Ple municipal del mes de novembre

encarregades de llegir el manifest institucional commemoratiu del 25 de
novembre Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les
mes de novembre, celebrat aquest dilluns, aprovat per totes les
nt.

del cost real de les obres incloses en el Projecte constructiu del carrer
Nou i el Corredor de Can Reig i el seu finançament. Aquesta actuació ha
tingut un cost final de pràcti
una quarta part s'ha finançat amb contribucions especials, mentre que la
resta s'ha finançat amb subvencions del Pla de Barris i de la Diputació i
recursos propis de l'Ajuntament.
ó de govern, tots els grups van donar
suport a una moció de JuntsxCat perquè l'Ajuntament de Torelló posi en
marxa accions per tractar la problemàtica de gossos perillosos i garantir
la seguretat ciutadana.
En el torn de precs i preguntes, des del PSC es va preguntar pel tema del
caixer del barri de Montserrat; es va sol·licitar
gestiona el semàfor del carrer Sant Bartomeu; es va demanar per les
queixes veïnals sobre el patrullatge de la policia; els aparcaments a les
cantonades al carrer Indústria; i per una reunió amb els veïns del carrer
Girona.
El grup de JuntsxCat va demanar

Institut a

causa del transport escolar; per si hi ha un pla B si no es pot fer el
Carnaval amb normalitat i per compensar els carrossaires si no es pot
rdats en el cos de la policia; si hi
ha un protocol de pisos ocupats; i pel procediment de retirada de les
multes del carrer Sant Bartomeu.
Finalment, la CUP es va referir a la situació de degradació i brutícia de la
plaça Doctor Fleming al barri de Montserrat; per
en relació a

; per la periodicitat de les reunions del

Consell Municipal de Benestar Social; per la manca de seguiment de la
política municipal a Ràdio Ona; pel semàfor del carrer Sant Bartomeu i
per les dades sobre mobilitat que aporta aquest control per càmeres i la
necessitat de pacificació del trànsit als carrers; la conveniència de
facilitar els tràmits a la ciutadania en les autoritzacions per circular al
nucli antic.
En relació a les sancions del semàfor del carrer Sant Bart
va informar
retirada de punts i que en breu es donarà informació de com podran
recuperar els diners les persones que van pagar la sanció en període
voluntari.
En
relació al Dia Internacional de les Ciutats Educadores; la posada en
identifica més com a poble; del nou espectacle al Museu de la Torneria;
de la Fira TocaFusta el 18 i 19 de desembre; del procés de recollida
Consistori Infantil; de la reparació de les escales de Puig-rov
en funcionament del cotxe elèctric compartit; de la convocatòria dels
Tecnologia.
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