
Acta de la reunió del Consell del Poble de Bellvei.  

 

Identificació de la sessió:  

  

Número: 01-2019 

Data: 17-01-2019 

Horari: de 19:05h a 19:30h  

Lloc: Centre Cívic La Patronal (Bellvei) 

 

Hi assisteixen: 

Karol Granado, Regidora i Coordinadora del Consell del Poble. 

Fèlix Sans, Alcalde. 

Núria Güell, Regidora. 

Rafael Díaz, Regidor. 

Gerard Colet, Regidor. 

Mercedes Martín, Regidora. 

Eva Gómez, Regidora.  

 Josep Carles Galofré, Representant entitat Amics de les Alfombres. 

 Mª Jesús Consul, Representant entitat El Casal de Bellvei. 

Pilar Castro, Representant entitat Càritas Parroquial. 

Óscar Espejo, Representant entitat Senderistes La Muga. 

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

 Alba Pulgarín, Candidatura popular. 

David Ramos, Candidatura popular. 

Adrià Galofré, Representant entitat Tafaners. 

 

No han assistit sent convocats: 

Valentín González, Regidor. 

Ángeles Grande, Regidora. 

Ingrid Salas, Regidora.  

José Agustín Huerta, Regidor.  

Encarna Espejo, Representant entitat Agrupació de Puntaires. 

Manel Salas, Representant entitat Amics de la Música. 

 Joan Carles Huertas, Representant entitat CEIP La Muntanyeta.  

 Yensi Frías, Representant entitat Atlètic Bellvei. 

 Abril Mañé, Representant entitat Ball de Bastons. 

Silvia Mañé, Representant entitat Caramelles. 

Núria Pascual, Representant entitat AMPA. 

Roser Mañé, Representant entitat Llar de Jubilats. 

Manel Sastre, Representant entitat Grallers. 

Dolores Ronda, Representant entitat Club de Bàsquet Bellvei. 
David España, Representant entitat Perkfusion. 

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


 

Joan Hijano, Representant entitat Ball de Diables de Bellvei. 

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: 

-La Karol Granado comenta que pel que fa al pressupost participatiu 2018, s’ha parlat amb l’industrial per la                  
neteja d’aLguna part del camí i s’ha presentat una factura de 500 euros amb càrrec al pressupost                 
participatiu 2018. La partida s’ha esgotat gairebé tota. 

 

Acords: 

 

Sobre la presentació de propostes: 

 

1. S’acorda un període de presentació de propostes per part del veïns i veïnes de Bellvei pels Pressupostos                  

Participatius del dia 1 de febrer a l’1 de març de 2019. Es començarà a fer publicitat als llocs habituals a                     

partir del dia 21 de gener. D’aquesta manera a la propera reunió del Consell del Poble del mes de març, ja                     

es tindràn les propostes. 

2. S’aprova la butlleta / formulari per presentar les propostes. 

3. Es comenta que aquest any es podrà fer la presentació de les propostes via web de l’Ajuntament de                   

Bellvei  i facebook per facilitar, més encara, aquesta participació. 

4. Cada veí i veïna de Bellvei pot presentar com a màxim 1 proposta. 

5. Els diners destinats als Pressupostos Participatius son 5.000€ per aquest any 2019. Com l’any passat, el                 

límit econòmic d’una proposta podrà arribar al 100% dels diners destinats als Pressupostos Participatius o               

sigui als 5.000€. 

 

Sobre la valoració de les propostes: 

 

1. S’acorda el període d’avaluació, pels tècnics de l’Ajuntament de les propostes recollides del dia 4 de març                  

fins al dia 12 d’ abril de 2019. 

2. S’acorda que tots els membres del Consell del Poble rebran, per correu electrònic, les propostes                

recollides per tenir-les present mentre els tècnics de l’Ajuntament les avaluen. 

 

Sobre la consulta popular: 

 

1. S’acorda que si la suma econòmica de les propostes recollides i vàlides pels Pressupostos Participatius es                 

major de 5.000€, s’haurà de convocar una consulta popular per votar i decidir quins projectes s’executaran                

segons els resultats de la votació. En el cas de que no s’arribin als 5.000€, directament s’executaran sense                  

necessitat de realitzar una consulta popular. 



Es farà un enviament d’una carta a tots els ciutadans amb dret a participar, segons el reglament de                  

participació, amb les propostes definitives, convocant-los a votar. La votació es realitzarà amb una butlleta               

de votació (sense les dades de la persona que presenta el projecte) i un document que acrediti la identitat.                   

Els membres del Consell del Poble faran el control. 

Cada veí i veïna de Bellvei votarà 3 projectes donant-li una puntuació de 3, 2 o 1 punt segons les seves                     

prioritats. És obligatori que es votin 3 propostes. La butlleta de votacions es canviarà a la propera reunió del                   

Consell del Poble quan tinguem les propostes presentades.  

A partir dels resultats obtinguts en la Consulta Popular, es farà l’escrutini de punts per proposta i s’obtindrà                  

un llistat de prioritats segons les votacions dels veïns i veïnes de Bellvei. En el cas d’empat a punts entre                    

dues propostes, es prioritzarà aquella de menys valor econòmic per facilitar la seva execució i possibilitar la                 

execució de més propostes. 

Finalment, per ordre de puntuació obtinguda, s’executaran els projectes fins assolir la suma de 5.000€. En                

el cas de que no s’arribi als 5.000 euros, degut a que si s’inclou el següent projecte de la llista passa el límit                       

econòmic, i quedés uns diners sobrants s’hauria de buscar la següent proposta, segons ordre de llista, que                 

es pugui executar perquè el seu pressupost estigui dintre del diner restant. 

 

Sobre la publicació dels resultats: 

 

1. S’acorda que la devolució dels resultats de la votació popular es donin per diferents punts d’informació:                 

comerços, serveis públics, cartelleres municipals, pàgina web de l’Ajuntament, Facebook, el Pòrtic i ràdio              

Bellvei a partir del dia següent de la consulta popular. 

 

Sobre l’execució de projectes: 

 

1. S’acorda que s’executaran les propostes segons els resultats obtinguts i que, en cada proposta o projecte                 

realitzat que sigui possible, es posarà una placa identificativa que faci referencia a que ha sigut possible                 

gràcies als Pressupostos Participatius de l’any 2019. 

 

Torn obert de paraules: 

 

No hi ha cap més intervenció. 

 

 

 

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

 

Responsable d’Acta  Vist i plau 

Ma Jesús Consol, representant entitat El Casal                      La Coordinadora 


