
 

  

 

   
 

MOCIÓ  

El municipi de Bell-lloc d’Urgell disposa d’un pavelló poliesportiu construït als anys XX 

que dona servei als diferents clubs esportius locals (hoquei, bàsquet, patinatge) i també 

serveix per a realitzar diverses activitats (extraescolars, casals, jornades, 24h de futbol 

sala, etc). Aquest us, normal en una instal·lació d’aquests tipus, comporta que 

periòdicament s’hi hagin de dur a terme tasques de manteniment i conservació. 

La darrera legislatura s’han dut a terme actuacions com ara reparar goteres, reforçar les 

tanques de la pista, reparar les lesions de l’entrada del pavelló així com diverses tasques 

de manteniment ordinari de la instal·lació. 

Una de les feines de manteniment important que s’ha de realitzar cada certs anys és el 

fresat de la superfície de la pista per eliminar les diferencies de nivell produïdes per l’ús 

intensiu. Aquesta tasca és necessària per garantir la seguretat dels jugadors i jugadores 

dels diferents esports que utilitzen la pista. Un mal acabat de la superfície pot afavorir 

l’aparició de lesions. 

El projecte de pressupostos per a l’any 2019 tenia una partida per destinar al fresat de 

la pista del pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell. El grup municipal de Bell-lloc es 

Mou considera que aquesta actuació és prioritària per aquest 2019 i així ho va preveure. 

Tot i que les tasques de manteniment és preveien dur a terme en l’època estival, encara 

hi ha la possibilitat dins el calendari esportiu de fresar el pavelló abans d’acabar l’any. 

Per tot l’exposat, el grup municipal de Bell-lloc es Mou proposa al Ple de l’Ajuntament 

de Bell-lloc d’Urgell els següents ACORDS: 

PRIMER: que s’habiliti en el pressupost de l’exercici 2019 (prorrogat del 2017) una 

partida destinada a fresar la pista del pavelló poliesportiu de Bell-lloc d’Urgell i que 

aquesta actuació es dugui a terme durant aquest exercici. 

SEGON: que es comuniqui al Club Patí Bell-lloc, al Club Bàsquet Bell-lloc i al Club Esportiu 

Bell-lloc el resultat d’aquesta moció. 

 

Bell-lloc d’Urgell, a 3 de setembre de 2019 


