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“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.“

BELL-LLOC ES MOU
ACORD MUNICIPAL

Hores d’ara estem a les portes d’arribar a la meitat de la legislatura
2015-2019. Durant aquests anys que
portem al davant de l’Ajuntament de
Bell-lloc d’Urgell hem hagut de viure situacions conflictives i difícils,
però quan un dóna el pas endavant
ja sap que el camí no serà fàcil.
Tenim la responsabilitat de gestionar els recursos municipals però
la matemàtica electoral ha fet que
no puguem decidir sobre aquests
recursos. És a dir, volem aplicar un
model però no tenim l’autonomia
suficient per decidir sobre aquest
model.
Al desembre del 2015 es va aprovar
una rebaixa de l’IBI i de l’IVTM sense comptar amb el parer de l’equip
de govern. En aquell cas es va dir
que la rebaixa sols representaria
uns 70.000€ que era el que és destinava a pagar crèdits ja amortitzats.
Nosaltres ja varem advertir que la
rebaixa seria molt superior i que
s’aproparia als 135.000€. Aquest
any 2016 la disminució d’ingressos
s’atansarà als 145.000€, i encara
serà més gran aquest 2017 a l’aplicar-se la rebaixa del IVTM.
Les coses s’han de parlar ja sigui
en un despatx o davant d’un auditori, per què sinó qui pateix aquesta
situació de bloqueig no es altre que
el ciutadà/na davant de qui hem de
passar comptes de la nostra gestió.
El diàleg i el saber escoltar l’opinió
de tothom és bàsic en una societat
democràtica i sana, per això hem
elaborat una ordenança de participació aprovada pel Ple en data
1/12/2016. Ordenança que ha estat
gestada des de la societat, presen-

tada a les associacions, exposada al
públic per a que tothom hi pogués
dir la seva i finalment presentada
davant de tots els grups municipals
per a que hi poguessin afegir esmenes. Esmenes que no s’han produït
ja que de les dues reunions convocades el PP no en va assistir a cap,
i CDC sols a una. El diàleg i el debat
des de la diversitat d’opinions ha
estat present en la creació d’aquest
ordenança des del seu naixement,
no podem dir el mateix de l’anterior
aprovada per Decret d’Alcaldia l’any
2010 sense la participació de cap veí
o veïna i mai publicada.
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