
· 47 ·DP24 

BELL-LLOC ES MOU
ACORD MUNICIPAL

Iniciem aquest any 2018 amb la ne-
gociació del pressupost. El pressu-
post és l’eina més potent que té un 
consistori per poder tirar endavant 
les diferents polítiques i actuaci-
ons que han de beneficiar al poble 
i, conseqüentment, als seus veïns i 
veïnes. 

En el projecte d’enguany, que es 
farà públic en una xerrada, s’hi han 
incorporat novetats com són: millo-
ra del conveni amb el Consell Co-
marcal per la prestació dels Serveis 
socials, el pagament de les places 
concertades del Centre de dia, as-
faltat del camí de Pelagalls, 1a fase 
de l’arranjament de les piscines i 
millores en la xarxa d’aigua. 

El marc legal actual impedeix als 
ajuntaments poder disposar dels 
estalvis acumulats els darrers anys. 
Això beneficia a l’Estat ja que ell sí 
que és pot endeutar. El seu endeu-
tament però, es compensa amb els 
estalvis del conjunt de les adminis-
tracions locals. D’aquesta forma qui 
ha de fer un esforç més gran per 
redreçar l’economia de l’estat és 
l’administració local que a la vegada 
és la més propera al ciutadà i la que 
s’ocupa de la majoria de polítiques 
socials.

L’aplicació del famós article 155 
també ha deixat petjada en el nostre 
municipi. La jornada de la dona 
rural i la jornada de joves empre-
nedors s’han vist afectades per la 
forma com s’ha aplicat. La primera 
es va poder dur a terme gràcies a 
l’esforç de l’equip de govern i de 
les disponibilitats pressupostàries. 
Malauradament la segona no es va 
poder materialitzar. Tant l’Institut 
Català de la Dona com la Direcció 

“DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
Article 170,  Dels regidors i grups municipals.

170.2 El ple de l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal,(...) 
les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament.“

general de Joventut no van poder 
complir amb els seus compromisos 
per culpa de les restriccions impo-
sades pel 155.

Com dèiem a l’inici, el pressupost 
és l’eina més potent, però això no 
implica que sigui rígida. Tot i que 
marca una línia a seguir, es prou 
flexible com per anar adaptant-se 
als canvis que es produeixen al 
llarg de l’any.

Continuem millorant el poble! 

GRUP MUNICIPAL CDC 
BELL-LLOC 

Bell-lloquins i Bell-lloquines,
El grup del PDeCAT de Bell-lloc 
d’Urgell. Desitgem que a les pro-
peres festes nadalenques , no sigui 
necessari que l’ajuntament s’aculli 
a cap protesta pacífica i el nostre 
poble llueixi ben engalanat amb els 
tradicionals ornaments lluminosos.

Les llums de nadal als carrers i 
places contribueixen a crear un
ambient solemne, màgic, festiu i 
alegre en una de les festes més 
emblemàtiques i familiars del ca-
lendari festiu del poble català.

Esperem que ben aviat passin 
aquests dies d’incertesa política. 

Confiem en que els representants 
del poble català estiguin a l’alçada 
del moment històric que estem vi-
vint i siguin capaços de constituir, el 
més aviat possible, el govern que
va sorgir del mandat de les urnes.

Un govern sobiranista presidit 
legítimament pel President Puigde-
mont.

Que tinguem tots un any ple de 
salut, bons moments i decisions 
encertades!!!!

PDeCAT de Bell-lloc d’Urgell - 

JUNTS x CATALUNYA 

PARTIT POPULAR

BM · PP · CDC | GRUPS MUNICIPALS


