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A Bellvei, quan són les disset hores 
del dia 5 de novembre de 2015, es 
reuneixen a la Sala de Plens de la 
Casa Consistorial els regidors que 
tot seguit es relacionen; amb 
l’objecte de celebrar sessió pública 
extraordinària per a la que han 
estat oportunament convocats en 
dia i hora i sota la Presidència de 
l’alcalde  Sr. Fèlix Sans Mañé. 
 
La present convocatòria es realitza 
de conformitat amb el establert a 
l’Art. 46 de la Llei 7/85 Reguladora 
de les Bases de Regim Local, un 
cop constata que la sol·licitud de la 
mateixa la subscrit el 25% dels 
regidors de dret que conformen la 
Corporació. 
 

Regidors que han subscrit la convocatòria: 
 
Sr. Valentín González Garcia 
Sra. Ingrid Salas Batet 
Sr. José Agustin Huerta Rodrigo 
 
 
Assisteix el Ple el secretari de la Corporació, Francesc Pros Francesch, que dóna 
fe de l’acta. 

 
Obert l’acte per l’alcalde-president es passa a tractar el següent:  
 
 
ORDRE DEL DIA: 
  

1. Aprovar si escau, la urgència de l’estudi i valo ració de la possibilitat de 
permetre l’activitat sol·licitada per instal·lar un  mercat medieval els dies 
4,5 i 6 de desembre de 2015 al nostre municipi. 
 
El portaveu del grup municipal de Ciu, Sr. Huerta argumenta la urgència en que 
considera necessari estudiar i valorar la possibilitat de permetre l’activitat 
sol·licitada per instal·lar un mercat medieval els dies 4, 5 i 6 de desembre al 
nostre municipi.  
La urgència és degut a que si es tira endavant l’activitat, han de fer propaganda 
i repartir-la per tota la comarca, posar pancartes, etc, això requerix d’un temps 
mínim d’execució. 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé 
 
Regidors assistents:  

 
- Sra. Eva Maria Gómez López 
- Sr. Gerard Colet Mañé 
- Sr. Rafael Díaz Gómez 
- Sra. Mercedes Martín Navarro 
- Sra. Núria Güell del Campo  
- Sra. Karol Granado Pleguezuelos  
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo 
- Sr. Valentín González García 
- Sra. Ingrid Salas Batet  
- Sra. Mònica Sebé Rodríguez 
 
 
El Secretari: Sr. Francesc Pros Francesch 
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Segons el projecte presentat no tindria cap cost addicional per al nostre 
municipi i podria significar un revulsiu turístic així com una nova experiència per 
al nostre veïnatge. 
 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell, considera que el tema és 
urgent. 
 
L'Alcalde  considera que el tema és urgent. 
 
La proposta de la urgència tal i com s'ha plantejat es sotmet a votació. 
 
La proposta es troba conforme i s'aprova. 
Tot s'aprova per unanimitat. 
 
 
 

2. Estudiar i valorar la possibilitat de permetre l ’activitat sol·licitada per 
instal·lar un mercat medieval els dies 4, 5 i 6 de desembre de 2015 al 
nostre municipi. 
 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, fa esment a que se li ha 
entregat un seguit de documentació per tal de plantejar fer un mercat medieval 
els propers dies 4, 5 i 6 de Desembre de 2015, fet que el grup municipal de CiU 
considera que és interessant per la dinamització del municipi.  Considera el 
regidor que aquesta activitat pot anar bé o no i que si es porta a terme i 
s'equivoquen, en tot cas seria una equivocació de tots els presents. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta, considera que amb una 
activitat com la que es planteja hi podria venir gent de tota la comarca, que al 
mateix temps gaudirien del municipi. Explica el regidor que en el si de la fira es 
farien espectacles i que en tot cas és una experiència que no s'ha fet mai a 
Bellvei. El regidor informa que en tot cas aquesta fira no es preveu que tingui 
cost per l'Ajuntament. 
Pren la paraula el regidor Sr. Diaz del grup municipal de + Bellvei, exposant 
que si el regidor Sr. Huerta té la documentació del projecte, ja té més 
informació de la que disposa ell, ja que no té res d'informació. 
Explica el regidor que els promotors de l'activitat, varen mantenir una entrevista 
amb ell, que no li varen deixar cap tipus d'informació, que no varen prendre cap 
acord i tot i amb això el mateix dia el promotors varen penjar a la seva pàgina 
de "facebook" l'anunci d'aquesta activitat a Bellvei, fet que lamenta. Tot i amb 
això el promotor va informar-li que el penjar aquest anunci va ésser un error. 
El regidor Sr. Diaz, considera que aquesta iniciativa és una bona iniciativa i 
més si ha de representar que no ha de tenir cost per l'erari municipal, tot i que 
el preparatius per tal que es puguin instal·lar  les diferents activitats tenen un 
cost de l'ordre dels set mil euros, a part consums. 
Insisteix el regidor en el fet de que no s'ha dit que la fira no s'hagi de fer, però 
considera que fer-la de forma precipitada no és prudent.  
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Informa així mateix el regidor Sr. Diaz, que en les mateixes dates es fa el 
mateix tipus de fira al poble veí de Banyeres del Penedès, i que per tant fer una 
activitat paral·lela no beneficia a ningú, ans el contrari perjudica als dos 
municipis. Continua explicant el regidor que li sembla que hi va haver una 
pugna entre l'empresa que ha contactat amb Bellvei i la que va contactar amb 
l'Ajuntament de Banyeres, amb coincidència d'activitat i dates. 
L'Alcalde reafirma tot el que ha manifestat el regidor Sr. Diaz i considera que en 
tot cas abans de decidir-se s'hauria de veure alguna fira organitzada per qui 
l'ha plantejat.  
El regidor Sr. Diaz, continua explicant que en la reunió que varen tenir, es va 
anunciar que en tot cas la proposta hauria d'esser objecte d'estudi pel proper 
exercici i que també s'hauria de veure quina és la dinàmica del municipi veí, 
Calafell, en fer la fira del terròs, per evitar coincidències. Insisteix el regidor que 
li sap greu que sense haver arribat a cap acord, s'anunciés la fira fins el punt 
que diferents paradistes varen trucar al Centre Cívic demanat informació, 
informació que no es podia donar. 
L'Alcalde considera que efectivament hi ha voluntat d'estudiar la proposta , però 
que en tot cas s'ha d'evitar coincidències amb els pobles veïns. Que aquesta 
iniciativa es pot programar però a poc a poc. 
La portaveu del grup municipal del PSC, Sra. Güell considera que en el 
plantejament hi ha tres "fallos". 
- "Fallo" per falta de documentació. 
- "Fallo" per coincidència en les dates amb la fira que es farà a Banyeres del 
Penedès. 
- "Fallo" per haver-ho posat al "Facebook" 
Que en tot cas la documentació aportada és molt pobra. 
El regidor Sr. Diaz considera lamentable la coincidència de dates de la fira  
amb les del poble veí Banyeres del Penedès. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta  explica que ell desconeixia el 
fet de que l'activitat s’hagués publicat al "facebook” del promotors proposants 
de l'activitat. Que no veu problema  en que hi hagi coincidència amb un altre 
municipi i que no li consta que en tot el que ha passat hi hagi cap tipus de mala 
fe. Que en tot cas el que volen els paradistes es fer la seva activitat comercial i 
que les dates proposades són dates adequades. 
L'Alcalde considera que l'activitat es pot estudiar i inclús fer, però no per 
aquestes dates plantejades, ja que en un mes s'hauria de fer la preparació i 
propaganda de l'activitat, que en tot cas és una activitat nova al municipi, a més 
a més de la previsió de costos que s'avaluen en un set mil euros. 
El portaveu del grup municipal de Ciu, Sr. Huerta considera que l'activitat si que 
pot compensar que es realitzi. 
El regidor Sr. Diaz, considera que si que es pot estudiar i veure si compensa. 
El portaveu del grup municipal de CiU, Sr. Huerta exposa que si més endavant 
l'iniciativa prosperés, el seu grup hi estaria conforme. 
 
No produint-se més debat, la proposta  de fer la fira medieval els dies 4, 5 i 6 
de desembre de 2015 es sotmet a votació. 
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Vots a favor: quatre, els del grup municipal de CiU, els Srs/es. Sebé, Huerta, 
Salas i González. 
Abstencions: Cap. 
Vots en contra: set en total, sis del grup municipal de +Bellvei, Srs/es. Sans, 
Díaz, Colet, Granado, Gómez, Martín i un del grup municipal del PSC, Sra. 
Güell. 
 
Llegida la votació es troba conforme. 
La proposta es desestima per majoria absoluta. 
 
 
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les disset hores i deu minuts, del dia que s’indica a l’encapçalament 
de l’acta. De tot el que s’ha tractat i dels acords adoptats s’entén aquest 
document que un cop aprovat serà transcrit al llibre d’actes oficial, en 
compliment del que determina la legislació de règim local vigent.  
 
Com secretari de la corporació en dono fe. 
 
L’alcalde,       El Secretari- Interventor,                                                                              
 
 
 
 
Fèlix Sans Mañé 


