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BELL-LLOC ES MOU
ACORD MUNICIPAL

Començàvem l’escrit a l’anterior 
revista parlant dels pressupostos. 
Dèiem que iniciàvem l’any amb la 
negociació dels pressupostos.

Bé ara ja han passat uns mesos i 
sabem que els pressupostos no es 
van aprovar. No s’han aprovat els 
pressupostos de l’any 2016 ni els de 
l’any 2018. Els del 2017 es van poder 
aprovar a l’octubre del mateix any 
gràcies a una qüestió de confiança. 
Quan presentem els del 2019 donem 
per fet que no s’aprovaran ja que 
entenem que l’argument de: 
“jo considero que falta un any per 
les eleccions i teniu uns pressu-
postos que vau aprovar vosaltres 
mateixos, que són vostres, i po-
deu continuar amb els mateixos.” 
utilitzat per no voler negociar el 
pressupost del 2018 seguirà vigent 
pel 2019. En definitiva, dels quatre 
anys de legislatura, només s’haurà 
aprovat pressupost per un any. 

Aviat farà un any que la Consellera 
Dolors Bassa va firmar la Resolució 
on atorgava 5 places concertades 
per al centre de dia de Bell-lloc 
d’Urgell. Places demanades des 
de la regidoria de Serveis Socials 
i considerades necessàries per 
poder donar un bon servei social als 
veïns i veïnes de Bell-lloc d’Urgell i 
usuaris/es del centre de dia. Aquest 
bona notícia, sumada a que l’any 
2016 va ser declarat Centre Acre-
ditat, ha permès que gent conside-
rada vulnerable tinguin accés als 
serveis que ofereix el centre de dia 
com a proveïdor del Sistema Cata-
là de Serveis Socials. Uns serveis 
necessaris i de qualitat. Aquesta 
assignació de places concertades 
es va fer dies abans que la Conse-
llera fos empresonada injustament. 

Benvolguts Bell-lloquins i 
Bell-lloquines,

Fa pocs dies el grup municipal del 
PDeCAT de Bell-lloc d’Urgell ens vam 
veure en l’obligació d’informar-vos  de 
la realitat que viu la gestió municipal 
al nostre poble.

Ens alegra haver estat la “motivació 
especial” que ha impulsat a l’equip 
de govern  a actuar i realitzar aquells 
projectes que fa temps estaven apro-
vats per tots els grups polítics; però 
pendents de realitzar sense cap motiu 
objectiu.

Malgrat aquesta activitat de final 
de legislatura, com a bell-lloquins 
i bell-lloquines ens sap greu que el 
nostre poble hagi “perdut el temps” 
durant 3 anys i que s’hagin  fet molt 
poques coses per a millorar la qua-
litat de vida de la gent que vivim a 
Bell-lloc. A la vegada que hem hagut 
de contemplar com l’entorn proper 
del nostre poble es deteriorava dia 
rere dia ( pineda, tossalets, mirador, 
cementiri...). La inexperiència i el “no 
ens deixen fer” no són excusa per la 
inactivitat. 

La iniciativa, les ganes de fer, la 
il·lusió,  el treball constant, la visió de 
futur, la voluntat de servei i l’estima 
pel teu poble . Són l’impuls  que fa 
superar els entrebancs que, sempre, 
es presenten a qualsevol camí. 

Al grup del PDeCat no ens agrada ha-
ver de dir: “Bell-lloc qui t’ha vist i qui 
et veu”. Però és la dura i trista realitat.

Tot i així els regidors del PDeCAT hem 
treballat, treballem i treballarem amb 
il·lusió pel nostre poble i continuarem 
exercint de “motivació especial” quan 
ho considerem necessari!! 

“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.“

El nostre record i reconeixement a 
la tasca feta per la Dolors Bassa.

Portem 3 anys millorant el funcio-
nament de l’Ajuntament. Segura-
ment aquesta és una feina que no 
es veu de portes enfora però que 
és necessària si volem tenir una 
administració pública àgil i de quali-
tat. S’han millorat els equipaments 
informàtics i el programari de ma-
nera que es garanteix que tots/es 
els veïns/es del poble tinguin accés 
a l’administració electrònica.No 
podem permetre que ningú es quedi 
aïllat en el camí de modernització 
que tenim davant nostre. Hem im-
plantat la signatura biomètrica amb 
tauletes, implementat els expedi-
ents electrònics, la factura electrò-
nica, potenciat la Seu Electrònica, 
l’Ebando, el Bell-lloc soluciona, 
etc, etc, etc. I tot això sense deixar 
de banda el tracte personal amb 
els veïns i veïnes del nostre poble. 
Tot això ens ha de permetre tenir 
una administració accessible les 
24h/365dies i a més a més amb uns 
nivells de transparència mai vistos. 
Ens hem convertit en un referent 
d’administració moderna gràcies a 
la implicació dels i les treballadors/
es i de la voluntat política de dur-lo 
a terme. Treballem per millorar.
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