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A Bellvei, quan són les catorze 
hores i quinze minuts del dia 28 
d’abril de 2014, 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assisteix el Ple el secretari de la Corporació, Francesc Pros Francesch, que dóna 
fe de l’acta. 

 
 
Obert l’acte per l’alcaldia presidència es passa a tractar el següent:  
 
ORDRE DEL DIA 
 

1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari del dia 9 d’abril de 2015. 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
3. Aprovació si escau, dels models de registre d’interessos. Legislatura  

2015/2018. 
4. Sorteig dels membres de les meses electorals. Eleccions Municipals, 24 de   

maig de 2015. 
 
 
1.- Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari celebrat el dia 9 d’abril del 
2015. 
 
L’acta de sessió anterior ha estat tramesa a tots els membres de la Corporació, 
l’alcalde demana si hi ha alguna objecció sobre la mateixa. 
 
El portaveu del grup municipal del PP, Sr. Pascual demana que a la pàgina 
101, 2n paràgraf a on diu: “el problema és del poble” hauria de dir “el problema 
és pel poble”. 
 

L’Alcalde: Fèlix Sans Mañé 
 
Regidors assistents: 
- Sra. Àngels Aunion Riembau 
- Sr. Gerard Colet Mañé 
- Sr. Rafael Díaz Gómez 
- Sra. Núria Güell del Campo  

- Sr. Josep Fonts Batlle  
- Sr. José Agustín Huerta Rodrigo 
- Sr. Valentín González García 
- Sra. Mònica Sebé Rodríguez 
- Sr. José Angel Pascual Casas 

 
Regidors excusen l’assistents: 
- Sr. Alberto Valencia Mota  
 
El Secretari: Sr. Francesc Pros 
Francesch 
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No produint-se debat sobre el tema, l’acta de la sessió anterior tal i com s’ha 
transcrit; es sotmet a votació. 
 
Vots a favor: sis, dels grups municipals de +Bellvei, PSC i PP, els dels 
senyors/es Sans, Aunion, Díaz, Colet, Güell i Pascual.  
Vots en contra: quatre, del grup municipal de CIU, Senyors/es Sebé, Huerta i 
González i Fonts. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
L’acta degudament rectificada s’aprova per majoria absoluta. 
 
 
2.- Donar compte dels decret de l’alcaldia. 
 
S’ha donat compte dels decrets de l’alcaldia dictats des de la sessió del 9 
d’abril de 2015 fins a la convocatòria de sessió extraordiària a tots els membres 
de la Corporació. 
 
Els decrets són: 
 

DATA 
Nº 

DECRET ASSUMPTE 

02/04/2015 28.2015 Convocatòria sessió plenària ordinària 9/04/2015 

07/04/2015 29.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 9/04/2015 

14/04/2015 30.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 16/04/2015 

20/04/2015 31.2015 Convocatòria Comissió Informativa de 23/04/2015 

22/04/2015 32.2015 Convocatòria Junta de Govern Local de 23/04/2015 

23/04/2015 33.2015 Convocatòria Ple Extraordinari 28/04/2015 
 
Tots els membres de la Corporació es donen per assabentats. 
 
 

3.- Aprovació si escau, dels models de registre d’interessos. Legislatura   
 2015/2018. 
 
Es planteja al consistori en Ple el dictamen de la Comissió informativa de data 
23 d’abril de 2015 i que textualment diu: 
 
“ Essent imminent la convocatòria d’eleccions municipals pel proper mes de 
maig de 2015. 
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Vist el que determina l’article 75 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de 
Règim Local i l’article 31 del RD 2568/86 (ROF). 
 
Considerant que tots els components de les corporacions locals tenen 
l’obligació de formular la declaració d’interessos i activitats, així com, realitzar la 
declaració de possibles incompatibilitats sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 
A la Comissió Informativa de la corporació es proposa: 
 
Únic: Aprovar els models que s’adjunten a la present proposta per fer la 
declaració d’interessos, la declaració de variació dels interessos i la declaració 
d’incompatibilitats que han de servir de base per la transcripció al registre 
d’interessos que tindrà el caràcter de públic.” 
 
No hi ha debat sobre la proposta i tot seguit es votada pels grups polítics 
presentats a l’acte en format de vot ponderat. 
 
Vots a favor: onze, els del grup municipal de +Bellvei, PSC, PP i CiU. 
Abstencions: cap. 
Vots en contra: cap. 
 
La proposta tal com s’ha transcrit es troba conforme per la Comissió 
Informativa i s’aprova per unanimitat.” 
 
 
No produint-se debat sobre el tema la proposta tal i com s'ha transcrit es sotmet 
a votació. 
 
Vots a favor: deu, dels grups municipals de +Bellvei, PSC, PP i CiU els dels 
senyors/es Sans, Aunion, Díaz, Colet, Güell, Pascual, Fonts, Sebé, Huerta i 
González.  
Vots en contra: cap. 
Abstencions: cap. 
 
Llegida la votació, es troba conforme. 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 

4. Sorteig dels membres de les meses electorals. Eleccions Municipals, 24  
de maig de 2015. 
 
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la 
vigent Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada 
complertes totes les formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic 
per a la formació de la mesa electoral que es constituirà el dia 24 de maig de 
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2015, per a les eleccions convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, 
resultant les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen. 
 
SECCIÓ:  1 
MESA:  A 
  
TITULARS: 
 

PRESIDENT:  
DELGADO PADILLA, FRANCINA 

DNI  
39730080H 

1r VOCAL:  
HUMANES RONDA, LUIS  

DNI  
30457187N  

2n VOCAL:  
COLET MAÑE, JOAN JOSEP  

DNI  
39723228C  

 
 
SUPLENTS: 
 

DEL PRESIDENT: 
FERRE PLANAS, EULALIA 

DNI  
77784799H  

DEL PRESIDENT:  
BATLLE SOLE, PAU  

DNI  
39635317S  

DEL 1r VOCAL:  
ARROYO VALERO, IVAN 

DNI  
48022197Z  

DEL 1r VOCAL: 
BENITEZ PAJUELO, FERNANDA 

DNI  
76186485C  

DEL 2n VOCAL:  
GIRALDEZ TAMAYO, ANTONIO FRANCISCO 

DNI 
47836191D 

DEL 2n VOCAL:  
BLANCO CAMPOS, MIGUEL  

DNI  
05899170S  

 
 
 
 
SECCIÓ:  1 
MESA:  B 
  
TITULARS: 
 

PRESIDENT:  
MANTILLA VEGA, VIKI ZULAY 

DNI  
44934621G 

1r VOCAL:  
RUIZ SORRIBES, ALEIX  

DNI  
47638695Z  

2n VOCAL:  
ROVIRA PIÑOL, LLUIS  

DNI  
39732323F  
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SUPLENTS: 
 

DEL PRESIDENT: 
PEREA FRANCO, ROSARIO MARIA 

DNI  
46565191N  

DEL PRESIDENT:  
MIRANDA JIMENEZ, ANTONIO  

DNI  
45468665B  

DEL 1r VOCAL:  
MORELLO ADELL, DANIEL 

DNI  
33968880L  

DEL 1r VOCAL: 
SASTRE GOMEZ, GUIFRE 

DNI  
48027104E  

DEL 2n VOCAL:  
NAVARRO CAÑETE, MANUEL 

DNI 
17850149X 

DEL 2n VOCAL:  
SOLE CASTELLVI, RAMON  

DNI  
39667235D  

 

 
I no havent més assumptes que tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió 
quan són les catorze hores i quaranta-cinc 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 


