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BELL-LLOC ES MOU
ACORD MUNICIPAL

Aquesta revista sortirà al carrer 
quan ja hauran passat més de sis 
mesos des que el nostre grup va ser 
el més votat a les darreres elecci-
ons municipals. 

Des del primer dia hem complert 
coses que estaven a la nostra de-
claració d’intencions. Per exemple 
les gravacions dels Plens i la seva 
difusió per Internet. Aquesta me-
sura té una gran acceptació ja que 
de mitjana els vídeos tenen unes 
250 visualitzacions. Hem incorporat 
l’Ebando als serveis que ofereix 
l’Ajuntament, d’aquesta manera els 
pregons arriben a qualsevol lloc. 
Actualment uns 450 veïns reben els 
pregons al mòbil.
S’han signat convenis amb el SOC, 
IMO i Global Lleida per facilitar la 
recerca de feina als joves i aturats 
del nostre poble

L’any 2016 els vehicles poc contami-
nants podran gaudir d’una rebaixa 
en  l’Impost de Vehicles gràcies a 
la proposta que vàrem presentar 
i que es va aprovar solament amb 
els vots de BM-AM. A part d’aques-
tes, hem fet altres actuacions que 
complementen la nostra Declaració 
d’Intencions.

“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.“

Abans de finalitzar aquest escrit 
volem parlar de la baixada d’im-
postos que es va aprovar a finals de 
novembre i del sentit del nostre vot. 
Nosaltres hi varem votar en contra 
per diversos motius entre els quals 
hi ha la manca de diàleg per part 
dels membres de CDC a l’imposar 
aquesta mesura i la poca respon-
sabilitat mostrada al proposar i 
aprovar una rebaixa sense tenir en 
compte els altres factors que limi-
taran l’economia municipal i que ja 
beneficien als veïns. Les rebaixes 
són bones sempre i quan es puguin 
discutir i que siguem conscients que 
la capacitat d’actuació de l’Ajunta-
ment quedarà retallada.

Nosaltres continuarem treballant 
per portar el poble endavant. 

GRUP MUNICIPAL CDC 
BELL-LLOC 

Volem aprofitar aquest petit es-
pai que se’ns ha cedit a la revista 
del poble per enviar les salutaci-
ons més cordials a totes i tots els 
bell-lloquins.

Entenem la revista del poble com 
un mitjà per donar veu i fer encara 

més visibles les accions de les as-
sociacions municipals i no com un 
espai on compartir opinions políti-
ques. A causa d’aquest fet limitem 
-i limitarem- aquest espai a salu-
dar a tots els vilatans per tal de no 
politizar aquest recurs destinat al 
teixit associatiu bell-lloquí, tal i com 
s’havia fet fins al moment.

Així doncs des del Grup Municipal 
CDC Bell-lloc volem encoratjar a 
totes les nostres associacions, vi-
latans i vilatanes a seguir endavant 
amb propostes i amb il·lusió. Que 
aquest sentiment no devalli mai! 

PARTIT POPULAR

El grup municipal del Partit Popular 
saluda al poble en general i agraeix 
les seves atencions.  


