
Acta de la reunió del Consell del Poble de Bellvei.  

 

Identificació de la sessió:  

  

Número: 07-2018 

Data: 14-12-2018 

Horari: de 19:05h a 19:20h  

Lloc: Centre Cívic La Patronal (Bellvei) 

 

Hi assisteixen: 

Karol Granado, Regidora i Coordinadora del Consell del Poble. 

Fèlix Sans, Alcalde. 

David Ramos, Candidatura popular. 

 Joan Carles Huertas, Representant entitat CEIP La Muntanyeta. 

Mercedes Martín, Regidora. 

Eva Gómez, Regidora.  

Manel Salas, Representant entitat Amics de la Música. 

Adrià Galofré, Representant entitat Tafaners. 

 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Núria Güell, Regidora. 

Rafael Díaz, Regidor. 

 Alba Pulgarín, Candidatura popular. 

Gerard Colet, Regidor. 

 Mª Jesús Consul, Representant entitat El Casal de Bellvei. 

Pilar Castro, Representant entitat Càritas Parroquial. 

Valentín González, Regidor. 

 

No han assistit sent convocats: 

Ángeles Grande, Regidora. 

Ingrid Salas, Regidora.  

José Agustín Huerta, Regidor.  

Encarna Espejo, Representant entitat Agrupació de Puntaires. 

 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. 

Pau Urgell, Representant entitat Senderistes La Muga. 

 Josep Carles Galofré, Representant entitat Amics de les Alfombres. 

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: 

-Primerament la coordinadora comenta el pressupost definitiu de cartelleria, que puja 4.106,13 euros.             
S’han modificat alguns cartells, per això s’ha incrementat el pressupost que es va comentar a la darrera                 
reunió. 

De la partida del pressupost inicial de 5.000 euros, s’han de restar 324,33 euros de les plaques informatives                  
i la pancarta que encara que es van encarregar a l’any passat, les factures es van presentar després del                   
termini perquè es paguessin el 2017. En total queden 569, 53 i s’ha de decidir que fer, perquè mancaria per                    
fer la neteja del camí. 

-Després es comenta que ja s’han adjudicat els premis de recerca, només manquen per entregar els                
diplomes. 

-Es comenta l’esborrany del Pla Anual de Participació del 2019, que s’aprovarà a la reunió del gener. Es                  
proposa canviar el dia de la reunió del divendres al dijous. 

A la pròxima reunió també s’ha de fixar la manera de presentar les candidatures populars perquè hi haurà                  
canvi a l’organigrama del Consell del Poble, ja que hi ha canvi de legislatura. 

 

Acords: 

-S’acorda parlar amb l’industrial que ha de fer la neteja del camí que faci un dels trams que estigui més ple                     
d’herbes amb els diners restants i parlar amb els Senderistes per saber si volen fer alguna cosa per                  
col.laborar en la neteja. 

-S’acorda que els diplomes dels treballs de recerca s’entregaran a l’Ajuntament abans d’acabar l’any. 

-S’acorda que les reunions del Consell del Poble passaran a ser els dijous de gener, març, juny, setembre i                   
desembre sempre que no coincideixi amb un Ple de l’Ajuntament. 

La pròxima reunió serà el dijous 17 de gener de 2019, a les 19 hores. 

 

 

 

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

 

Responsable d’Acta  Vist i plau 

Eva Gómez, Regidora                   La Coordinadora 


