
Acta de la reunió del Consell del Poble de Bellvei.  

 

Identificació de la sessió:  

  

Número: 04-2018 

Data: 04-05-2018 

Horari: de 19:10h a 19:40h  

Lloc: Centre Cívic La Patronal (Bellvei) 

 

Hi assisteixen: 

Karol Granado, Regidora i Coordinadora del Consell del Poble. 

Fèlix Sans, Alcalde. 

Gerard Colet, Regidor. 

David Ramos, Candidatura popular. 

 Martí Miró, Representant entitat El Casal de Bellvei. 

Josep Carles Galofré, Representant entitat Amics de les Alfombres. 

Adrià Galofré, Representant entitat Tafaners.  

Pau Urgell, Representant entitat Senderistes La Muga. 

Francesc Huertas, Representant entitat Ball de Diables de Bellvei. 

Anna Sastre, Representant entitat Ball de Bastons. 

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Núria Güell, Regidora. 

Rafael Díaz, Regidor. 

Valentín González, Regidor. 

Mercedes Martín, Regidora. 

Eva Gómez, Regidora. 

Dolores Ronda, Representant entitat Club de Bàsquet Bellvei. 
 Alba Pulgarín, Candidatura popular. 

 

No han assistit sent convocats: 

José Agustín Huerta, Regidor.  

Ingrid Salas, Regidora.  

Encarna Espejo, Representant entitat Agrupació de Puntaires. 

Manel Sastre, Representant entitat Grallers. 

Silvia Mañé, Representant entitat Caramelles. 

Joan Carles Huertas, Representant entitat CEIP La Muntanyeta. 

Pilar Castro, Representant entitat Càritas Parroquial.  

Núria Pascual, Representant entitat AMPA. 

 Yensi Frías, Representant entitat Atlètic Bellvei. 

Roser Mañé, Representant entitat Llar de Jubilats. 

David España, Representant entitat Perkfusion. 

Manel Salas, Representant entitat Amics de la Música. 
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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 finalment els membres de la mesa de votacions seran en Gerard Colet (regidor), el Pau Urgell                  
(entitat Senderistes la Muga) i en David Ramos (candidatura popular). 

-Es comenta que a la mesa de votacions hi hauran exposats un petit resum de totes les propostes                  
presentades. Es mostren els cartells. Es portarà una urna.  

-Es proposa que hi hagi còpies de les propostes per si la gent que ve a votar, vol més informació sobre                     
alguna proposta. 

-Es valora com s’ha d’actuar davant d’una butlleta on no s’ha valorat un projecte amb un número, sinó amb                   
una, dos o tres creus. 

 

Acords: 

 

-Es corregirà la butlleta de votacions per tal que coincideixi amb els cartells que s’exposaran a la mesa de                   
votacions. 

-Es deixaran fotocòpies de les propostes sense les dades personals a la mesa de votacions perquè la gent                  
que vulgui , les pugui consultar. 

-Es faran 600 butlletes i es ficaran un parell amb el programa de la fira i l´explicació de les votacions, que                     
es repartiran casa per casa. 

-Es donaran els resultats de les votacions després dels premis de l´Ajuntament, el mateix dia de les                 
votacions. 

-Davant d´una butlleta que s’hagi omplert amb una creu, el projecte es valorarà amb un punt, amb dos                  
creus: un punt per cada projecte assenyalat i tres creus:  un punt també per cada projecte assenyalat. 

-Si només hi ha un número, sigui el que sigui, el projecte es valorarà amb un punt. 

-El vot serà nul si hi ha més de tres números o tres creus. 

-Si hi ha alguna variant que no s’hagi dit anteriorment,la decisió la prendran els membres de la mesa amb                   
el seu millor criteri. 

 

 

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

 

Responsable d’Acta  Vist i plau 

Anna Sastre , Representant Ball de Bastons Bellvei La Coordinadora 
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