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AJUNTAMENT DE TORELLÓ - PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2015-2019

El Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Torelló és un document estratègic i de
planificació, la funció del qual és definir els objectius, els propòsits i les línies mestres
de l’acció de govern municipal de la legislatura 2015-2019. I amb més concreció,
enumerar una relació de les accions que faran possible l’assoliment d’aquests
objectius.
En definitiva, el PAM estableix les prioritats de l’acció de govern i les classifica en base
a uns objectius estratègics, que recullen un conjunt d’objectius operatius, en els quals
es detallen les accions concretes i precises que es portaran a terme durant els quatre
anys de mandat.
En el procés d’elaboració del PAM de Torelló hi han participat tots els regidors i
regidores de l’equip de govern municipal. En base a una visió política compartida i a
uns criteris que parteixen d’una idea comuna (expressada en el programa electoral i en
el pacte de govern signat pels grups municipals de CiU i FEM Torelló), s’ha portat a
terme un procés de reflexió que ha cristal·litzat en el document que segueix, que
defineix les línies generals del mandat, enteses, no només com un objectiu, sinó com
un compromís davant la ciutadania.
Per tant, mitjançant el PAM, els ciutadans i ciutadanes de Torelló poden conèixer quins
són els projectes de l’equip de govern i, en el seu moment, podran avaluar el seu grau
de compliment. Per això, el PAM és objecte d’un seguiment constant, en la mesura
que determinarà com una declaració d’intencions es converteix en realitat tangible en
el decurs dels quatre anys d’una legislatura.
D’altra banda, la definició dels objectius i de les accions a portar a terme, condueixen a
un treball transversal entre els diferents departaments municipals i a una actuació
coordinada per tal d’assolir uns objectius comuns.
El PAM de l’Ajuntament de Torelló 2015-2019 és, per tant, el full de ruta d’aquesta
legislatura i constitueix l’eix vertebrador de l’acció de govern d’aquests quatre anys.
S’estructura en cinc grans objectius estratègics:
1.- Afavorir la millora de serveis, infraestructures i espais públics eficients i sostenibles
2.- Fomentar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al municipi
3.- Assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure dignament
durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les necessitats
personals bàsiques i socials
4.- Fer de l’Ajuntament una administració eficient, pròxima, transparent i oberta a la
participació ciutadana.
5.- Impulsar l’ocupació i el desenvolupament econòmic del municipi
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS, OPERATIUS I ACTUACIONS

1. Afavorir la millora de serveis, infraestructures i espais públics eficients
i sostenibles
1.1. MILLORAR LA MOBILITAT I L’ACCESSIBILITAT URBANA
1.1.1. Urbanitzar els carrers Sant Bartomeu; Giravolt, Joan Deordal, Sau i
Puigdassalit; Nou i Corredor de Can Reig i Passatge paral·lel al riu Ges,
part posterior a les finques del Carrer de la Pau.
1.1.2. Construir les rotondes de Les Serrasses i la de la confluència del carrer

Progrés amb la carretera BV-5224.
1.1.3. Revisar i aplicar el Pla d’Accessibilitat del municipi.
1.1.4. Elaborar un projecte de pacificació del carrer Sant Miquel.
1.1.5. Continuar el desplegament del Pla de Mobilitat, evitant la circulació de

camions de més de 3,5Tn pel casc urbà i el redisseny de les parades de
bus per aconseguir que el servei actual arribi al CAP tarificat socialment.

1.2. ADAPTAR ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I ELS ESPAIS DELS

BARRIS A LES NECESSITATS DE LA CIUTADANIA
1.2.1. Executar les obres de construcció de la nova Sala Polivalent municipal i

reformar la caseta del jardí de Can Parrella com a seu de l’Oficina del
Pla de Barris i habilitar la Sala Noble com a sala de plens municipal i
d’actes oficials.
1.2.2. Projectar i col·laborar en l’execució de les obres d’adequació de l’Espai

Estivill-Camps com a llar de suport per a persones amb malaltia mental i
cedir espais per ampliar l’escola Marta Mata.
1.2.3. Dissenyar i urbanitzar una àrea de lleure per als gossos i zona verda a

La Cabanya i obrir com a espai de lleure, oci i esport l’actual camp de
futbol del barri de Montserrat, adequant-lo com a parc urbà.
1.2.4. Habilitar un aparcament per a autocaravanes al carrer del Ter i adequar

una zona d’aparcament al carrer Pirineus, per a ús preferent dels
usuaris del tren.
1.2.5. Elaborar un estudi per a la reforma de l’edifici, els accessos i els

equipaments del Mercat Municipal.
1.3. PROMOURE LA GESTIÓ EFICIENT DE L’ENERGIA I L’ÚS DE

RENOVABLES
1.3.1. Continuar amb el desplegament del Pla d’Acció per a l’Energia

Sostenible (PAES).
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1.3.2. Executar programes per a la reducció de consums energètics en

equipaments
municipals
TELEMESURA’T).

(programes

DESENDOLLA’T
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1.3.3. Estudiar la viabilitat d’instal·lació d’energia solar fotovoltaica en

equipaments municipals (Edifici de La Cooperativa).
1.3.4. Concedir ajuts econòmics per a la rehabilitació de cobertes, façanes,

estructura i instal·lacions dels elements comuns del parc d’habitatge del
nucli antic en el marc del Pla de Barris.
1.3.5. Construcció d’un circuit per a tots els públics des de la zona esportiva

fins al Pelut, passant per la Bardissa i el Parc del Ter.

1.4. MILLORAR L’ENTORN I

LA QUALITAT MEDIAMBIENTAL DEL

MUNICIPI
1.4.1. Executar els treballs de recuperació i restauració paisatgística d’espais

naturals de l’entorn del municipi (Malianta, La Bardissa, carrer dels
Pous).
1.4.2. Estudiar el trasllat dels horts urbans a un espai municipal, més gran i

més proper al municipi.
1.4.3. Regular el cultiu de les plantacions productives de pollancres.
1.4.4. Arranjar i mantenir els camins vora Ter (GR 210) i vora Ges (PR c-47) al

seu pas pel municipi.
1.4.5. Portar a terme campanyes de promoció i difusió per a la sensibilització

ambiental.
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2. Fomentar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al
municipi
2.1. FOMENTAR I VETLLAR PER LA SALUT DE LES PERSONES
2.1.1. Organitzar tallers i xerrades sobre hàbits saludables.
2.1.2. Actualitzar el cens municipal d’establiments alimentaris.
2.1.3. Oferir formació continuada en seguretat alimentària adreçada al

personal d’establiments minoristes d´alimentació.
2.1.4. Ampliar la xarxa de desfibril·ladors.
2.1.5. Fer el control sanitari d’aigües de consum humà, d’establiments

minoristes d’alimentació, de restauració col·lectiva comercial, de
mercats de venda sedentària i ambulants i la vigilància i control sanitari
de les piscines d’ús públic.

2.2. APROPAR LA CULTURA AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ I DONAR

SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU CULTURAL
2.2.1. Programar i organitzar esdeveniments culturals i lúdics i festes populars.
2.2.2. Fomentar i donar suport tècnic i logístic a la creació artística i a la

posada en marxa de nous projectes culturals, propis o de col·lectius
diversos, afavorint la col·laboració i les sinèrgies entre les entitats.
2.2.3. Obrir al públic de manera regular el Museu de la Torneria, incorporant el

fons material i documental de la Vitri, i promoure-hi activitats culturals
diverses.
2.2.4. Buscar els recursos necessaris per a la renovació del pati de butaques i

la climatització del Teatre Cirvianum i convertir-lo en referent comarcal
com a centre de difusió, producció, creació i formació artística en el
camp de les arts escèniques, amb una programació diversa i de qualitat.
2.2.5. Elaborar un reglament d’usos per regular la utilització de la futura sala

polivalent per part de les entitats per tal de celebrar-hi els seus actes
culturals i lúdics.
2.3. FOMENTAR L’ACTIVITAT FÍSICA SALUDABLE I ADEQUAR LES

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
2.3.1. Desenvolupar programes coordinats amb el CAP Vall del Ges, Benestar

Social i Polítiques d’Igualtat.
2.3.2. Coordinar caminades d’esport adaptat amb els membres d’ADFO

(Associació Disminuïts Físics d’Osona).
2.3.3. Redactar un estudi per homologar les mides de la pista d’atletisme.
2.3.4. Habilitar una zona de boulder en una pista d’esquaix del pavelló.
2.3.5. Habilitar un circuit exterior de cros a la part posterior del pavelló.
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2.4. POTENCIAR EL PAPER DE L’EDUCACIÓ COM A FACTOR CLAU DE

DESENVOLUPAMENT PER A TOTA LA POBLACIÓ
2.4.1. Executar el Projecte Educatiu de Torelló.
2.4.2. Crear una Oficina Municipal d’Escolarització (OME).
2.4.3. Crear espais formatius i tallers per a les famílies.
2.4.4. Consolidar les escoles municipals de música i d'arts plàstiques com a

eines punteres en l'educació de Torelló.
2.4.5. Elaborar un pla local de comunicació de l’oferta educativa local.
2.4.6. Ampliar els recursos econòmics per a programes que fomentin l’esport i

les activitats extraescolars.
2.4.7. Potenciar l'Escola d'Adults.

2.5. INCORPORAR LA PERSPECTIVA D’IGUALTAT EN TOTA L’ACCIÓ

MUNICIPAL
2.5.1. Adherir-se al Pla Comarcal d’Osona d’igualtat per raó d’orientació

sexual i identitat de gènere d’Osona.
2.5.2. Organitzar xerrades, exposicions o activitats artístiques per sensibilitzar

en les violències de gènere.
2.5.3. Realitzar campanyes per conscienciar la ciutadania: 8 de març, 28 de

maig i 25 de novembre.
2.5.4. Impulsar estratègies i mesures per incorporar la igualtat en tots els

plans, programes i projectes municipals, que posi l’accent en la
transversalitat, la coordinació i la presa de decisions.

2.6. FACILITAR L’AUTONOMIA I L’APODERAMENT SOCIAL DE LES

PERSONES JOVES DEL MUNICIPI
2.6.1. Fer campanyes informatives per enfortir les habilitats i les capacitats

dels joves per adoptar formes de vida saludables.
2.6.2. Informar i assessorar sobre l’oferta de formació no obligatòria i la

formació al llarg de la vida.
2.6.3. Continuar amb el treball de la taula de salut Nits Q Torelló.
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3. Assegurar la igualtat d’oportunitats i el dret de les persones a viure
dignament durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la
cobertura de les necessitats personals bàsiques i socials

3.1. FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL
3.1.1. Finalitzar i potenciar les actuacions del Pla d’Inclusió i Cohesió Social.
3.1.2.

Mantenir i millorar econòmicament els convenis amb les entitats socials
que actuen en el municipi.

3.1.3.

Impulsar les actuacions del Pla de Diversitat, Ciutadania i Convivència.

3.1.4.

Introduir clàusules socials per a les contractacions municipals.

3.1.5.

Donar a conèixer el Servei d’Orientació Jurídica.

3.1.6.

Agilitzar l’atenció directa a través de la primera acollida.

L’AUTONOMIA
SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA

3.2. PROMOCIONAR

PERSONAL

I

ATENDRE

LES

3.2.1.

Revisar i actualitzar el Programa de Gent Gran.

3.2.2.

Potenciar i ampliar el nombre de persones amb recursos d’atenció a
domicili: servei d’ajuda a domicili (SAD dependència), teleassistència,
transport, neteja de xoc...

3.2.3.

Oferir projectes preventius adreçats a persones grans, com el voluntariat
conjuntament amb entitats.

3.3. COMBATRE L’EXCLUSIÓ SOCIAL I REFORÇAR L’ATENCIÓ A LA

POBRESA
3.3.1.

Mantenir i millorar els recursos i prestacions adreçades a les persones o
grups en situació de vulnerabilitat.

3.3.2.

Impulsar un grup de treball per replantejar l’actual sistema de recursos
municipals adreçats a la pobresa alimentària, ajuts per a l’escolarització,
pobresa energètica, conjuntament amb les entitats socials.

3.3.3.

Garantir els recursos residencials adreçats a persones i/o famílies en risc
d’exclusió social, coordinadament amb l’Oficina d’Habitatge.

3.3.4.

Crear grups de persones vulnerables amb interessos comuns, per
realitzar tallers que potenciïn l’apoderament.
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4. Fer de l’Ajuntament una administració eficient, pròxima, transparent i
oberta a la participació ciutadana

4.1. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA AL MUNICIPI DE

TORELLÓ
4.1.1. Revisar i actualitzar el Reglament de Participació Ciutadana i donar-lo a

conèixer a la ciutadania.
4.1.2. Redefinir, conjuntament amb els centres educatius, el Consistori Infantil

per fer-lo més operatiu.
4.1.3. Implantar enquestes ciutadanes periòdiques sobre temes d’actualitat a

la web municipal.
4.1.4. Buscar i aplicar nous mecanismes i instruments de contacte i

comunicació amb la ciutadania.
4.1.5. Fer campanyes divulgatives perquè les xarxes socials municipals siguin

una via de participació i comunicació directa de la ciutadania amb
l’Ajuntament.
4.2. DINAMITZAR I FOMENTAR EL TEIXIT ASSOCIATIU
4.2.1. Fer un estudi de viabilitat per a la creació d’un Portal Municipal
d’Entitats.
4.2.2. Simplificar la tramitació dels convenis i subvencions per part de les

associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats, fent-la més
senzilla i àgil.
4.2.3. Oferir equipaments, instal·lacions i espais municipals a les entitats.
4.2.4. Fer l’acompanyament a les entitats en la seva constitució i relació

administrativa amb l’Ajuntament.
4.3. MILLORAR LA TRANSPARÈNCIA I EL RETIMENT DE COMPTES EN

TOTA LA GESTIÓ MUNICIPAL
4.3.1. Dotar d’instruments tècnics a la ciutadania per fer el seguiment del pla

d’actuació municipal (PAM).
4.3.2. Mantenir i actualitzar les dades contingudes a la web municipal i al

Portal de Transparència.
4.3.3. Calcular i analitzar els costos dels serveis municipals.
4.3.4. Difondre la informació que generi l’Ajuntament i les seves actuacions a

través dels diversos canals de comunicació a l’abast.
4.3.5. Utilitzar les xarxes socials com a eina bàsica de difusió de la informació

municipal.
4.3.6. Avaluar de forma continuada les peticions d’accés a la informació per

millorar la resposta.
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4.4. IMPLEMENTAR

L’ADMINISTRACIÓ

ELECTRÒNICA

A

L’AJUNTAMENT
4.4.1. Posar en marxa una nova web municipal, accessible, moderna i

transparent, i apta per a les noves aplicacions.
4.4.2. Millorar l’accés a la carpeta ciutadana i reduir i simplificar els tràmits

administratius.
4.4.3. Incrementar els tràmits electrònics i informar-ne a la ciutadania.
4.4.4. Posar en funcionament el Servei de Finestreta Única Empresarial

(FUE).
4.4.5. Redactar les cartes de Serveis Municipals.
4.4.6. Crear una aplicació mòbil sobre el municipi, amb informació municipal,

agenda i serveis.
4.4.7. Instal·lar el servei wifi de lliure accés a Internet als equipaments

municipals.
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5. Impulsar l’ocupació i el desenvolupament econòmic del municipi

5.1. IMPULSAR UN TEIXIT COMERCIAL URBÀ FORT, COMPETITIU I

PROFESSIONAL
5.1.1. Organitzar campanyes que posin en valor el comerç de proximitat i

desestacionalitzin les compres.
5.1.2. Impulsar plans per posar en valor el mercat municipal de Torelló i el

revitalitzin.
5.1.3. Promoure programes d’acompanyament i assessorament comercial.
5.1.4. Mantenir un conveni per a la professionalització de l’Agrupació de

Comerciants.
5.1.5. Engegar campanyes per fomentar l’ocupació de locals buits.

5.2. MILLORAR L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES I IMPULSAR LA

INSERCIÓ EN EL TEIXIT PRODUCTIU LOCAL
5.2.1. Oferir atenció individualitzada a persones que volen millorar la seva

ocupabilitat, en el marc de la metodologia per competències.
5.2.2. Fer una prospecció ocupacional per tal d’aproximar el servei d’ocupació

a les empreses del territori.
5.2.3. Realitzar intermediació laboral entre el SLO i les empreses del territori

en metodologia per competències.
5.2.4. Organitzar programes de formació i inserció, tallers i

càpsules
formatives grupals, així com programes de pràctiques en empreses.

5.2.5. Dissenyar programes específics d’acompanyament ocupacional per a

col·lectius en risc d’exclusió (joves, majors de 45 anys, aturats de llarga
durada, etc).
5.3. MILLORAR L’OFERTA FORMATIVA OCUPACIONAL AL MUNICIPI
5.3.1. Avaluar l’oferta formativa ocupacional i les necessitats formatives del
territori.
5.3.2. Elaborar i executar programes i tallers de formació ocupacional i

professionalitzadora.
5.3.3. Portar a terme un programa de formació específic en matèria de noves

tecnologies, des de l’alfabetització digital, fins al perfeccionament
informàtic per a la millora de l’ocupabilitat.
5.3.4. Potenciar amb campanyes de difusió les certificacions ACTIC.
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5.4. POTENCIAR L’ORIENTACIÓ FORMATIVA I LABORAL DELS JOVES I

IMPLICAR-HI EL SECTOR EMPRESARIAL
5.4.1. Ampliar els serveis que ofereix Torelló Jove respecte a l’orientació

laboral i formativa.
5.4.2. Crear la figura d’educador de carrer per als joves.
5.4.3. Fomentar l’entrada de joves a les empreses a través de contractes de

pràctiques i altres programes que fomentin l'ocupació i formació dins de
l'empresa.
5.4.4. Oferir una oferta formativa que permeti ampliar les competències dels

habitants a les diferent etapes de la vida.

5.5. CONSOLIDAR EL TEIXIT INDUSTRIAL EXISTENT
5.5.1. Actualitzar la base de dades d’empreses i autònoms del territori.
5.5.2. Fer, periòdicament, visites de prospecció d’empreses.
5.5.3. Elaborar i difondre la carta de serveis a les empreses, així com

programes
d’acompanyament
empresarial
per
millorar
comercialització, la producció i la comunicació de les empreses.
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5.5.4. Dissenyar programes de formació a mida per al sector empresarial.
5.5.5. Dissenyar activitats de networking empresarial per a la Vall del Ges,

Orís i Bisaura.

5.6. IMPULSAR

INICIATIVES
D'EMPRENEDORIA
I
L'ARRIBADA DE NOVES EMPRESES AL TERRITORI

FACILITAR

5.6.1. Donar suport i fer l’acompanyament en la creació de noves empreses.
5.6.2. Dinamitzar el viver d’empreses.
5.6.3. Crear una borsa de sòl i sostre industrial disponible.
5.6.4. Dissenyar campanyes per a la captació de noves empreses al territori.
5.6.5. Analitzar les principals necessitats dels PAE i les possibilitats d’accions

de millora.

5.7. FOMENTAR L’ESPERIT EMPRENEDOR
5.7.1. Organitzar tallers i programes de sensibilització de l’esperit emprenedor
als centres educatius (cultura emprenedora a l’escola, tallers de
creativitat...).
5.7.2. Realitzar sessions formatives als centres educatius per a donar a

conèixer el teixit productiu local i del territori.
5.7.3. Organitzar xerrades de foment de l’emprenedoria per a públic general.
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