El ple, en desacord amb el tancament de
l oficina del BBVA al barri de Montserrat

moció, presentada pel grup municipal del PSC, contra el tancament, des
del 26 de setembre, de l'oficina del BBVA al barri de Montserrat. La moció
proposa traslladar a totes les entitats bancàries que operen a Torelló el
desacord de la corporació amb el tancament de sucursals.
També es demana que les entitats bancàries, en les oficines obertes,
disposin de personal suficient per atendre a la ciutadania i que l'horari
d'atenció faciliti que la gent gran o les persones amb mobilitat reduïda
puguin anar-hi acompanyats de familiars.

Montserrat o
aquesta entitat bancària.
Tots els grups municipals van donar suport a la moció i es van mostrar
crítics amb les polítiques de tanc
a ha
es refereix la moció.

col·locar senyals declarant Torelló municipi que no tolera les violències
masclistes i LGTBIQ+FÒBIQUES, als accessos principals de la població. I
que aquesta actuació es faci en el marc de les activitats entorn al 8M
d'aquest any. La moció va prosperar amb els vots favorables de tots els
grups municipals.
Pel que fa a la resta de punts de

banisme, Adrià
Jaumira, serà el representant de l'Ajuntament.
mbé es va donar llum verda al conveni entre el Consorci

de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i els ajuntaments de Montesquiu, Orís,
Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora,
Sora, Torelló i Vidrà per a la gestió del servei de Medi Ambient, amb
vigència fins al 2025.

a millorar la planificació normativa de la corporació i incrementar la
En
Municipal de Música per tal que el model de gestió passi de ser indirecta
a ser directa, canviar el mod
-ne el seu accés i ús;
c antic de Torelló
-ne el seu àmbit i modificar els requisits
Tots els acords de la sessió plenària es van prendre per unanimitat.
En el torn de precs i preguntes, des del PSC es va preguntar per si es
al de vehicles; per la borsa de lloguer social;
del comerç de Torelló; i pel concurs de la plaça de direcció de Ràdio Ona.
El grup de JxCat es va interessar per la moció presentada anteriorment
de

càmera del semàfor del carrer Sant Bartomeu; i per la presumpta
omina.
Finalment, la CUP va preguntar per la prova de Prats Florits que es va fer
la primavera passada i si es repetirà; pel llenguatge utilitzat en les
ament a la ciutadania; pels parterres del barri de
Montserrat; pels canvis de sentit de la zona de la plaça Joanot Martorell;
pel conveni del nou sistema de recollida de deixalles amb el Consell
el programa
de
seguiment de la política municipal des de Ràdio Ona i la seva funció de
servei públic.

I en el punt d
de les preinscripcions escolars del 7 al 21 de març; les portes obertes als
na setmana el termini
de presentació de propostes dels pressupostos participatius i es fa una
crida a tothom a fer les seves aportacions; ja es disposa del cotxe
elèctric compartit per un termini de 3 anys, a disposició de la ciutadania;
un nou punt de geocatching a la font de la Campaneria; la
capte de sang el proper 9 de febrer; i les novetats
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