El ple aprova un pressupost per al 2022
de 21,3 milions d euros
El ple de l'Ajuntament de Torelló, reunit en sessió extraordinària dilluns al
vespre, va aprovar un pressupost de 21,3 milions d'euros. La proposta
va prosperar amb els vots favorables de l'equip de govern i del grup
municipal de la CUP, mentre que JuntsxCat i el PSC hi van votar en
contra. El pressupost 2022 preveu unes inversions de 6,5 milions

afirmar
egar moltes

el civisme. Amb espais públics i equipaments de
temps, va a
augmentar la pressió fiscal sobre la ciutadania de Torelló, mantenint un

despesa d'un pressupost que
sostenibilitat, el Feminisme i el Civisme".

ola de Música a partir del curs 2022-2023; la
consolidació de les Fresques i la fira Tocafusta; més recursos per al
Festus que enguany celebrarà el 25è aniversari; les partides destinades
de
pressupost de Cooperació; es crea el projecte de prescripció social; i la
inversió més important a nivell econòmic que és el centre cultural el Club,
una inversió plurianual dotad

i de carril bici
edificis de la Carrera, el Pavelló i el Teatre Cirvianum; instal·lació
enllumenat públic de LEDS.

Aquest any, es vol incidir especi

els
Local amb càmeres unipersonals.
A més a més, quant a millores d'infraestructures i equipaments, la
regidora va posar de relleu la partida de 500.000 euros per despatxos,

el Mercat Municipal i el cementiri); 300.000 euros per a la reforma de la

de Montserrat (antic
Montserratí), dotada amb 180.000 euros; el projecte de reurbanització de
per al manteniment dels carrers i places de Torelló.
La regidora va tancar la seva interv

mptat amb el suport

aquesta proposta global que

En el torn dels grups municipals, el regidor del PSC, Joan Carmona, va
argumentar el no de la seva formació al pressupost en considerar que

vam presentar i es van acordar pel pressupost del 2021 no s'han portat

Des de les files de JuntsxCat, el portaveu Jordi Rosell va explicar el vot
contrari del seu grup al pressupost perquè "de les vuit propostes que
hem presentat no se n'ha acceptat cap". També va enumerar tot un
conjunt de partides dels comptes municipals de les quals va manifestar
el seu desacord.
Finalment, la CUP va votar favorablement als pressupostos. El regidor
Jordi Casas va celebrar el canvi d'actitud positiu i de diàleg amb l'equip
hem parlat entre iguals. S'han escoltat i atès les nostres demandes. Hi
som per avançar i millorar i per impulsar polítiques transformadores

eixos i projectes en els quals han fet aportacions i hi ha hagut
coi
Centre Cultural El Club com un espai on hi tinguin cabuda tots els agents
culturals; avançar cap a un nou model de generació i consum energètic;
projectar una xarxa de carril-bici per avançar cap a una mobilitat
sostenible; implantar el projecte de prescripció social; doblar la partida
de cooperació que passa al 0,4 amb el compromís d'arribar al 0,7%;
treballar per a la futura escola de carrossaires; o repensar la biblioteca
del barri de Montserrat.
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