiment de possibles casos de desnonaments i, si s’escau, fer el paper de 
mediador entre les parts.
263.                     Negociar amb les entitats financeres perquè facilitin l’aflorament dels pisos buits 
que tenen i posar a disposició l’Oficina Local d’Habitatge. 


