
Acta de la reunió del Consell del Poble de Bellvei.  

 

Identificació de la sessió:  

  

Número: 03-2018 

Data: 06-04-2018 

Horari: de 19:10 a 19:50 h. 

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. 

 Alba Pulgarín, Candidatura popular. 

 Mª Jesús Consul, Representant entitat El Casal de Bellvei. 

Josep Carles Galofré, Representant entitat Amics de les Alfombres. 

Òscar Espejo, Representant entitat Senderistes La Muga. 

Núria Sande, Representant entitat Ball de Bastons. 

 

S’han excusat d’assistir-hi: 

Núria Güell, Regidora. 

Joan Carles Huertas, Representant entitat CEIP La Muntanyeta. 

David Ramos, Candidatura popular. 

Dolores Ronda, Representant entitat Club de Bàsquet Bellvei 

Rafael Díaz, Regidor. 

 

No han assistit sent convocats: 

Mònica Sebè, Regidora 

Valentín González, Regidor. 

José Agustín Huerta, Regidor.  

Ingrid Salas, Regidora.  

Silvia Mañé, Representant entitat Caramelles. 

Pilar Castro, Representant entitat Càritas Parroquial. 

Francesc Huertas, Representant entitat Tafaners.  

Ramon Batlle, Representant entitat Ball de Diables de Bellvei. 

Encarna Espejo, Representant entitat Agrupació de Puntaires. 

Manel Sastre, Representant entitat Grallers. 

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. 

 

 

 

1. Desenvolupament: 

 

-S’informa que va haver una errada i es va descartar una proposta per què la persona no estava                  
empadronada. Finalment es va comprovar que si, així que són vuit les propostes presentades. 

-Es comenta l’informe remès pel tècnic de l’ajuntament. Es valora la proposta de senyalització vial a                
Baronia, ja que la resta de propostes no tenen complicació tècnica. L’informe és favorable. 

-Pel que fa al dia de la votació, es comenta que la mesa de votacions es ficarà al carrer dins la zona                      
habilitada per les entitats. Manca gent que vulgui/pugui ser-hi com a membre de la mesa. 

-Es parla d’adjuntar un full informatiu dintre del programa de la Fira, sobre les propostes, molt resumit. 

-S’informa que hi ha un pressupost més detallat per a la proposta de l’equipament al pavelló i que encara                   
no es disposa del mateix pel que fa al  del remolc pel bestiari festiu. 

 

 

2. Acords: 

 

-S’acorda adjuntar al programa de Sant Isidre una butlleta informativa sobre les propostes que hi ha i el                  
sistema de votacions, a banda de la publicitat en els llocs habituals. 

-S’acorda parlar amb les entitats per saber qui pot estar a la mesa de votacions per la fira de Sant Isidre. 

-S´acorda que l´horari de votacions coincideixi amb el de la fira, d’11 a 14 hores i que posteriorment es farà                    
el recompte. 

-S’ acorda reunir-se el divendres 4 de maig a les 19h per acabar d’enllestir tema votacions. 

 

 

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

 

Responsable d’Acta  Vist i plau 

Alba Pulgarín, candidatura popular.                   La Coordinadora 
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