Suport unànime de tots els grups a les
ordenances municipals

ordenances fiscals per al 2022, en la sessió celebrada dilluns passat.

augmentar la pressió fiscal dels torellonencs i
proposat alguns canvis, com ara la gratuïtat de la deixalleria per als
particulars en el cas de restes vegetals; la gratuïtat dels horts socials per
als usuaris amb ingressos inferiors al SMI; l'ajust del preu públic del viver
d'empreses amb els espais adaptats a les noves necessitats de
coworking i teletreball i la creació de tarifes per als nous espais i la
teleassistència a la nova concessió; i l'activació, a partir del gener, de la
taxa d'ocupació de via pública de terrasses i bars.

regulats amb taxes i preus públics, com el servei d'aigua, deixalles o
escola de música. S'haurà de treballar en profunditat les taxes els
arribar als ciutadans les exempcions i reduccions a les quals té dret i li
els impostos i ho hem aconseguit amb una dinàmica de treball amb tots
els grups municipals que ens servirà els propers anys per avançar cap

El PSC va valorar positivament la manera de treballar de la comissió,
mentre que JuntsxCat va recordar que el seu grup ha tingut canvis però
que respectarà l'acord de suport a les ordenances. Per la seva banda, la
CUP va posar de relleu el treball de la comissió i va celebrar l'acord

perquè el curs vinent l'escola municipal de música tingui tarifació social i
va reiterar l'aposta per anar avançant en aquesta direcció en el futur.

municipals i al suport tècnic de la Intervenció municipal.
En un altre ordre de coses, el ple va aprovar la revisió anual del Padró
resulta una xifra de població de 14.553 habitants (7.287 dones i 7.266
homes).

unanimitat dues mocions presentades pel grup municipal de la CUP: una,
per l'adhesió de l'Ajuntament de Torelló a la Declaració de Barcelona per
en salut mental juvenil. En relació a aquesta moció, es proposava crear
des del Torelló Jove un servei de prevenció i intervenció de salut
psicoemocional per al jovent de la població; i publicitar, comunicar i
socialitzar aquest servei.
En el torn de precs i preguntes, des del PSC es va remarcar el malestar

carrer Bonavista; i es va preguntar pel concurs de la direcció de Ràdio
Ona que ha quedat desert.
El grup de JuntsxCat va demanar per les baranes en mal estat de

alguns domicilis; i per la data de

per la commemoració del Dia del dol perinatal; i pel compliment de les
mocions aprovades pel ple.
En
en marxa del projecte Passaport Edunauta als centres educatius; dels
memòria i del Punt de Trobada; dels actes del 25N-Dia internacional per
a l'eliminació de la violència envers les dones; de les properes taules de
participació del Pla Local de Joventut; del Festival BBVA de Cinema de

de la ju

tancament del termini de sol·licitud de subvencions del pla de reactivació

novembre
la disputa del nou Torneig Internacional Vila de Torelló de tennis.
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