
Acta de la reunió del Consell del Poble de Bellvei.  

 

Identificació de la sessió:  

  

Número: 02-2018 

Data: 02-03-2018 

Horari: de 19:05h a 20:05h  

Lloc: Centre Cívic La Patronal (Bellvei) 

 

Hi assisteixen: 

Karol Granado, Regidora i Coordinadora del Consell del Poble. 

Fèlix Sans, Alcalde. 

Eva Gómez, Regidora. 

Gerard Colet, Regidor. 

Mercedes Martín, Regidora. 

David Ramos, Candidatura popular. 

 Alba Pulgarín, Candidatura popular. 

 Mª Jesús Consul, Representant entitat El Casal de Bellvei. 

Silvia Mañé, Representant entitat Caramelles. 

Joan Carles Huertas, Representant entitat CEIP La Muntanyeta. 

Josep Carles Galofré, Representant entitat Amics de les Alfombres. 

Pilar Castro, Representant entitat Càritas Parroquial. 

Francesc Huertas, Representant entitat Tafaners.  

Òscar Espejo, Representant entitat Senderistes La Muga. 

Ramon Batlle, Representant entitat Ball de Diables de Bellvei. 

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Núria Güell, Regidora. 

Rafael Díaz, Regidor.. 

Mònica Sebè, Regidora 

Valentín González, Regidor. 

 

No han assistit sent convocats: 

José Agustín Huerta, Regidor.  

Ingrid Salas, Regidora.  

Núria Sande, Representant entitat Ball de Bastons. 

Encarna Espejo, Representant entitat Agrupació de Puntaires. 

Manel Sastre, Representant entitat Grallers. 

Dolores Ronda, Representant entitat Club de Bàsquet Bellvei.  

Núria Pascual, Representant entitat AMPA. 

 Yensi Frías, Representant entitat Atlètic Bellvei. 

Roser Mañé, Representant entitat Llar de Jubilats. 

David España, Representant entitat Perkfusion. 

http://www.bellvei.cat/club-de-basquet-bellvei


Manel Salas, Representant entitat Amics de la Música. 

Nicolás Maiola, Representant entitat Club de Fútbol sala. 
Ana Isabel Sánchez-Marín, Representant entitat Artesania Gorres de Cop. 

Josep Mª Altet, Representant entitat Societat de Caçadors. 

Eino Nylund, Representant entitat Volèivol Cometa. 

Teresa Garcia, Representant entitat Voluntaris Protecció Civil Bellvei. 

 

Desenvolupament: 

 

-S’explica que s’han presentat vuit propostes per part dels veïns, la qual cosa es valora molt positivament                 
perquè s’ha duplicat el nombre respecte a la primera edició. S’entreguen còpies als assistents i es passen a                  
comentar. 

-Primera proposta: APRENENTATGE I BENESTAR PSICOLÒGIC PER A TOTS. Aquesta proposta queda            
descartada perquè la persona que la presenta no està empadronada a Bellvei. 

-Segona proposta: L’HORA DEL TALLERET, que pretén promoure activitats lúdiques i educatives pels nens              
del poble. El pressupost és de 4.220 euros. 

-Tercera proposta: SENYALITZACIÓ VIAL CARRERS BARONÍA. Per regular la circulació als carrers, col.locar             
més senyals i limitar la velocitat. Aquesta proposta no està quantificada. 

-Quarta proposta: REMOLC BESTIARI FESTIU ENTITATS. Per dotar a les entitats del poble amb bestiari festiu,                
d’un remolc per transportar-lo. Sense pressupost físic, s’estima que el cost total són uns 8.000 euros i                 
demanen els 5.000 euros dels pressupostos participatius i assumir ells la resta. Respecte a aquesta proposta                
sorgeixen dubtes sobre si es pot admetre que el valor total sigui superior als diners destinats als                 
pressupostos participatius i s’acorda, que s’esperarà que arribi el pressupost del remolc per saber              
exactament l’import i que es demanarà un informe al secretari, si l’import supera els 5.000 euros,per                
valorar si finalment és vàlida. 

-Cinquena proposta: RUTA Nº1 LA MUGA:RECORREGUT PEL CAMÍ DEL CARRO. Per marcar la ruta des del                
poble per seguir el camí antic que es feia servir per pujar al Castell de la Muga. Pressupost: 3.260€. 

-Sisena proposta: LLIGA SOCIAL DE PING-PONG. Pressupost: 240€. 

-Setena proposta: EL DOCUMENTAL DEL MES. Promou una programació anual de projeccions de cine              
documental. Pressupost:  2.056,50€. 

-Vuitena proposta: MILLORES A LA SALA DE FITNESS. No s’adjunta pressupost. S’acorda pels presents que,               
com es tracta d’una proposta molt àmplia, es demanarà a la persona que va presentar la proposta, adjunti                  
un pressupost detallat per quantificar la proposta. 

 

Acords: 

 

-Les propostes s’enviaran a valoració tècnica fins al 3 d’abril. 

-Ens tornarem a reunir el divendres 6 d’abril a les 19:00 hores, ja tindrem les propostes vàlides i sabrem                   
quines aniran a Consulta Popular. Farem un grup de treball per preparar la jornada de votacions. 

-La consulta popular, es durà a terme el 13 de maig, de 10 a 14 hores, durant la Fira de Sant Isidre. 

-S’exposaran les propostes vàlides perquè tothom tingui accés i pugui escollir les que més li agradin. 
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Al torn obert de paraules, es proposa que es faci difusió a Bellvei Ràdio mitjançant un representant de                  
cada proposta. 

Es comenta la manca de col.laboració de les entitats que no assisteixen a les reunions del Consell del                  
Poble, tot i estar obligats a assistir-hi. A les reunions sempre ens trobem les mateixes persones. 

 

 

 

La Coordinadora aixeca la sessió, de la qual, com a responsable, estenc aquesta acta. 

 

 

Responsable d’Acta  Vist i plau 

Òscar Espejo, Representant Senderistes La Muga                        La Coordinadora 


