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PRESENTACIÓ DE L’ALCALDE
Fer l’escrit de la memòria 2019 em fa una il·lusió especial pel fet que l’any 2019 evidencia el canvi d’Alcaldia que 
tinc l’honor d’ostentar des del mes de juny i de poder comptar amb el suport d’un equip ampli i plural integrat per 
diferents grups, com es visualitza en la imatge del consistori. Un consistori renovat amb noves equidistàncies fruit 
de les eleccions municipals del maig del 2019. A la memòria es poden visualitzar els dos consistoris que hi han 
hagut l’any 2019.

Un dels compromisos del nou equip del govern que presideixo és el de fomentar la participació i la transparència, 
i aquesta memòria és un clar exemple de la voluntat de rendir comptes. Haver renovat el format de la memòria i 
les dades que es poden trobar en facilita la lectura i comprensió i contribueix a la modernització de l’administració.

No obstant, no podem obviar que des de l’any 1995 disposem d’una memòria, i vull posar en valor aquesta data 
perquè evidencia que l’alcalde que m’ha precedit durant 24 anys va saber veure la importància de vetllar per recollir 
la informació en les memòries al llarg dels anys. En efecte, les memòries són un reflex de com evoluciona la vila 
i hi queden recollits els diferents aspectes socioeconòmics. L’exemple més clar és l’evolució de la població, però 
no menys important és l’accés a la formació, a la cultura o als serveis de salut i sociosanitaris, així com el context 
econòmic i laboral, entre d’altres.

Vull acabar agraint a les entitats i associacions la seva contribució i col·laboració 
perquè Centelles sigui un poble on viure i conviure. Així com vull fer un reconeixe-
ment a totes les persones que fan possible la memòria, i d’una forma molt especial 
als que fan possible els serveis i projectes i que puguem visualitzar amb dades, en 
aquest document, una informació objectiva que evidencia la diversitat de serveis 
i activitats que s’ofereixen des de l’Ajuntament i que de forma àmplia es poden 
gaudir a la vila. El compromís amb les persones es fonamenta en la qualitat dels 
serveis, però no podem menysprear la qualitat de la informació que contribueix a la 
seva avaluació i seguiment, motiu pel qual seguirem donant continuïtat renovada a 
aquesta memòria que teniu a les vostres mans. 

Centelles, març 2020. Josep Paré Aregall, alcalde 
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de Gener a Juny de Juny a Desembre

ALCALDE
Miquel Arisa Coma

TINENCES D’ALCALDIA
Josep Paré Aregall
Gestió i planificació econòmica, Benestar 
i família i Processos participatius

Cristina Ciudad Fernández
Regidora d’educació, Joventut i
Cooperació i solidaritat

Antoni Castells Presseguer
Regidor d’Obres i patrimoni, Qualitat 
urbana i mobilitat, d’ADF i Sanitat

Neus Verdaguer Paré
Regidora de Festes, Medi ambient i 
Gent gran

CONSISTORIS 2019

REGIDORS I REGIDORES
Josep Arisa Argemí
Regidor d’esports i manteniment,
Procés nacional

Xavier Serra Mas
Regidor de Cultura, Promoció econòmica, 
Indústria, Comerç i fires, Formació 
d’adults, musical i artística

Alfons Giol Amich
Margarita Prims Damas
Víctor Barquer Cruz
Miquel Àngel Alabart Saludes
Rosa Puig Moré
Dolors Calm Morera

ALCALDE
Josep Paré Aregall
Urbanisme i Hisenda

TINENCES D’ALCALDIA
Josep Arisa Argemí
Regidor d’Esports i hàbits saludables 
(PAFES), Manteniment (qualitat urbana), 
Promoció econòmica, Procés nacional i 
Serveis municipals  (piscines) 

Antoni Castells Presseguer
Regidor d’Obres, Sant Pau, Governació
Seguretat, ADF, Serveis municipals 
(Sorea, SA) i Mobilitat

Neus Verdaguer Paré
Regidora de Benestar social, Gent gran
Medi ambient i Serveis municipals (servei 
recollida domiciliària i neteja viària)

Dolors Calm Morera
Regidora de Cooperació i solidaritat, 
Igualtat, Comerç i Fires

REGIDORS I REGIDORES
Anna Chávez Calm
Regidora de Normalització lingüística, 
Festes, Cultura, Joventut, Formació 
d’adults musical i artística, Patrimoni

Víctor López Coronas
Regidor d’Educació

Maria Carme Sayós Motilla
Regidora de Sanitat, Igualtat i Modernització 
administrativa

Víctor Barquer Cruz
Regidora d’Economia Social i solidària i 
Participació

Alfons Giol Amich
Carla Ferré Castro
Eva Verdaguer Garriga
Miquel Àngel Alabart Saludes 
dimiteix el setembre de 2019 i és substituït 
a partir de l’octubre de 2019 per
Dolors Morera Ayza
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DADES DEL PADRÓ
Centelles és un municipi que creix 
en població moderadament, i amb 
unes franges població per edat i 
gènere equilibrats.

QUANTS
HABITANTS SOM

A CENTELLES?

3.630 HOMES
3.774 DONES

51

79
naixements

defuncions

H: 19
D: 32

H: 42
D: 37

0-9

FRANJA 
D’EDAT

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-84
+85

382

416
359

462
678

533
373

268
80
79

354

405
321

482
615

545
491

342
134

185

0-9

FRANJA 
D’EDAT

10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-84

+85
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ACTIVITAT INSTITUCIONAL
La porta d’entrada a l’administració municipal és el registre; a 
través d’ell s’inicien molts processos administratius i de serveis 
a la ciutadania. 

A través de les juntes de govern, els decrets d’alcaldia i els plens 
municipals, l’activitat institucional pren forma.

5.408 entrades

REGISTRE

1.564 sortides

URBANISME I MEDIAMBIENT

demanades 181/144 concedides
Llicències

Altes expedients d’activitat 17

JUNTES DE GOVERN
on s’han tractat  184 punts

19

data

30-1
27-3
2-4
24-4
30-4
23-5
12-6
15-6
27-6
24-7
25-9
15-10
21-10
29-10
27-11
20-12

punts tractats

8
8

1 sorteig meses eleccions generals
3

1 sorteig meses eleccions municipals
1 constituir Electrageneració
1 aprovar acta sessió anterior
1 constituir nova corporació

8
8
8

 2 resposta sentència Tribunal Suprem
1-sorteig meses eleccions

3
6
8

tipus de ple

ordinari
ordinari

extraordinari
extraordinari
extraordinari
extraordinari
extraordinari
extraordinari

ordinari
ordinari
ordinari

extraordinari
extraordinari
extraordinari

ordinari
extraordinari

S’han signat 157 DECRETS

S’han signat 14 COMUNICACIONS I
DECLARACIONS RESPONSABLES

S’han signat 3 CANVIS DE NOM

PLENS (10 d’extraordinaris)
on s’han tractat  68 punts

16
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GOVERNACIÓ
Els vigilants municipals tenen 
com a principal tasca vetllar per 
la seguretat dels centellencs i 
centellenques, també realitzen 
moltes tasques administratives, 
d’assistència i mediació entre 
la ciutadania. A la vegada, es 
coordinen contínuament amb els 
mossos d’esquadra.

ACTUACIONS FETES PER 
LA POLICIA LOCAL

ACTUACIONS FETES PELS 
MOSSOS D’ESQUADRA

Incidents:
Emergències
Incidències amb menors
Trànsit
Policia assistencial
Policia administrativa
Ordre Públic
Seguretat ciutadana

16
5

169
32
50

9
161

Serveis per 
incidències 

vàries

442

Incidents:
Emergències
Incidències amb menors
Trànsit
Policia assistencial
Policia administrativa
Ordre Públic
Seguretat ciutadana

16
10

598
100

1681
113
648

Serveis per 
incidències 

vàries

3166

mossos dʼesquadra
policia local
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EDUCACIÓ
L’ajuntament dona suport a les polítiques educatives a les escoles 
del municipi, de 0 a 16 anys, des de l’escola bressol Niu d’infants, 
Escola Xoriguer, Ildefons Cerdà, Sagrats Cors i l’Institut Pere Barnils.

A la vegada, disposa de les escoles d’art, de música i de persones 
adultes per a complementar l’ensenyament al llarg de la vida.

Escola Bressol
54

cens escolar

Escola Ildefons Cerdà  324
Escola Xoriguer  184
Escola Sagrats Cors  566
(Primària i secundària)

Institut Pere Barnils  184
Escola de música  179           
Tallers d’art  58
Casal d’estiu  213

ESCOLA DE PERSONES ADULTES

Cursos d’Anglès

Ioga 

Ceràmica

Cursos d’informàtica

Preparació proves d’accés a Cicles 
Formatiu i a la universitat

Dibuix i pintura

Patchwork

Cursos de Català

Graduat Educació Secundària

Cursos de Francès

Etapa instrumental 2

Ruta pel mòbil  

Institut Obert de Catalunya (IOC)

Taller monogràfic de gravat

162

114
76

74

68

66
57

55
31

27
21

16
12

8
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CULTURA
L’ajuntament promou i vetlla les diverses vessants de l’activitat cultural 
del municipi, tant a través de les sales d’exposicions, el casal Francesc 
Macià, el servei de normalització lingüística i l’arxiu municipal, com amb 
el suport a les diverses entitats i associacions culturals.

ACTIVITATS AL CASAL FRANCESC MACIÀ

Aula d’extensió universitària

Actes del centres educatius

Programa Anem al Teatre (escolar)

Teatre amateur

Festivals de gimnasos

Teatre professional

Vesprades de Tardor (cicle de música)

Cinema cicle Gaudí

Teatre familiar

Concerts de cant coral

Concerts escola de música

Documentals

Altres actes

27
19
15
13

8
6
4
4
3
3
2
2
9

4.414
7.222
2.416
2.043
3.649

624
556
203
169
316
188
360

1.151
115 ACTES      23.311 ASSISTENTS

7.929 visitants

2.069 consultes

Sales d’exposicions

Sala d’exposicions de Centelles 6.595
Centre d’art el Marçó Vell 1.334

Arxiu municipal

presencials  7%  -  93% online
www.espaicerda.cat

629 m de fons
municipal 78,5% - 21,5% col·leccions i
                                      fons no municipal

25.440 documents

4.733 usuaris
Biblioteca municipal

el 24,5% són usuàries del préstec

* 174 carnets nous!

710 pg revisades
Oficina de català

el 83,6% a l’administració local
26 consultes sobre drets i recursos

activitats: premi de relats i poesia, 
any Brossa, campanyes de dinamit-
zació de la llengua, gimcana de les 
llengües, difusió del voluntariat per 

la llengua i recursos en línia
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COMUNICACIÓ
Informar i fer difusió de les activitats de l’ajuntament 
cada vegada ha anat prenent més rellevància en els 
darrers anys. Fer arribar informació clara i actualitzada 
del municipi als seus ciutadans, així com l’ús de les 
noves tecnologies, afavoreixen la proximitat de l’entitat. 

54% 46%
homes dones

Qui visita la web?
0-24

edat

25-34

35-44

45-54

55-64

+65

12,5%

5,5%

5,5%

27,5%

33,5%

15,5%

214.255
pàgines visualitzades (587/dia)

93.634
sessions* (256,53/dia)

* Una sessió és el període de temps en què un usuari 
interaccions activament amb el lloc web

Fo
nt

 G
oo

gl
e 

An
al

yt
ic

s

66%
34% D

IS
PO

SI
TI

US MÒBILS  

     O
RDINADOR

SEGUIMENT A LES XARXES SOCIALS

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Wikiloc

3.163 usuaris
Abast publicacions: 339.926 usuaris

2.199 visualitzacions

1.285 seguidors

1.234 usuaris
302.562 impressions

37 seguidors

58 subscripcions

Els 3 dies amb més visites al web

59.492
mailings enviats de l’agenda electrònica

16/02 23/02 30/12
3.438 visites    1.899 visites        5.949 visites
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SANITAT
La promoció d’hàbits saludables i la protecció de la salut pública tenen el seu 
centre d’actuació al CAP municipal.

A més de les activitats que es promouen com el “A Cent cap als 100”, una de 
les campanyes que cada any compta amb molts participants és l’impulsat per 
l’Associació de Donants de Sang.

Medicina general  42.579 (1% a domicili)

Infermeria  26.055 (9% a domicili)

Pediatria  11.040
Infermeria pediatria 5.570 

Urgències medicina  10.105 (2% a domicili)

Visites a residències  1.866

Tècniques d’infermeria  3.365 (0,2% a domicili)

Extraccions  6.088 (3,6% a domicili)

Sintrom  1.578 (13.5% a domicili)

Investigació i recerca  2078

VISITES DURANT EL 2019

Odontologia  9.918
Higienie dental  419
Dietista   125
Psicologia  755
Psiquiatria  294
Neuropsicologia  131

VISITES D’ESPECIALISTES

13.458 usuaris
53.194 visites*

Som solidaris!

655 donacions

DONACIÓ DE SANG

50% recollits durant la Marató
de Sang del 6 d’abril
50 nous donants!

29.568
ml de llet recaptada

BANC DE LLET MATERNA

13 mares donants!

3,95 visites/usuari
* Visites a consulta

+ 45 oferiments
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BENESTAR SOCIAL
L’ajuntament dona suport a l’autono-
mia de les persones vulnerables, gent 
gran, joves i infants, així com suport 
a persones que passen moments 
de dificultat i vulnerabilitat, donant 
les eines per a que puguin millorar la 
seva qualitat de vida.

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA

Ajuts a la infànica i adolescència 
(llibres, activitats i menjador escolar)

Ajuts alimentaris 

Ajuts a l’habitatge i subministres (informes de 
pobresa energètics, ajuts a l’habitatge i menjador social) 

Ajuts rehabilitadors a la piscina

Ajuts de farmàcia (col. amb Creu Roja)

393 alumnes becats

129 famílies beneficiades

105 famílies beneficiades

8 persones beneficiades

6 persones beneficiades

Àrea d’infància adolescència i família

151 joves utilitzen l’Espai Jove
22 participen del reforç escolar dins l’espai
al centre obert s’hi ajuden 29 nens i nenes

119 visites des del Projecte més a prop
71inscrits a la gimnàstica per a gent gran 
75 participants a la Jornada de la gent gran
45 persones han gaudit del cicle de passejades
48 famílies es beneficien del dte. d’escombraries
concedits 13 préstecs d’ajuts tècnics municipals
8 acompanyaments de Creu Roja
16 persones disposen de la targeta d’aparcament 

amb discapacitat i mobilitat reduïda
5 persones han gaudit del programa de vacances 

(IMSERSO)
Les treballadores familiars fan 26 seguiments a 

domicili

Àrea de promoció a l’autonomia

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ 
SOCIAL INDIVIDUAL

42 visites des del sall* cofinançat
6306,82 hores d’atenció  

domiciliària cofinançada
224 beneficiaris del servei de  

teleassistència
        200 aparells / 24 altes noves
75 tràmita PIA’s realitzats
s’ha dut a terme 6 tràmits de 
subvenció per a arranjaments 
d’habitatges de gent gran
hi ha hagut 30 consultes al servei 
d’orientàció jurídica

1004
persones ateses
654 expedients familiars

* Sall: Servei d’assistència a la llar
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RESIDÈNCIA I
CENTRE DE DIA

A la residència municipal Sant 
Gabriel s’ofereix servei de resi-
dència assistida, centre de dia i 
serveis adaptats a la comunitat, 
adreçat a persones majors de 
65 anys. Els professionals que hi 
treballen estan especialitzats en 
diferents camps de la geriatria, 
i es dediquen a tenir cura de les 
persones grans, amb l’objectiu 
de mantenir o millorar la seva 
autonomia i independència, amb 
un tracte personalitzat centrat en 
les necessitats de la persona.

76 usuaris
14 homes / 63 dones

mitjana d’edat 87,5 anys

50 consultes per donar informació
30 de Centelles i 27 d’altres poblacions 

21 ingressos
18 de Centelles i 3 d’altres poblacions

Cap denegació

1 demanda pendent d’aprovació
1 demanda pendent d’ingrés

RESIDÈNCIA SANT GABRIEL
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26 usuaris
7 homes /19 dones

mitjana d’edat 85,1 anys

25 consultes per donar informació
19 de Centelles i 6 d’altres poblacions 

14 ingressos
14 de Centelles i 0 d’altres poblacions

16 baixes

1 demanda pendent d’aprovació
1 demanda pendent d’ingrés

CENTRE DE DIA
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tipus de consulta
Assessoria d’estudis i professions

Assessoria de treballar
Assessoria de turisme, viatgeteca i carnets internacionals

Assessoria d’habitatge
Associacionisme i participació
Lleure

Cultura
Cohesió social
Salut i esports
Sostenibilitat, medi ambient i consum

Tecnologies de la informació i la comunicació
Autoconsulta internet

JOVENTUT
Des de l’any 1989, quan es va posar en marxa el Punt 
d’informació, participació i assessorament als joves, 
fa més de 30 anys que l’ajuntament de Centelles vetlla 
per a un jovent actiu, participatiu i donant informació i 
suport a les iniciatives que sorgeixin per a generar lleure, 
la formació i informació per al futur dels centellencs i 
centellenques.

Pla d’acció Jove 2019
Suport a entitats i grups de joves 
Oci jove:

Concert del Catarres
Festa Fluor 
Escape romm (amb 35 participants)

Programa d’estiu: 
Curs de premonitor de lleure (11participants)
Nits de piscina (1.285 assistents)

Raid dels Ausetans (16 participants)
El Pipa als centres d’ensenyament secundari
Promoció d’hàbits saludables:

Prevenció d’hàbits saludables en la festa major
Campanya d’informació sobre la violància de gènere i 
la SIDA

Jornades Càpsula d’Orientació acadèmica i professional 
(66 estudiants de 4t d’ESO)

PROGRAMES DE JOVENTUT 2019 Punt d’informació, participació i 
assessorament al PIPA

total
98
62

7
25
12
12
56

4
8
3

35
48

370 consultes
en total
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
El servei de promoció econòmica dona suport a les activitats empresarials 
del municipi, a les persones que volen iniciar un negoci o re-emprendre 
una activitat.

A la vegada, disposa de borsa de treball a través de la Xarxa  
Xaloc de Diputació que ofereix a les empreses personal adequat als llocs 
de treball que cal ocupar, així com suport a la recerca activa de feina a les 
persones que es troben a l’atur o cerquen una millora laboral.

224
empreses

1856
persones

assalariades

627
autònoms

328
en situació

d’atur

828 consultes

390
assessoraments

Servei d’ocupació

95 persones han trobat feina
a través del servei d’ocupació

Servei a l’empresa

i s’han analitzat 65 projectes

* dades del desembre del 2019

s’han gestionat 69 ofertes de feina

14 empreses de
nova creació

a les quals se’ls ha ajudat en la 
tramitació d’ajudes

145 consultes
de persones emprenedores

173
alumnes
63 participants a la

 formació empresarial

Cultura emprenedora
a l’escola

taxes d’atur registrat

11,0%

10,5%

10,0%

9,5%

9,0%

8,5%

8,0%

7,5%

11,5%
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ESPORTS
L’ajuntament gestiona i vetlla per correcte funcionament 
dels equipaments esportius municipals (pavelló, pista de 
tennis, piscina coberta i piscina d’estiu, camp de futbol i 
pistes esportives), programant activitats per al foment de 
l’activitat esportiva i el foment de la vida saludable.

ENTITATS ESPORTIVES

Agrupació de Caçadors

Agrupació esportiva Centelles

Agrupació de pescadors esportius

Club Patí Centelles 
(Hoquei i patinatge artístic)

Centre excursionista de Centelles

Club bàsquet Centelles

Club natació Centelles

Club tennis Centelles

Penya d’escacs Centelles 
(secció Billar)

Unió Esportiva Centelles 
(futbol)

Club BTT Osona

Futbol botons

Penya ciclista Centelles

165
2

55
67

210
50
61

125
49

60

8
0
0

165
86
41
67

210
94
61
75
44

260

6
15

315

SOCIS PRACT.

QUANTS USUARIS TÉ CADA 
EQUIPAMENT MUNICIPAL? 

1.675 usuaris

A la piscina coberta i les sales de 
condicionament físic i activitats

hi han accedit

1.000 persones

Setmanalment entrenen als pavellons, 
a la pista poliesportiva i a la pista de 

l’escola Ildefons Cerdà

260 usuaris
El camp de futbol té

75 usuaris
Les pistes de tennis les utilitzen

44 usuaris
El local del billar és utilitzat per

35 practicants

Tot i que actualment no hi ha club de 
petanca les pistes les utilitzen més de
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MEDI AMBIENT
L’ajuntament gestiona les polítiques ambientals a través de campanyes, 
accions, projectes i serveis a través de la recollida de residus, deixalleria, 
mobilitat sostenible, gestió ambiental, aigua i lluita contra el canvi climàtic.

66,5%
rebuig

20,2%

envasos lleugers,
paper i cartró

6,3%orgànic

4,3%vidre

RE
CO

LL
ID

A 
SE

LE
CT

IV
A 

43
,5

%

1,9%cartró comercial
0,6%roba
0,2%oli usat

QUINS RESIDUS FEM?

1,44 kggenerem                  de residus per persona i dia

fusta i voluminosos

runes

piles, bombetes i esprais

pneumàtics
residus especials

aparells elèctrics i electrònics
vidre pla

ferralla

restes de
poda i
jardineria

QUINS RESIDUS PORTEM A LA DEIXALLERIA?

oli vegetal

2.750
usuaris
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METEOROLOGIA
La gestió ambiental que realitza l’ajuntament 
està orientada a fer front el canvi climàtic, un 
esdeveniment que no només amb les polítiques 
locals es pot frenar, però que considerem impor-
tant aportar-hi el nostre gra de sorra.  
El seguiment de les temperatures i pluviometria, 
any a any, és l’indicador local que ens permet 
observar com evoluciona aquest fenomen.

resum anual de temperatures resum anual de pluja
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pluja acomulada

temperatura màxima assolida:

temperatura mínima assolida:

total de pluja anual:

41,3º  (el 28 de juny)

-6,4º  (l’ 11 de gener)

585,6 litres
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SOREA

3.877
abonats

514.796 m 
consumits

160.143 m   de fonts pròpies
354.796 m   d’aigua del Ter

SERVEI D’AIGÜES MUNICIPAL
Abastament d’aigua potable, així com el seu 
sanejament són els serveis públics locals 
bàsics que ha d’oferir tot municipi als seus 
habitants. En el cas de Centelles es realitza 
l’abastament a través de Sorea i el sanejament 
a l’EDAR Centelles (depuradora), ubicada al 
polígon Congost, i gestionada per Depuradores 
d’Osona.

cabal d’aigua tractat en m  /dia

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

5.500

ge
ne

r
feb

rer
març ab

ril
maig jun

y
jul

iol
ag

os
t

se
tem

bre
oc

tub
re

no
ve

mbre
de

se
mbre

2018
2019

DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS

residus en tones de fang
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ELECTRA CENTELLES
L’empresa municipal d’Electricitat és un actiu molt valuós per a tots els 
centellencs i centellenques. La gestió acurada i el servei 24h/366 dies en 
el 2019, són la línia a seguir en els anys futurs.

4.53833.423

enllumenat públicconsum anual

Industrial: 25.996 Mw  68,73%

Domèstica: 12.385 mw  32,27%

Vapor de sodi, halogenurs i flourescència  1.821

Leds  186

72,36%

clients d’altres
comercialitzadores

27,64%

cl
ie

nt
s 

d’
Ele

ctra
comercial Centelles

kw/h de potència
contractats

energia que arriba a la 
receptora de Banyeres

1.568

clients donats d’alta
del servei

FIBRA ÒPTICA

Punts de  
subministrament
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HISENDA
L’ajuntament gestiona els recursos 
econòmics de què disposa a través 
del pressupost municipal anual que 
s’aprova pel ple municipal. La previsió 
acurada d’ingressos, larecerca de fonts 
de finançament constant i la gestió 
de la despesa per programes, permet 
visionar com actua l’entitat en benefici 
de tots els centellencs i centellenques.

tota la informació a seu-e.cat/centelles

Total despesa
Recursos humans

Àmbit

Serveis i manteniment

Inversions

Subvencions i ajuts

Capital social

Despeses financeres

9,04% - 860.982,37€  

0,11% - 10.000,00€

0,60% - 57.524,97€

19,39%

40,13%

30,73%

Via pública 25,25% - 2.404.073,63€
Educació 4,35% - 414.128,11€

Esports 4,15% - 395.204,13€
Cultura 2,76% - 262.864,91€

Benestar social 1,80% - 171.417,701€
Medi ambient 0,63% - 60.429,40€

Promoció econòmica 0,72% - 68.968,55€
Joventut 0,40% - 37.409,55€

Salut Pública 0,07% - 6.550,00€

Educació 5,48% - 522.082,39€
Cultura 2,01% - 191.671,72€

Benestar i família 0,90% - 85.476,89€
Esports 0,13% - 12.772,46€

Promoció econòmica 0,43% - 40.913,66€
Urbanisme 0,03% - 2.975,99€
Ciutadania 0,03% - 2.399,26€

Turisme 0,02% - 1.520,00€
Protecció civil 0,01% - 1.170,00€

9.521.502,11€
de despesa realitzada

1.846.083,71€

3.812.045,98€

2.925.865,08€
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