El ple va tornar a ser presencial

al mes de febrer, va tornar a ser presencial, tot i que encara es va

de la sessió, es va fer la lectura de la declaració del Fons
Alcaldesses per la Pau de Catalunya sobre el conflicte a Ucraïna. En la
declaració, es reitera el compromís de la societat catalana amb la pau i
amb la resolució no violenta dels conflictes. Per això, es considera que
"cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització
I es fa una crida a la comunitat internacional, "en especial a la Unió
Europea, a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els drets
humans de tota la ciutadania de la regió".

reforçar l'acció per a una Europa més ju
climàtics i mediambientals com a una prioritat general i endegar les
accions necessàries per avançar en aquesta direcció.
També es va aprovar per unanimitat el reglament regulador del
teletreball de l'Ajuntament de Torelló. Després que aquest sistema
per regular el treball a distància entre la seva plantilla laboral -en les
places que siguin susceptibles de teletreballar-, amb caràcter voluntari i

e treball nous i
tres llocs de treball existents. Concretament, es tracta de

Benestar Social, cap del departament de projectes i operari/ària de
serveis generals-notificador/a.
El ple també va donar llum verda a la declaració institucional de

compromís amb la lluita contra el frau i la corrupció i la prevenció dels
conflictes d'interès de l'Ajuntament de Torelló.
Finalment, es va aprovar una moció presentada per la CUP en defensa
de la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i el català. A grans trets, la
moció, que va rebre els vots favorables de tots els grups municipals,
demana promoure

fer arribar la campanya als centres educatius del municipi i a totes les
entitats
el consistori i les empreses amb les quals es treballa; impulsar
conjuntament amb la comunitat educativa del municipi la generació de

En el torn de precs i preguntes, el grup municipal del PSC va preguntar

contaminació atmosfèrica i la incidència de la crema de rostolls;
reclamar estudis sobre la

El grup de JxCat va demanar una reflexió entorn de les causes de la
baixa participació en la taula de debat dels pressupostos participatius;
la problemàtica dels contenidors plens i la freqüència de recollida.
I la CUP va proposar la revisió

als que

celebració del 8M com abans de la pandèmia; i una reflexió sobre el

nar compte de la
jornada de po
actes commemoratius del 8M i especialment de la trobada de
delegades liles; de les jorna

presentació del

per la seva feina i dedicació durant anys al capdavant de la direcció de
des
des de La Cooperativa; i de la incorporació de 8 persones a la brigada
en el marc del Pla de Barris.
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