El ple dona llum verda al finançament de
la gespa artificial del camp de futbol
La sala de sessions de Can Parrella va tornar a acollir, aquest dilluns, un
la presencialitat, es mantenen algunes mesures de protecció, com la

En el capítol de modificacions de pressupost, el més rellevant va ser el
tresoreria per import de 520.000 euros per a un projecte de millora del
camp de futbol municipal. Així, es deriven 390.000 euros de l'adquisició
de la nau de carrossaires a la gespa artificial del camp de futbol
(370.000 euros) i a l'adequació de terrenys per a horts urbans (20.000
euros). I s'apliquen 130.000 de romanent a la millora de la pista
d'atletisme municipal. Tots els grups van donar suport a la modificació,

Tots els grups municipals van donar suport a una proposta de la CUP
per garantir l'accés universal i igualitari a internet i l'alfabetització digital
de tothom. Entre els diferents punts, es proposa habilitar la Biblioteca del
Barri de Montserrat com a espai TIC, amb accés a Internet i a
equipaments informàtics (ordinadors i tauletes). Al mateix temps, definir
la
selectivitat. I també definir un pla de formació digital destinat al conjunt
reduir la bretxa digital entre els col·lectius més vulnerables (gent gran,
persones amb dificultats socioeconòmiques...). I garantir que el personal

de 2022 de les partides pressupostàries corresponents.
La incorporació, el mes de juliol, de dues noves regidores del grup
municipal de JuntsxCat, Elisabet Moya i Ester Ribas, va comportar un
seguit de punts relacionats amb la composició de diferents comissions
municipals. A banda de la mateixa composició del grup municipal i la
designació de Jordi Rosell com a portaveu.

També es va passar revista a diferents punts relacions amb les
condicions de treball de personal de la plantilla i amb la Relació de Llocs
de
En el torn de precs i preguntes, el grup del PSC va preguntar pels camins
va interessar-se per
manteniment dels carrers del nucli antic; la inseguretat ciutadana i
cruïlles; els l
Montserratí.
Finalment, des de la CUP es va preguntar per la idea del futur projecte
sociosanitari; per la gestió de la residència; per la nau de carrossaires;
s; per les mocions aprovades

la línia de
Des de les diferents regidories es va informar de la xerrada inaugural del

per a la pobresa energètica (fins ara, 131 sol·licituds); la represa de la
comissió Escoles per a la Igualtat (futura trobada de delegades liles); la
reunió de la taula de Carnaval; la trobada de colles geganteres, el proper

ciutadana a la web municipal i tallers participatius).
El regidor de Salut Pública va facilitar les dades actualitzades de
vacunació, quan ja s'han començat a subministrar terceres dosis a les
persones usuàries de la residència. Tot i que ha baixat notablement el
nombre de vacunes subministrades (del 21 al 26 setembre: 148 vacunes,
de les quals 24 primera dosi, 57 segona i 67 terce

vacuna (10.339 primera dosi, 8.843 segona dosi i 80 tercera dosi).

Ajuntament de Torelló
93 859 10 50
www.torello.cat
comunicacio@ajtorello.cat

Torelló, 28 de setembre de 2021

