5. Organització i gestió pública
5.1.

Organització supramunicipal

En l’àmbit del pla estratègic existeixen diferents organismes supramunicipals que engloben, total
o parcialment, els municipis de la Vall del Ges (Torelló, St. Pere i St. Vicenç), Orís i/o Bisaura
(Montesquiu, St. Quirze B, Sora, Sta. Maria de Besora, Vidrà):
Taula 5.1.1
Organismes supramunicipals existents a la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Nom de l’organisme
Consell Comarcal
d’Osona

Municipis que inclou
Tots els municipis d’Osona
(inclou Vidrà en alguns serveis
tot i que és de la província de
Girona)

Consorci Alba Ter

Tots els municipis de la conca
del Ter (inclosos Montesquiu,
Orís, Sant Quirze de Besora,
St. Vicenç de Torelló i Torelló)
12
municipis
(Tots
els
municipis de la Vall del Ges,
Orís, Montesquiu, Sant Quirze
de Besora i Vidrà)
Municipis del Bisaura
- Servei de residència d’avis

Consorci Meandres del
Ter

Serveis principals als municipis
- Recollida i tractament dels residus
municipals a la Vall del Ges i Orís a través del
Consorci per la gestió dels residus municipals
- Transport escolar
- Gestió de les activitats ramaderes
- Explotació de les EDARs de Torelló i Vidrà i
control dels abocaments a la xarxa de
clavegueram
- Serveis Socials: EAIA, etc.
- Suport tècnic als ajuntaments en la
recuperació, difusió i promoció dels elements i
espais emblemàtics vinculats al patrimoni
fluvial
- Promoció turística

Mancomunitat del
Bisaura i l’Alt Lluçanès
Pla Estratègic de la Vall Tots els municipis de la Vall del - Servei tècnic d'ocupació i autoempresa.
del Ges, Orís i Bisaura
Ges, Orís i Bisaura
- Servei tècnic de desenvolupament rural.
- Servei tècnic de medi ambient.
Nota: La Diputació de Barcelona també dona serveis relacionats amb els censos de població, la recaptació d’impostos, la gestió
d’algunes carreteres de la província així com del Parc Comarcal de Montesquiu, serveis educatius i un gran ventall de recursos
adreçats als municipis.

Amb l’excepció del Pla Estratègic, la resta d’organismes supramunicipals gestionen,
individualment, alguns serveis específics de forma conjunta entre els municipis. El Pla Estratègic
és l’únic organisme de gestió i planificació global conjunta des d’una òptica holística i
supramunicipal, tot i que actualment els seus serveis també s’hagin especialitzat en els àmbits
d’ocupació, desenvolupament rural, medi ambient, etc.
Actualment, però, el Pla Estratègic està pendent de configurar-se com entitat jurídica, per tal de
ser “l’Associació del pla estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura” tot creant, així, nous òrgans
de govern i participació entre els municipis, més enllà de les Comissions que actualment
funcionen. Les comissions estan creades com a fòrums de debat sectorials i es desglossen
territorialment en les comissions de la Vall del Ges i del Bisaura en funció de cada dinàmica de
treball. Les Comissions que existeixen actualment són les que es resumeixen a la següent taula,
compten amb un responsable tècnic, encarregat de convocar les reunions, passar actes i
coordinar-se amb la resta de comissions.
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Taula 5.1.2
Comissions del Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Responsables de la coordinació de les Comissions del P E:
Ordenació del Territori
Medi Ambient
Educació
Ocupació
Indústria
Comerç
Pagesia
Àmbit Social
Cultura
Turisme

Vall del Ges i Orís
Bisaura
Joan Vera (Coordinador PE)
Albert Puigvert (Tècnic de Medi Ambient del PE)
Rosa Carné (AODL)
Montse Vilalta (AODL)
J.Vera (Coordinador PE) i
Carme Aligué (Responsable d'Ocupació de Gestiomat)
Rosa Carné (AODL)
Montse Vilalta (AODL)
Rosa Carné (AODL)
Quim Espona (Servei de Desenvolupament Rural del PE)
Roser Pérez /Joan Vera
Montse Vilalta (AODL)
Lluís Xandri (AODL)
Montse Vilalta (AODL)
Montse Vilalta (AODL)

Font: Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Les comissions es reuneixen periòdicament i estan formades per persones de diferents àmbits
de la societat que representen a diferents entitats i organitzacions del territori, els polítics
assisteixen a les reunions com un membre més. El resultat de totes les comissions es comunica
a tots i cadascun dels ajuntaments de l’àmbit del pla estratègic.
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5.2.

Organització municipal

Segons l’Article 46 (1) de la LLEI 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
l’organització municipal es regeix per les regles següents:
a) L'alcalde, els tinents d'alcalde i el ple existeixen a tots els ajuntaments.
b) Hi ha una comissió de govern als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en
els de menys quan ho acorda el ple de l’ajuntament o ho estableix el reglament orgànic d’aquest.
c) La comissió especial de comptes existeix a tots els ajuntaments.
Poden complementar l'organització municipal:
a) Les comissions d'estudi, informe o consulta.
b) Els òrgans de participació ciutadana.
b´) El síndic o síndica municipal de greuges, si ho acorda el ple per majoria absoluta, a proposta d’un
grup municipal.
c) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi.

La situació dels diferents municipis de l’àmbit del Pla Estratègic és molt variable i l’estructura
orgànica dels ajuntaments de la Vall del Ges, Orís i Bisaura són molt diferents donades les seves
característiques demogràfiques i, per tant, els seus recursos tècnics:
Taula 5.2.1
Estructura orgànica dels ajuntaments a la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Municipis de la Vall
del Ges, Orís i
Bisaura
Torelló

Població

+

St. Pere Torelló

Ajuntament amb diferents àrees, tècnics i
organismes autònoms. Recursos elevats.

2.289

Ajuntament amb recursos tècnics limitats:
secretari-interventor+ arquitecte (dedicació
parcial) + AODL+ administratius + 2 tècnics un
de cultura i un de joventut (no hi ha enginyer
municipal)
1.993 Ajuntament amb recursos tècnics limitats:
secretari-interventor + arquitecte i enginyer
municipals (dedicació parcial) + AODL(per tot el
Bisaura) + administratius + brigada
1.895 Ajuntament amb recursos tècnics limitats:
secretari-interventor + arquitecte i enginyer
municipal (dedicació parcial) + AODL+
administratius
Ajuntament amb recursos tècnics limitats:
861
secretari-interventor +arquitecte i enginyer
municipal (dedicació parcial) + administratius
244 Ajuntaments amb un sol administratiu.
204 L’arquitecte i enginyer municipal hi van només a
190 hores requerides. AODL compartit per tot el
156 Bisaura.
3.404

St. Quirze de Besora

St. Vicenç Torelló

Montesquiu
Orís
Sora
Sta. Maria Besora
Vidrà
Bisaura
Vall del Ges
TOTAL

12.807

Recursos tècnics i estructura orgànica de
l’Ajuntament

Òrgans de participació
ciutadana
- Consell Escolar Municipal
- Consell Municipal de
Benestar Social
- Consell Escolar Municipal
- Consell Municipal de
Cultura
- Consell Escolar Municipal

- Consell Escolar Municipal

- Consell Escolar Municipal
-----

17.235

-

20.641

Nota: AODL: agent de desenvolupament local
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La realitat dels ajuntaments amb menys recursos tècnics, fa que la seva gestió sigui,
bàsicament, de recaptació de les taxes establertes a les ordenances fiscals. La prestació de
serveis bàsics (enllumenat públic, cementiri, abastament d’aigua, recollida de residus, accés als
nuclis de població, etc. segons l’Article 64(1) de la LLEI 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de
règim local de Catalunya) des d’aquests ajuntaments és molt més complicada i en alguns casos
s’ha optat per delegar-la les entitats supramunicipals, sobretot al Consell Comarcal d’Osona i a
la Diputació de Barcelona. La idea de mancomunar serveis i fins i tot equipaments comuns
permet, gràcies al compartiment de costos, oferir més serveis i més variats al conjunt de la
població.
Pel que fa als òrgans de participació ciutadana, i més enllà dels Consells Escolars Municipals
existents en tots els municipis amb CEIP, els únics municipis que els han desenvolupat són
Torelló i Sant Pere de Torelló. Els Consells Municipals són òrgans consultius de l’administració.
Pel que fa a Torelló, és l’únic Ajuntament que compta amb un Reglament de participació
ciutadana, en el qual es regulen els mecanismes de creació i funcionament dels Consells
Municipals, com el de Benestar Social que és l’únic que s’ha tirat endavant fins a la data. El
Consell Municipal de Cultura de Sant Pere de Torelló compta amb un reglament de
funcionament intern des de l’any 2000.
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5.3.

Eines existents en la gestió del territori

a) Mecanismes de regulació administrativa
En aquest sentit, el primer que cal comentar és l’absència de ROM, Reglament Orgànic
Municipal als ajuntaments de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
L’aprovació del ROM té un caire opcional. L’Ajuntament no està obligat a dotar-se d’ell, per
tractar-se d’una potestat de l’Ajuntament que pot exercir si creu convenient d’acord amb
l’establert amb l’article 4.a) de la llei de bases i 55 del text refós aprovat per Decret legislatiu
781/86. Encara, que no sigui una obligació legal de comptar amb un ROM, podria considerar-se
operativament necessari si existís un buit normatiu pel que fa a la regulació de l’organització i
funcionament de l’administració municipal.
Pel que fa a la resta de reglaments i d’ordenances, la major part dels ajuntaments petits
compten, només, amb ordenances fiscals, és a dir, reguladores de les taxes i impostos que
obliguen als residents contribuents de cada municipi. Les ordenances no fiscals relacionades
amb la gestió i els serveis dels Ajuntaments són més escasses i poc desenvolupades. En podem
destacar les següents segons l’ordre cronològic d’aprovació.
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Taula 5.3.1
Relació d’ordenances no fiscals existents a la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Ajuntament
Montesquiu

Sant Quirze de
Besora
Sta. Maria Besora
Sora
Vidrà
Orís
St. Pere Torelló

St. Vicenç Torelló

Torelló

Any d’aprovació
Ordenança municipal
1999 Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
1999 Ordenança municipal de circulació
Ordenança reguladora dels colors de les façanes exteriors de
les edificacions
Ordenança de la instal·lació d’antenes en l’exterior dels
immobles
Ordenança reguladora dels usos industrials
-- --- --- --- -1999 Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
2000 Reglament del consell municipal de cultura
1999 Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
2000 Reglament regulador del servei d’abastament d’aigua potable
2000 Ordenança municipal de policia i bon govern
2000 Ordenança reguladora de l’atorgament de llicències de
primera ocupació
2000 Ordenança sobre la tinença d’animals de companyia
2001 Reglament del servei públic municipal de llar d’infants
1999 Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions
2000 Ordenança reguladora de la circulació de ciclomotors
2000 Ordenança per la tinença d’animals de companyia
2002 Ordenança reguladora de les activitats i instal·lacions de
radiocomunicació
2003 Reglament de participació ciutadana

D’altra banda Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Montesquiu, Orís i Sora han aprovat per ple
municipal el Reglament regulador de la gestió dels residus ramaders i d’aplicació de fangs de
depuració a l’adherir-se al Pla integral per a la gestió de purins porcins de la comarca d’Osona.
També existeix una proposta d’ordenança de gestió de runes conjunta pels municipis de la Vall
del Ges.
Cal destacar que cap dels municipis no compta amb una Ordenança municipal de protecció del
medi de caràcter generalista.
D’altra banda, l’existència d’una ordenança és necessària però no suficient, en el sentit que cal
que el municipi es doti dels mecanismes suficients per tal de poder assegurar l’adequat
compliment de les mesures que s’hi estableixen. Mesurar el grau d’efectivitat de les ordenances
municipals no està a l’abast d’aquest estudi, tot i que el llistat d’ordenances aprovades ens
dóna una idea de quins són els aspectes que s’han regulat a cadascun dels municipis de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura.
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b)

Mecanismes de planificació

Els ajuntaments compten, actualment, amb estudis de planificació específics i sectorials que els
ajuden en la seva gestió diària. Tot aquest conjunt de plans i programes preveuen actuacions
futures a desenvolupar en el seu àmbit sectorial.
Els plans i programes que hi ha vigents en cada municipi hi són paral·lelament a la planificació
urbanística (plans d’ordenació urbanística municipal i figures derivades (unitats d’actuació, plans
parcials, etc.) als que ja dediquem un capítol sencer (vegeu el capítol d’anàlisi del territori). Tot
seguit es dóna un resum, tant de la planificació urbanística, com de la planificació sectorial de
cada municipi.
Taula 5.3.2
Relació de plans i normes urbanístiques
Ajuntament
Montesquiu

Planificació urbanística
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades l’any 1992 amb
modificacions puntuals posteriors (text refós aprovat l’any 2000)
Sant Quirze de Besora Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades l’any 1990
Sta. Maria Besora
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS), aprovades l’any 1987
Sora
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades l’any 1987 i
modificacions puntuals posteriors (text refós aprovat l’any 2000)
Vidrà
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades a finals de l’any 2000
Orís
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades el juliol de 1985
actualment en revisió
St. Pere Torelló
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades l’any 1989
St. Vicenç Torelló
Normes Subsidiàries de Planejament (NNSS) aprovades l’any 1983 i actualment
en fase de revisió
Torelló
Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Torelló aprovada el 20 de
desembre de 1999
Font: Informació proporcionada pels propis Ajuntaments 2003.
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Taula 5.3.3
Relació de plans i programes sectorials de futur
Ajuntament
Montesquiu
Sant Quirze
de Besora
Sta. Maria
Besora
Sora
Vidrà
Orís
St. Pere
Torelló

St. Vicenç
Torelló
Torelló

Any
d’aprovació
anual
anual
Pendent de
revisió
-anual
-anual
2002
2003
anual
anual
Redactat però
no aprovat

Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
Pla Bàsic d’Emergència Municipal (PBEM)
-Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
-Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Sant Pere de
Torelló
Pla Integral de Joventut
Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
Pla d’Actuació Municipal (PAM)

2000 Pla de l’estudi de prospecció sobre la situació de les persones grans i
dels cuidadors familiars a Torelló

anual
2003
En curs
1997-1998
Plans
conjunts
que afecten
a tots els
municipis

Planificació sectorial

Pla d’Actuació Municipal (PAM) on es contemplen el risc d’inundacions,
incendis i nevades
Pla de prevenció municipal d’incendis forestals (PPI)
Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials de Torelló
Pla d’Accessibilitat de Torelló (previst per aquest 2003)
Pla Estratègic de promoció econòmica de la Vall del Ges (Ajuntaments de
la Vall del Ges)

1998 Programa Comarcal de Gestió de Residus Municipals (Consorci per la
gestió dels residus municipals, Consell Comarcal d’Osona)
1999 Pla d’Ordenació Integral del Riu Ter (POIRT) (Consorci Alba Ter (*))
2000 Programa d’Educació Ambiental per les escoles del Pla Estratègic i
adhesió al Programa Escoles Verdes de Catalunya (Generalitat de
Catalunya)
2000 Pla Integral per a la Gestió de Purins Porcins de la Comarca d’Osona
(Consell Comarcal d’Osona)
2002 Pla Estratègic II Osona XXI (Associació Pla Estratègic)

(*)Nota: afecta a Montesquiu, Orís, Sant Quirze de Besora, St. Vicenç de Torelló i Torelló
Font :Informació proporcionada pels propis Ajuntaments 2003.

Qualsevol estratègia de desenvolupament futur conjunta de tots els municipis ha de preveure les
actuacions sectorials que es preveuen, i alhora una planificació sectorial hauria d’emmarcar-se
en les tendències globals de desenvolupament pactades a nivell global.
Els plans que existeixen actualment a nivell comarcal i/o conjuntament entre els municipis de la
Vall del Ges, Orís i Bisaura, són, o bé sectorials (educació ambiental, gestió de purins) o bé
són, només, un marc de referència (com el pla estratègic d’Osona) el qual cal adaptar a
l’estructura i funcionament dels municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

248

Document I. Memòria descriptiva
Auditoria ambiental supramunicipal de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

c) Instruments fiscals
Els instruments fiscals són, d’una banda, els més extensos entre els municipis de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura, i d’altra banda, els menys aprofitats, en el sentit que poden ser una eina
d’incentivació i/o penalització de certs comportaments. Així, es denota un baix grau de
bonificacions i/o rebaixes en els impostos convencionals com a contrapartida per assolir certs
objectius als municipis.
Així, per exemple, l’excepció de l’impost d’obres per tal de fixar població al territori i evitar la
fuga de població només s’ha detectat a Sant Pere de Torelló i en els casos dels habitatges per a
joves. O l’establiment d’un impost sobre les runes per tal d’evitar els abocaments incontrolats és
una mesura fiscal que no s’aplica de forma generalitzada als municipis.
d) Controls i accions de vigilància
En l’àmbit ambiental la Diputació de Barcelona ha realitzat diferents actuacions de control, tant
de la qualitat de l’aire com de l’aigua de les fonts. A nivell municipal, les actuacions de
vigilància ambiental normalment es porten a terme des de la policia local. L’Ajuntament de
Torelló ha realitzat campanyes puntuals de control del soroll i la contaminació dels vehicles.
Actualment, amb la Llei d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, tots els processos de
control de les “activitats classificades” segueixen un nou procediment de legalització. En aquest
sentit, cal que l’Ajuntament classifiqui les activitats presents al seu municipi en funció dels
annexos de la Llei d’IIAA, per tal de poder, així, portar un seguiment del procés de legalització de
cadascuna de les activitats en funció de la seva capacitat contaminant. En aquest sentit,
encara hi ha molta feina a fer des dels municipis en el control de les activitats, sobretot en
municipis petits en nombre d’habitants, i per tant, amb pocs recursos tècnics, però amb molt de
territori i amb ampliacions importants dels seus polígons industrials (com per exemple Sora) o
amb una important activitat ramadera. Alhora, també és important potenciar la coordinació amb
entitats supramunicipals com en Consell Comarcal d’Osona en aquest sentit.
e) Sistemes d’informació i comunicació
Pel que fa als mecanismes i accions d’informació a la població efectuades des dels
Ajuntaments, cal destacar els diferents butlletins municipals així com el butlletí del Pla Estratègic
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
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Taula 5.3.4
Principals publicacions informatives en l’àmbit de la Vall del ges, Orís i Bisaura
Municipi
Montesquiu
Orís
Sant Pere de Torelló
Sant Quirze de Besora
Sant Vicenç de Torelló
Santa Maria de Besora
Sora
Torelló
Torelló
Vidrà
Bisaura
Vall del Ges
Vall del Ges, Orís i Bisaura
Vall del Ges
Osona
Osona

Publicació
El Butlletí del Poble
Butlletí municipal
La Grevolosa
Butlletí municipal
Butlletí municipal
Butlletí municipal Pescallunes
Programa de Festa Major
El 855
A T Agrària de Torelló
Informatiu empresarial i del comerç
Setmanari Torelló
osona.com
El 9 Nou -Especial Vall del Ges/Bisaura

Font: Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 2003.
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5.4.

Despeses municipals

L’anàlisi dels pressupostos municipals s’ha efectuat des d’una doble perspectiva, primer, s’ha
volgut detectar quin és el pes relatiu dels diferents àmbits de la sostenibilitat municipal, és a dir,
quants recursos es destinen a aspectes ambientals, quants a aspectes econòmics i quants a
aspectes socials. I després, s’ha volgut analitzar quina és la despesa general per habitant.
L’anàlisi s’ha fet a partir de les despeses liquidades.
Figura 5.4.1
Desglòs dels pressupostos municipals dels municipis de la Vall del Ges (despeses anuals)

Torelló

St. Vicenç de Torelló

Pressupost 2001: 9.067.576 €, 739 €/habitant

Pressupost 2001: 934.989 €, 515 €/habitant

Aspectes
institucionals:
31%

Aspectes
econòmics:
4%

Aspectes
institucionals:
24%

Aspectes socioculturals:
20%

Aspectes socioculturals:
40%

Aspectes
econòmics:
2%

Aspectes
ambientals:
15%

Aspectes
urbanístics:
6%

Aspectes
urbanístics:
30%

Aspectes
ambientals:
28%

Sant Pere de Torelló
Pressupost 2002: 2.208.712 €, 990 €/habitant
Aspectes socioculturals:
16%

Aspectes
institucionals:
33%

Aspectes
ambientals:
14%

Aspectes
urbanístics:
37%
Notes:
1.- els aspectes institucionals inclouen des del personal, el protocol, l’administració i costos d’hisenda
2.- els aspectes ambientals inclouen la neteja viària, la gestió dels residus, l’aigua, l’energia i les zones verdes.
3.- els aspectes econòmics només es refereixen a actuacions de foment, promoció i incentivació de l’agricultura, la indústria, el
comerç i/o el turisme
4.- els aspectes socio-culturals inclouen des de benestar social a programació cultural, educació, esports, joventut i gent gran...
5.- els aspectes urbanístics inclouen els projectes i les obres, així com aspectes territorials d’arranjament de camins, etc.
Nota: el manteniment d’equips s’ha desglossat en funció de cada equipament (socio-cultural-esportiu, ambiental o institucional en
cas de l’edifici del mateix consistori, per exemple.
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos municipals subministrats pels propis ajuntaments, 2003
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Figura 5.4.2
Desglòs dels pressupostos municipals dels municipis del Bisaura (despeses anuals)

Montesquiu

Sant Quirze de Besora

Pressupost 2001: 680.163 €, 796 €/habitant

Pressupost 2001: 2.116.258 €, 1066 €/habitant

Aspectes socioculturals:
14,4%
Aspectes
institucionals:
49,7%

Aspectes
ambientals:
25,0%

Aspectes socio- Aspectes
culturals:
ambientals:
3%
10%
Aspectes
urbanístics:
20%

Aspectes
institucionals:
66%

Aspectes
econòmics:
1%

Aspectes
urbanístics:
10,9%

Vidrà

Sora

Pressupost 2001: 210.301 €, 1.290 €/habitant
Aspectes socioculturals:
4%

Aspectes
institucionals:
61%

Aspectes
urbanístics:
35%

Pressupost 2001: 185.793 €, 983 €/habitant

Aspectes
institucionals:
28%
Aspectes
econòmics:
0%

Aspectes socioculturals:
6%
Aspectes
ambientals:
36%

Aspectes
urbanístics:
30%

Notes :
1.- els aspectes institucionals inclouen des del personal, el protocol, l’administració i costos d’hisenda
2.- els aspectes ambientals inclouen la neteja viària, la gestió dels residus, l’aigua, l’energia i les zones verdes.
3.- els aspectes econòmics només es refereixen a actuacions de foment, promoció i incentivació de l’agricultura, la indústria, el
comerç i/o el turisme
4.- els aspectes socio-culturals inclouen des de benestar social a programació cultural, educació, esports, joventut i gent gran...
5.- els aspectes urbanístics inclouen els projectes i les obres, així com aspectes territorials d’arranjament de camins, etc.
Nota: falten les dades de Sta. Maria de Besora i Orís
Font: elaboració pròpia a partir dels pressupostos municipals subministrats pels propis ajuntaments, 2003

El primer que s’observa al conjunt de pressupostos municipals en general és que la incentivació
de l’economia té un pes relatiu baix respecte la resta d’aspectes, donat que no és la funció
principal d’un Ajuntament i donat que normalment aquesta ajuda s’efectua per altres vies i no
es tradueix en les despeses del pressupost municipal, ja sigui a través d’ordenances, rebaixes
en els impostos, o facilitats en l’establiment de noves activitats.
D’altra banda, s’observa, també, l’elevat pes de les despeses pròpies de la institució, sobretot al
Bisaura donat que són Ajuntaments petits amb recursos limitats. Els pressupostos municipals
tenen una despesa anual entre els 500 i els 1.200 /habitant i any. Cal tenir present, però, que
l’indicador de despesa per habitant pren com a referència el cens municipal d’habitants. Aquest
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indicador pot variar sensiblement en aquells municipis a on hi ha molta població flotant, és a dir
resident temporalment o població estacional que viu o fa estança al municipi tot i no estar
censada.
Els aspectes socio-culturals que inclouen des de les festes majors a activitats d’educació i
esportives suposen un cost més elevat als municipis de la Vall del Ges que al Bisaura, a on
també hi ha més instal·lacions a mantenir en aquest sentit.
I finalment els aspectes ambientals no suposen un cost molt elevat dels pressupostos
municipals, tot i recollir aspectes com el cost de recollida i abocament de residus i/o el
proveïment d’aigua i la neteja viària.
A l’annex poden observar-se amb més detall, aquestes partides pressupostaries a cada
municipi.
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5.5.

Annex
Anàlisi dels pressupostos municipals (despeses anuals)
Any 2001
Torelló

Despeses reals liquidades
Pts/any

Aspectes socials-culturals:
Comunicació social i participació ciutadana
Accions públiques relatives a la salut
Promoció i reinserció social
Promoció d'ocupació
Ensenyança i promoció educativa
Cementiris i serveis funeraris
Promoció i difusió de la cultura
Acció social
Infància i Joventut
Educació física i esports
Aspectes ambientals:
Recollida, Eliminació i tractament escombraries, neteja
Sanejament, abastament i distribució d'aigua
Parcs i jardins
Enllumenat públic
Millora del medi natural
Aspectes urbanístics:
Projectes urbanístics i arquitectura
Obres: carreteres, camins veïnals i vies públiques
Aspectes econòmics:
Agricultura, ramaderia i pesca
Indústria
Promoció turística
Comerç
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Protocol/Òrgans de govern
Administració financera + seguretat social + pensions i altres
prestacions adm
Sous personal administració+Mobiliari+serveis
informatics+despeses
jurídiques+canons+assegurances+material oficines+brigada
municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis,
consorcis..)
Policia + protecció civil i seguretat ciutadana

Correcció dada oficial:
Ptes/habitant

/habitant
/habitatge

19,6%

15,3%

29,6%

3,5%

32,0%

114.467.437

78.925.468
1.514.160.741

Total pressupost
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296.023.263
7.501.247
5.756.002
15.499.505
83.193
60.984.202
7.865.002
78.205.626
35.055.760
14.463.995
70.608.731
232.269.781
91.685.013
53.605.553
35.192.435
48.657.878
3.128.902
447.931.290
32.918.095
415.013.195
53.180.504
5.443.000
25.533.528
2.400.000
19.803.976
484.755.903
195.617.931
95.745.067

100%

1.508.717.741
122.980
9.067.576
739
1.743
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Any 2001
St. Vicenç Torelló

Despeses reals liquidades
Pts/any

Aspectes socials-culturals:
Material-infraest. Sanitària
equipament municipal: serveis sanitaris i benestar social
Ensenyança i promoció educativa (escola, aula d’informàtica)
Promoció i difusió de la cultura-publicacions-bibliobus
Assistenta social, casal d’Avis, atencions assistencials
Educació física i esports
Aportació 3er Mon
Aspectes ambientals:
Recollida, Eliminació i tractament escombraries, neteja
Parcs i jardins
Enllumenat públic
Millora del medi natural (ADF)
Aspectes urbanístics:
Obres: carreteres, camins veïnals i vies públiques (conservació edificis
Borgonyà)
Aspectes econòmics:
Comerç (Mercat)
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Protocol/Òrgans de govern+Administració financera + seguretat social +
pensions i altres prestacions adm
Sous personal administració+Mobiliari+serveis informatics+despeses
jurídiques+canons+assegurances+material oficines+brigada municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis, consorcis..)
Policia + protecció civil i seguretat ciutadana

32.961.836
5.425.479
3.633.813
2.423.056
9.926.554
2.320.652
14.507.761
150.000
23.113.454
9.118.501
2.704.115
11.205.838
85.000
4.475.039
4.475.039

40,7%

1.278.406
771.749
19.166.496
6.011.161

1,6%

Total pressupost

80.995.231
Correcció dada oficial:
Ptes/habitant

/habitant
/habitatge
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28,5%

5,5%

23,7%

8.998.100
3.000.000
1.157.235
100%

155.569.024
85.760
934.989
515
1.222
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Any 2002

Despeses reals liquidades

St. Pere de Torelló

/any

Aspectes socials-culturals:
Accions públiques relatives a la salut
Benestar social
Ensenyança i promoció educativa
Promoció i difusió de la cultura
Acció social
Infància i Joventut
Educació física i esports
Aspectes ambientals:
Recollida, Eliminació i tractament escombraries, neteja
Sanejament, abastament i distribució d'aigua + Piscina
Enllumenat públic / Electricitat
Millora del medi natural (ADF)
Aspectes urbanístics:
Projectes urbanístics i arquitectura
Obres: carreteres, camins veïnals i vies públiques
Aspectes econòmics:
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Protocol/Òrgans de govern
Administració financera + seguretat social + pensions i altres
prestacions adm.
Sous personal administració+Mobiliari+serveis
informatics+despeses
jurídiques+canons+assegurances+material oficines+brigada
municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis,
consorcis..)
Manteniment edificis municipals/instal·lacions, maq/Camions
altres despeses
Total pressupost

347.819,92
17.000,36
6.664,85
65.597,32
144.605,81
1.846,60
3.347,91
125.757,43
317.658,63
55.816,56
48.376,32
202.806,13
10.659,62
807.844,18
65.070,75
742.773,43
0,00
735.389,71
119.994,38
134.478,27

70.858,34
25.351,01
2.208.712,44

/habitant
/habitatge
Pts
Pts/habitant

990
2.571
367.498.828
164.798

256

15,7%

14,4%

36,6%

0,0%
33,3%

341.221,57

43.486,14

100%
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Any 2002
Montesquiu

Despeses reals liquidades
/any

Aspectes socials-culturals:
Ensenyança i promoció educativa
Promoció i difusió de la cultura: festes, emissora, casa de cultura..
Acció social-beneficiencia
Educació física i esports
ADL
Aspectes ambientals:
Recollida, Eliminació i tractament escombraries, neteja
Sanejament, abastament i distribució d'aigua+ Piscines
Productes neteja i endreça
Enllumenat públic
Aspectes urbanístics:
Projectes urbanístics i arquitectura
Obres: carreteres, camins veïnals i vies públiques
Aspectes econòmics:
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Protocol/Òrgans de govern
Administració financera + seguretat social + pensions i altres
prestacions adm
Sous personal administració+Mobiliari+serveis
informatics+despeses jurídiques+canons+assegurances+material
oficines+brigada municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis,
consorcis..)
Manteniment edificis municipals/instal·lacions, maq/Camions
Policia + protecció civil i seguretat ciutadana

97.623,61
3.572,29
16.324,70
1.618,97
72.370,29
3.737,36
170.314,41
16.125,14
127.870,72
1.691,38
24.627,17
73.888,40
9.288,78
64.599,62
0,00
338.337,34
9.428,86
55.998,46

Total pressupost

680.163,76
/habitant
/habitatge
Pts
Pts/habitant
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14,4%

25,0%

10,9%

0,0%
49,7%

167.094,28
11.769,95
93.702,60
343,19
100%

796
1.355
113.169.727
132.517
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Any 2002
Sant Quirze de Besora

Despeses reals liquidades
/any

Aspectes socials-culturals:
Ensenyança i promoció educativa
Promoció i difusió de la cultura
Acció social-beneficiencia
Educació física i esports
Aspectes ambientals:
Recollida, Eliminació i tractament escombraries, neteja
Sanejament, abastament i distribució d'aigua
Enllumenat públic-subministrament energia
Aspectes urbanístics:
Projectes urbanístics i arquitectura
Obres: carreteres, camins veïnals i vies públiques
Aspectes econòmics:
Promoció turística
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Protocol/Òrgans de govern
Administració financera + seguretat social + pensions i altres
prestacions adm
Sous personal administració+Mobiliari+serveis
informatics+despeses
jurídiques+canons+assegurances+material oficines+brigada
municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis,
consorcis..)
Manteniment edificis municipals/instal·lacions, maq/Camions
despeses diverses
Total pressupost

839.526,25
74.836,42
2.116.258,27

/habitant
/habitatge
Pts
Pts/habitant

1.065
1.987
352.115.749
177.299
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72.881,77
2.489,03
55.308,21
8.583,05
6.501,48
206.049,81
10.854,72
60.101,21
135.093,88
424.762,03
240.404,85
184.357,18
10.685,55
10.685,55
1.401.879,11
24.689,68
110.211,48

3,4%

9,7%

20,1%

0,5%
66,2%

344.515,13

8.100,15

100%
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Any 2002
Vidrà

Despeses reals liquidades
/any

Aspectes socials-culturals:
Acció social-beneficiencia
Aspectes ambientals:
Aspectes urbanístics:
Obres: carreteres, camins veïnals i vies públiques
Aspectes econòmics:
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Administració financera + seguretat social + pensions i altres
prestacions adm
Sous personal administració+Mobiliari+serveis
informatics+despeses
jurídiques+canons+assegurances+material oficines+brigada
municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis,
consorcis..)
Manteniment edificis municipals/instal·lacions, maq/Camions
Total pressupost

71.646,23
210.301,18

/habitant
/habitatge
Pts
Pts/habitant

1.290
2.082
34.991.172
214.670
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7.376,26
7.376,26
0,00
72.881,65
72.881,65
0,00
130.043,27
8.108,67

3,5%
0,0%
34,7%
0,0%
61,8%

45.959,59

4.328,78
100%
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Any 2002
Sora

Despeses reals liquidades
/any

Aspectes socials-culturals:
Benestar social
Promoció i difusió de la cultura
Acció social-beneficiencia
Aspectes ambientals:
Recollida, Eliminació i tractament escombraries, neteja
Sanejament, abastament i distribució d’aigua
Enllumenat públic-subministrament energia
Millora del medi natural
Aspectes urbanístics:
Projectes urbanístics i arquitectura
Obres: carreteres, camins veïnals (inclou expropiació)
Aspectes econòmics:
Aspectes de personal, protocol, administració i hisenda:
Protocol/Òrgans de govern
Administració financera + seguretat social + pensions i altres
prestacions adm
Sous personal administració+Mobiliari+serveis
informatics+despeses
jurídiques+canons+assegurances+material oficines+brigada
municipal
Transferència altres administracions (federació de municipis,
consorcis..)
Manteniment edificis municipals/instal·lacions, maq/Camions
despeses diverses
Total pressupost

11.762,90
5.504,80
6.078,22
179,88
66.621,63
4.730,10
30.341,39
9.556,14
21.994,00
55.111,55
8.944,06
46.167,49
0,00
52.297,26
11.320,91
14.619,33

6.101,81
1.151,75
185.793,34

/habitant
/habitatge
Pts
Pts/habitant

983
1.548
30.913.411
163.563
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6,3%

35,9%

29,7%

0,0%
28,1%

16.598,16

2.505,30

100%
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