
Acta de la reunió del Consell del Poble de Bellvei.  

 

Identificació de la sessió:  

  

Número: 02-2020 

Data: 05-03-2020 

Horari: de 19:05h a 19:45h  

Lloc: Centre Cívic La Patronal (Bellvei) 

 

Hi assisteixen: 

Karol Granado, Regidora i Coordinadora del Consell del Poble. 

 Gerard Colet, Alcalde. 

Mercedes Martín, Regidora. 

Josep Carles Galofré, Regidor. 

Núria Güell, Regidora. 

Xavier Lladó, Regidor. 

 Sonia Esquinas, Regidora. 

 Ingrid Salas, Regidora.  

Roser Hernández, candidatura popular. 

 Mª Jesús Consul, Representant entitat El Casal de Bellvei. 

Pilar Castro, Representant entitat Càritas Parroquial. 

Ángeles Ronda, Representant entitat Club de Bàsquet Bellvei.  

Pepa Doblado, representant entitat Asociación Raúl Nieves. 

Manolo Sánchez, Representant entitat Amics de la Música. 

 Anahí Pijuan, Representant entitat Atlètic Bellvei. 

Teresa Garcia, Representant entitat Voluntaris Protecció Civil Bellvei. 

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Joan Carles Huertas, Representant entitat CEIP La Muntanyeta. 

Susana Domínguez, representant AAVV Baronia de Mar. 

Ramon Batlle, Representant entitat Ball de Diables de Bellvei. 

 

No han assistit sent convocats: 

José Agustín Huerta, Regidor.  

Ángeles Grande, Regidora. 

Enrique Chicano, Regidor. 

Carmen Vidal, candidatura popular. 

Òscar Espejo, Representant entitat Senderistes La Muga. 

 Silvia Mañé, Representant entitat Caramelles. 

Francesc Huertas, Representant entitat Tafaners.  

Núria Sande, Representant entitat Ball de Bastons. 

Encarna Espejo, Representant entitat Agrupació de Puntaires. 

Manel Sastre, Representant entitat Grallers. 

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


Juan José Fernández, Representant entitat AMPA. 

Ventura Marcillas, Representant entitat Llar de Jubilats. 

David España, Representant entitat Perkfusion. 

Ana Isabel Sánchez-Marín, Representant entitat Artesania Gorres de Cop. 

Josep Mª Altet, Representant entitat Societat de Caçadors. 

Eino Nylund, Representant entitat Volèivol Cometa. 

 

Es comenta que s’han presentat un total de sis propostes a dia de la reunió i que el termini per                    
presentar-les 

acaba l’endemà per la qual cosa és possible que hi hagi alguna proposta més. 

Com que les propostes s’han enviat als membres del Consell del Poble, fem un petit repàs i comentem 

breument cadascuna d’elles: 

 

-PRIMERA PROPOSTA: Dos ordinadors pel Centre Cívic la Muga de Baronia de Mar. S’adjunten dos 

pressupostos: sense pantalla 624€ i amb pantalla 803,98€. 

 

-SEGONA PROPOSTA: Autobús petit pels desplaçaments dels veïns de Baronia. No s’adjunta pressupost. 

S’explica que amb els 6.000€ no es pot adquirir un minibus i que és molt difícil de determinar el preu 

perquè les empreses de busos factures un preu fix i un preu variable en funció dels desplaçaments i que 

llavors seria molt complicat de determinar el preu exacte del servei. 

 

-TERCERA PROPOSTA: Seients per les grades del poliesportiu municipal. S’adjunta un pressupost de 

2.896,26€ IVA inclós. 

 

-QUARTA PROPOSTA: Millorem el parc. Es planteja treure la tanca de la petanca del parc de la llar d’infants                   
i 

dur-la al parc del metge, per més seguretat dels infants. Els membres del Consell del Poble acorden que es 

demani pressupost per instal·lar una de nova.  

 

-CINQUENA PROPOSTA: Habilitar un aula musical. S’adjunta un preu aproximat de 5.500€ sense justificar 

formalment. Per part de l’Ajuntament s’explica que a Bellvei ja funciona l’escola de música Contrapunt i                
que 

actualment no hi ha prou alumnes per poder fer les classes al poble. Aquests alumnes es desplacen a altres 

municipis. El problema és que no hi ha prou alumnes encara que l’Ajuntament els hi bonifiqui una part de la 

mensualitat que han de pagar a l’escola. Es demanarà més informació al sol·licitant  en referència al 

pressupost. 

 

-SISENA PROPOSTA: Millorem la llar d’infants. Es demana diferent mobiliari pel pati i per les aules, a més 

d’una màquina antiasfixia. El pressupost és de 1.547,40 euros. 

 

L’ Ingrid Salas explica que presentarà una proposta per dur a terme una ludoteca. Es comenta el lloc adient 

i les característiques que haurà de tenir. 

 

Del 9 de març al 17 d’abril s’enviaran les propostes a valoració tècnica. 



 

Hi haurà una reunió extraordinària del Consell del Poble quan ja sabrem quines són les propostes vàlides el 

dia 30 d’abril. 

Farem un grup de treball de cara a la votació popular de les propostes que es farà durant la fira de Sant 

Isidre. Establirem els paràmetres de les butlletes de votacions, es podrà delegar el vot amb autorització. 

 

La coordinadora explica que si entren més propostes, s’enviaran a tots els representants del Consell del 

Poble perquè tinguin constància. 

 

 

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 

Roser Hernández, Candidatura Popular  La Coordinadora 


