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Benvolgudes veïnes i veïns,
Sense voler semblar agosarat, us voldria traslladar una
part de les meves reflexions. Sento com si comencéssim
una nova legislatura, com si s’obris de nou la ment a
propostes que no teníem pensades. Sento l’alegria de la
gent en participar en qualsevol esdeveniment, l’interès
renovat, les ganes de compartir experiències oblidades.
No recuperarem aquest any passat, però sí que podem
recuperar-nos a nosaltres. Ens fa falta compartir, voltar
i riure plegats.
Podem sentir-nos esperançats amb el futur perquè ens
queda tan poc que sembla que ja haguem acabat la feina contra la pandèmia. Fem que aquest «poc» sigui molt,
donant el darrer esforç i així podrem encarar l’esdevenir
amb les ganes i l’optimisme que intentarem traslladar
des de l’Ajuntament, en tots els actes i activitats aquest
estiu.

Karol Granado Pleguezuelos Regidora
kgranado@bellvei.altanet.org
Àrea d’Ensenyament, Comunicació i
Participació Ciutadana
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i Medi Ambient
Xavier Lladó Montoliu 3r Tinent d’Alcalde
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Sonia Esquinas Cuenca Regidora
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Àrea d’Esports i Joventut

Ingrid Salas Batet Regidora
isalas@bellvei.altanet.org

Hem fet un llarg camí fins aquí. Fem que hagi merescut
la pena. Que tinguem un magnífic estiu!
Salut!

J. Agustín Huerta Rodrigo Regidor
jahuerta@bellvei.altanet.org

Ángeles Grande Robledillo Regidora
agrande@bellvei.altanet.org

Enrique Chicano Pérez Regidor
echicano@bellvei.altanet.org
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Informació d’interès
Horaris transport públic

Els horaris poden veure’s alterats a causa de la pandèmia de la covid19.
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Atenció al públic

Els horaris es poden veure afectats per la situació
actual. Per confirmar, truqueu abans a l’ajuntament.

Ajuntament
De dilluns a divendres de 9:00 a 15:00
i dijous de 09:00 a 18:00 hores.

Editorial i consistori
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Serveis Tècnics
Dijous de 10.00 a 14:00 hores.

Informació i serveis
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Treballadora Social (c/ Jaume Palau, 10)
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.

Notícies
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Educadora Social (c/ Jaume Palau, 10)
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament.

Festes
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Centre Cívic La Patronal
De dilluns a divendres de 16:00h a 20:00 hores.

Activitats
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Centre Cívic La Muga
Dimarts, dijous i divendres de 16:00 a 19:00 hores.

Plens

17

Deixalleria comarcal
De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 i de 16.00 a 20.00
hores. Dissabtes de 9.00 a 14.00 hores.

Grups municipals

18

Telèfons municipals
Ajuntament 				977 168 185
Ajuntament Fax
		
977 168 115
Escola La Muntanyeta		
977 168 147
Llar d’Infants Els Cargolins		
977 168 081
Centre Cívic La Patronal		
977 168 435
Centre Cívic La Muga
977 661 696
Consultori Mèdic			
977 168 841
Llar de Jubilats			
977 168 057
Pavelló Poliesportiu			
977 592 917
Piscina 				620 836 646
Servei d’aigua (avaries)		
650 715 744
Jutjats 				977 168 252
Serveis Socials			
977 168 299
Bellvei Ràdio 			977 168 967

Altres serveis

Podòleg
1er i 3er dimarts de cada mes
(s’ha d’anar a l’Ajuntament per demanar hora)
Preu: 15 euros i pels jubilats 6 euros.
Horari Consultori Mèdic
De dilluns a divendres de 09.00 a 13.00 hores.
Telèfon Emergències
112
Hospital de El Vendrell (citacions)
902 013 410
RENFE (Informació)
902 240 202
CORREOS (Delegació de El Vendrell)
977 660 891
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Sumari

Crèdits
Edita Ajuntament de Bellvei
Redacció i coordinació Ajuntament de Bellvei
Disseny i maquetació Azor Creatius Gràfics
Dipòsit legal T-0984-11
NOTA
D’acord amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter personal de terceres persones, per la
qual cosa, no podem publicar els naixements, casaments i defuncions com es feia en edicions anteriors.
Si algú està interessat/da en que es publiquin, ho pot fer dirigint-se a l’Ajuntament de Bellvei, de dilluns a divendres, de 10 a
14 h., signant una autorització.

SOC (El Vendrell)
977 667 922
Per renovar el DNI
Mitjançant internet al web www.citapreviadni.es
o bé al tel. 977 229 068.
Carrer Vidal i Barraquer, 20 (Tarragona)
BASE
De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.
Carrer del Mar, 3 (El Vendrell) Tel. 977 660 129
Horari piscina (estiu)
De dilluns a diumenge de 11.00 a 20:00 hores.

Els horaris poden veure’s alterats a causa de la pandèmia de la covid19.
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Notícies
El servei ‘Bon dia’ es consolida
amb la feina de tres voluntàries

Ja fa un any va arrencar el servei ‘Bon dia’. Des d’aleshores cada dia una de les tres voluntàries que el formen
truca des de l’Ajuntament a la gent gran del municipi
que ho necessita, per saber com estan i per parlar una
estona amb ells. Una versió del servei va arrencar durant el primer confinament el 2020, amb regidors de
tots els grups municipals fent aquestes trucades. La
regidora de Benestar social Merche Martín va aprofitar
l’aturada del confinament per engegar aquest projecte,
que ja tenia previst des del mandat passat.

Una dotzena de persones va respondre a la crida de
voluntaris i finalment van triar tres que podien participar regularment del servei: «les tres voluntàries són
fantàstiques», assegura. La Yasmín Puig va decidir participar-hi perquè tenia molt de temps lliure en aquell
moment: «al principi les trucades eren una mica fredes
i ràpides, però amb el temps veus que les usuàries volen parlar amb tu, t’expliquen moltes més coses: com
ha anat el dia, com se senten...», explica Puig. Les voluntàries consideren que l’evolució ha estat positiva i
fins i tot algunes usuàries demanen que, quan passi la
pandèmia, es puguin conèixer en persona, per posar-se
cara. A l’Amaia Cansino, a qui ja coneixien la majoria
d’usuàries, també li pregunten pel que passa al poble.

I la Sílvia Mañé considera que el voluntariat és molt important i beneficiós: «amb el temps que estem vivint,
hi ha hagut moments en què no parlaven amb ningú
durant el dia. D’aquesta manera saben que cada matí
rebran una trucada», afegeix. La regidora Merche Martín diu que hi ha vuit usuàries però que li agradaria que
n’hi hagués més: «hi ha molta gent que ho necessitaria». Per sol·licitar entrar al servei cal presentar una instància a l’Ajuntament.

Reconeixement als veïns i entitats que van ajudar
durant la pandèmia
L’Ajuntament de Bellvei ha volgut reconèixer les persones i entitats que han treballat desinteressadament pel bé del poble des que va començar la pandèmia de la Covid-19. D’una banda va agrair amb un
ram de flors en el marc del Mes de la Dona la tasca
de les dones del poble que van ajudar, per exemple
fent mascaretes o repartint aliments i medicaments.
D’altra banda, els premis Pipiripip i Patarol 2021 van
ser el primer un reconeixement per als professionals

sanitaris de la comarca del Baix Penedès i el segon per
als veïns del municipi que han treballat per al poble
durant aquests temps difícils.
5
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Notícies
Veïns de Bellvei tindran
cura dels gats de carrer
L’Ajuntament de Bellvei ha engegat un procés de cerca de voluntaris perquè s’encarreguin de l’alimentació
controlada i la cura de les colònies de gats del municipi.
Per fer-ho s’utilitzaran uns dispositius en forma de con
invertit que formen un embut, que ha adquirit l’Ajuntament.

Una aplicació mòbil
dona dades sobre
la recollida selectiva

Des del mes d’abril els veïns de Bellvei poden consultar les seves aportacions a la brossa a través
d’una aplicació mòbil.

L’objectiu de l’app SIGMA
és optimitzar i controlar el
servei de recollida selectiva de residus i proporcionar informació al usuaris.
Per accedir-hi cal el codi
de l’etiqueta de la targeta
que s’utilitza per obrir els
contenidors i el DNI o NIF.

Nou punt de votació a les eleccions al Parlament
arran de la pandèmia
Les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el
14 de febrer de 2021 van tenir com a novetat la creació
d’un tercer punt de votació a l’Ajuntament/centre cívic
la Patronal, on es va instal·lar una de les dues meses
que tradicionalment es troben a la Llar de jubilats (A),
on s’hi va mantenir l’altra mesa (B). El centre cívic la
Muga va acollir la tercera de les meses (C). Aquest va ser
el resultat al municipi:

PSC 168 (A: 48, B: 63, C: 57)
ERC 166 (A: 52, B: 76, C: 38)
VOX 104 (A: 29, B: 29, C: 46)
JxCat 90 (A: 21, B: 44, C: 25)
Cs 51 (A: 14, B: 22, C: 15)
CUP 45 (A: 16, B: 19, C: 10)
PODEM 45 (A: 12, B: 11, C: 22)
PP 28 (A: 7, B: 12, C: 9)
PdeCAT 26 (A: 10, B: 13, C: 3)
Altres 10 (A: 4, B: 3, C: 3)
Blanc 9 (A: 1, B: 3, C: 5)

PSC
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VOX JxCat
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www.bellvei.cat JUNY2021

Els pressupostos participatius dotaran
de nou equipament l’escola i la llar
Els veïns de Bellvei, a través dels seus vots, han decidit que la proposta ‘Dotació d’equips informàtics per a
l’Escola la Muntanyeta’ sigui la que l’Ajuntament tiri endavant amb els 7.000 euros del pressupost municipal
reservat per als pressupostos participatius. Finalment,
arran de canvis en els preus des que es va presentar el
pressupost, s’adquiriran 31 tauletes per a l’escola la
Muntanyeta, amb les respectives fundes, per un preu
d’uns 6.743 euros. L’objectiu de la proposta és beneficiar els infants del municipi facilitant-los la introducció al
món de les noves tecnologies. La resta de diners fins arribar als 7.000, 257 euros, es destinaran a la segona proposta més votada, amb la compra de material per a la
llar d’infants. La compra de material informàtic per a la
Muntanyeta va sumar 554 punts, seguida de la proposta ‘Noves experiències a la Llar d’infants (382 punts), ‘El
conte ‘El Roc dels gorros i la història de les gorres de
cop’’ (243) i ‘Material per a exposicions al centre cívic la
Muga (201).

Millores a la llar
Els cargolins i l’escola
La muntanyeta
L’Ajuntament ha instal·lat els últims mesos un tendal
de tela orgànica al pati de la llar d’infants municipal Els
cargolins, així com també ha comprat un lot de llibres
per a cada una de les classes. D’altra banda, pel que fa
a l’escola La muntanyeta, hi han plantat cinc moreres
que proporcionaran espais d’ombra, s’hi han instal·lat
punts de rec nous, i als patis s’hi han instal·lat xarxes
noves i una nova taula de pícnic. També s’ha reforçat la
seguretat de l’edifici.

Atès que aquest any els pressupostos de les propostes
superaven els 7.000 euros reservats per a aquest procés
participatiu, els veïns han pogut votar presencialment
al centre cívic la Muga, a l’Ajuntament i al centre cívic la
Patronal, i també a través d’internet.

El parc del carrer Salou
de Baronia compta amb
una tanca nova
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Notícies
La V Jornada Bellvei Negre es
concentra en una matinal virtual

La cinquena edició de la Jornada Bellvei Negre que organitzen l’Ajuntament de Bellvei, Serial Ediciones i Bellvei Ràdio es va concentrar aquest any en una matinal
virtual dissabte 10 d’abril. A través de Facebook es van
poder veure diversos vídeos enregistrats prèviament, i
també una emissió en directe en què es van anunciaran el guanyador i el finalista del 5è Premi Bellvei Negre de novel·la negra. L’alcalde de Bellvei, Gerard Colet, va considerar important que «en aquesta situació

que vivim es pugui tirar endavant la Jornada com a fet
cultural propi del poble». De la seva banda el comissari de l’esdeveniment Ramón Valls va desitjar que l’any
vinent es pugui tornar a fer una versió presencial de la
Jornada. Els organitzadors de la Jornada no descarten
que es pugui fer algun acte presencial a Bellvei aquesta
tardor, com la presentació dels llibres del guanyador i
el finalista del Premi Bellvei Negre d’aquest any, depenent de l’evolució de la pandèmia.

Un 5è Premi Bellvei Negre amb molt nivell

Aquest any s’han presentat 86 novel·les al Premi Bellvei
Negre, entre les quals el jurat va seleccionar les 10 finalistes, que van obtenir puntuacions altres i properes entre elles: «per a nosaltres és una bona notícia, perquè
demostra que la seva qualitat és alta», destacava Valls:
«El premi té un nivell del qual estem molt satisfets i que
és el fruit d’aquests cinc anys de treball».

Com a novetat, aquest any l’Ajuntament de Bellvei ha
augmentat el premi per al guanyador i ha afegit un premi en metàl·lic per al finalista. El guanyador s’endurà
1.200 euros i la publicació en paper de la novel·la, i el
finalista, 500 euros i l’edició en llibre electrònic de la
seva novel·la. La novel·la ‘Las alas rotas de la libélula’,
d’Eva Molina i de Jerónimo García, va ser la guanyado8
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ra del V Premi Bellvei Negre de novel·la, de la qual el jurat en va destacar la «qualitat narrativa extraordinària»,
«uns personatges construïts amb gran precisió» i amb
una «història que atrapa el lector i un desenllaç rodó».
Molina i García van agrair el premi al jurat i a la organització i van assegurar que ja estaven «més que satisfets

d’haver arribat a l’última fase, de formar part dels deu
finalistes». L’obra finalista va ser ‘El lamento del Urco’
de Raúl Montilla.
Els guanyadors i finalista formaran part del jurat del VI
Premi Bellvei Negre que aviat publicarà les bases.
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Festes

La Festa Major Petita i la Fira de Sant Isidre

Després que l’any passat la situació sanitària no permetés que se celebressin, aquest any les activitats de la
Festa Major Petita i de la Fira de Sant Isidre han trobat
nous espais que han permès complir les mesures sanitàries necessàries.
La primera de les activitats va ser divendres 14 al vespre
a la Rambla Josep Torrents, amb l’entrega dels premis
Piriripip i Patarol corresponents al 2020, quan no es van
poder lliurar. Es van concedir a l’Associació d’Amics de
la Música de Bellvei i a l’Associació Amics de les Alfombres, pels seus 10è i 60è aniversari respectivament. Tot
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seguit, la Bellvei Band va fer el primer concert al municipi des que va començar la pandèmia.
Dissabte 15 al matí es van fer una sortida etnobotànica
pels voltants de Bellvei a càrrec del col·lectiu Eixarcolant, que va servir perquè els participants aprenguessin a identificar les herbes de l’entorn i els seus usos,
i una altra sortida, amb Robert Rovira, per descobrir
les construccions de pedra seca que hi ha al municipi.
La resta d’activitats van tenir lloc a la Rambla Josep
Torrents: un taller de cuina amb plantes silvestres, un
taller infantil per aprendre l’ofici de sabater a càrrec
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e troben nous espais arran de la pandèmia

d’Atanagrum, i, al vespre, l’actuació del mag SHADO,
que va deixar bocabadat el públic assistent.
La Fira de Sant Isidre va ser la protagonista de diumenge, aquest any ubicada al pàrquing de la piscina municipal. S’hi va poder trobar la tradicional demostració d’oficis tradicionals, el mercat d’artesans, estands
d’entitats del municipi, i diferents tallers en què els infant van poder treballar amb aigua i tints, fang o fins i
tot construir un tenda tipus tipi amb branquillons.
El final de festa va ser a la tarda, amb el lliurament dels

premis Pipiripip i Patarol 2021 als sanitaris de la comarca i als veïns que han ajudat durant la pandèmia (veure
pàgina 5) i l’exhibició folklòrica del Ball de Bastons de
Bellvei i els Grallers de Bellvei amb la Dona d’Aigua, que
tampoc actuaven des de l’inici de la pandèmia.
De la seva banda, els Tafaners van organitzar dissabte
de Festa Major Petita al pàrquing de la piscina un concorregut Vermut de fira, que va permetre que grups de
4 a 6 persones gaudissin de música en directe, amb
Dantuvi i DJ Manyé, i d’un servei de barra.
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Festes
El Mes de la Dona es concentra
en tres jornades aquest 2021

Aquest 2021 el Mes de la Dona de Bellvei va arrencar
diumenge 7 de març, amb una sortida que van organitzar la Regidoria d’Igualtat i l’entitat Senderistes la
Muga de Bellvei. La caminada va sortir de Bellvei en
sentit La Serra, passant per Saifores, Casa Roja, Banyeres i l’Arboç, un total d’uns 14 quilòmetres. L’endemà,
dia 8 de març, es va celebrar el Dia Internacional de la

Dona amb la lectura d’un manifest a l’Ajuntament, amb
diversos parlaments i amb el reconeixement a les dones que han ajudat el poble durant el confinament i la
pandèmia. Els darrers actes van ser dissabte 13, amb
una sortida per senders de Bellvei en clau d’història de
les dones i un taller d’art ibèric sobre ceràmica, a càrrec
de Roser Hernández.

Roser Hernández difon oficis tradicionals
i les gorres de cop de Bellvei

A banda de les activitats del Mes de la Dona, Roser
Hernández a través d’Atanagrum també ha organitzat
els últims mesos diversos tallers al municipi relacionats amb oficis tradicionals, com el de rajoleria per
Sant Jordi amb motius florals modernistes, el de calçat romà per conèixer l’ofici de sabater i el d’impressió
amb tinta a l’aigua amb una tècnica japonesa durant la
Festa Major Petita.

D’altra banda, Hernández ha engegat un projecte de
divulgació de les gorres de cop de Bellvei, relacionades amb l’ofici de la cistelleria i fins i tot la marqueteria
amb palla. Totes aquestes tècniques les vol divulgar i
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ensenyar al local de les gorres de cop, d’on també té
previst millorar l’exposició permanent perquè sigui un
centre d’innovació.
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Activitats
Premis als millors pessebres infantil i adult
i del programa de Nadal

El regidor de Festes Xavier Lladó va lliurar el 27
de gener els premis dels
concursos de pessebres
infantil i d’adults i del
concurs de portada del
programa de Nadal.

Concert de Nadal de Les 3 claus
musicals en favor de la Marató

Els Reis recorren Baronia en
carrosses i el poble en carros

Per sisè any el grup Les 3 claus musicals van oferir un
concert de Nadal a l’església de Bellvei per recollir
diners en favor de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio,
dedicada a la Covid-19. En aquesta ocasió van recaptar
280 euros, la xifra més alta fins ara.

Aquest any els Reis han fet dos recorreguts per Bellvei.
La primera cavalcada va ser a Baronia del Mar, en carrosses que van recórrer molts carrers de la urbanització.
Després es van traslladar al nucli del poble, on van ampliar el recorregut habitual, en carros tirats per cavalls.
13
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Activitats

L’Associació d’Amics de les Alfombre
Després d’haver de postposar els actes de celebració
del 60è aniversari l’any passat arran de la pandèmia de
Covid-19, divendres 30 d’abril l’Associació d’Amics de
les Alfombres de Bellvei van presentar les activitats que
duran a terme aquest 2021.
Amb la presència d’autoritats locals, comarcals i de la
Diputació de Tarragona, l’església de Bellvei es va omplir respectant les mesures sanitàries per acollir l’acte,
en què es va repassar la història i el present de l’entitat.
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A banda dels parlaments de membres de l’entitat com
el president actual Òscar Ripoll o Joan Vidal, en què hi
va haver agraïments i records per als col·laboradors i
els membres de l’entitat al llarg dels anys, l’acte també
va comptar amb una representació de la Federació Catalana de Catifaires que va recordar la importància de
les catifes de Bellvei, per ser les úniques del món que
s’elaboren amb carbonat de calci tintat. Catifaires de
diverses parts del món, membres de la la Coordinadora Internacional de Entidades de Alfombristas de Arte
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es celebra finalment el seu aniversari
Efimero, van felicitar l’entitat en el seu aniversari amb
videomissatges en diferents llengües.

petites al carrer Sant Joan, Placeta, al Dues províncies,
Jaume Palau, Jacint Verdaguer i a la Plaça Nova.

L’acte va anar acompanyat de la inauguració de l’exposició de fotografies del 60è aniversari, que es va poder
veure als centres cívics de Bellvei durant dues setmanes
de maig. I si l’any passat la celebració de Corpus va ser
testimonials, aquest 6 de juny al tancament d’aquest
Pòrtic l’entitat tenia previst fer catifes grans a la Font de
la Moreneta, al carrer Sant Joan i a la Placeta, i catifes

El següent acte serà també destacat, amb una catifa
per celebrar l’arribada de la Flama del Canigó a Bellvei
i a la comarca del Baix Penedès. Després de l’estiu, l’Associació celebrarà la Diada de l’Onze de setembre amb
una catifa a la plaça Catalunya, i el Nadal amb una catifa a l’església.
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Activitats
L’Associació de veïns de Baronia
recull aliments i organitza un taller

El desembre de 2020 l’Associació de veïns de Baronia
del Mar va organitzar la seva primera recollida d’aliments en favor de Càritas Bellvei amb molt èxit de participació i de quantitat aportada. D’altra banda, l’Asso-

ciació va organitzar a l’abril dues sessions d’un taller
d’alcohol de romaní i d’oli de lavanda al centre cívic la
Muga de Baronia.

El Rei Carnestoltes crida
a participar
a la Rua virtual

Els infants de 3r de
la Muntanyeta visiten
Bellvei Ràdio

El Rei Carnestoltes va enviar un missatge perquè tots
els infants del municipi li fessin arribar fotos disfressats
a través de les xarxes socials per tal de recollir-les i poder-les compartir en una Rua virtual que va tenir lloc
dissabte 20 de febrer.
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Dins d’una activitat a través de la qual van conèixer el
poble de Bellvei, el 14 de maig els alumnes dels dos
grups de tercer de l’escola la Muntanyeta van visitar la
ràdio municipal. Aquesta vegada, per seguir les mesures sanitàries, l’explicació es va fer al carrer i després,
en grups petits, van entrar a les instal·lacions de Bellvei
Ràdio.
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Plens municipals
PLE ORDINARI DEL 28 DE DESEMBRE DE 2020
1. Aprovació si escau, delegació de facultats en matèria de
recaptació a la Diputació de Tarragona, en voluntària i executiva de les multes coercitives i els expedients sancionadors en
matèria urbanística, la delegació de la voluntària de les execucions subsidiàries i delegació de la gestió tributària de la
taxa de 1,5% .
2. Aprovació si escau, de la modificació de l’ordenança de policia i bon govern.
3. Aprovació si escau, pressupost per l’any 2021, plantilla de
personal funcionari i laboral i les bases d’execució.
4. Donar compte suspensió de les regles fiscals «Estabilitat
pressupostària regla de la despesa i sostenibilitat del deute
financer» corresponent al Pressupost 2021.
5. Aprovació si escau, Pla Estratègic de subvenció, any 2021.

PLE ORDINARI DEL 18 DE GENER DE 2021
1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 8 d’octubre
de 2020.
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari de 12 de
novembre de 2020.
3. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari de 28 de
desembre de 2020.
4. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
5. Nomenament membres de les meses electorals a les eleccions al Parlament de Catalunya, 14 de febrer de 2021.
6. Aprovació si escau, Comptes generals de l’exercici 2019.
7. Aprovar si escau, increment de les retribucions del personal
funcionari laboral de l’Ajuntament de Bellvei per l’any 2021.
8. Aprovació si escau, encàrrec de gestió anterior i del conveni
de la gestió informatitzada del padró d’habitants i aprovació
del nou d’encàrrec de la gestió informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Tarragona i del respectiu conveni regulador.
9. Aprovació si escau, Ordenança municipal reguladora de les
ajudes d’emergència social.
10. Aprovació si escau, proposta d’adhesió al manifest dels
alcaldes i alcaldesses del Baix Penedès.
11. Precs i preguntes.

PLE EXTRAORDINARI i URGENT 20 DE GENER DE 2021
1. Aprovar l’apreciació i declaració de la urgència de la sessió
plenària convocada amb caràcter extraordinari i urgent per
tal de procedir a fer el sorteig dels membres eleccions al Parlament de Catalunya, 14 de febrer de 2021.
2. Sorteig públic designació dels membres de les meses electorals Eleccions al Parlament de Catalunya, 14 de febrer de
2021.

PLE ORDINARI 8 D’ABRIL DE 2021
1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari de 18 de gener
de 2021.
2. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Extraordinari i urgent de
20 de gener de 2021.
3. Donar compte dels decrets d’alcaldia.
4. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 274/2021 Aprovació liquidació pressupost, exercici 2020.
5. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 281/2021 Rectificatiu de l’aprovació de la liquidació pressupost, exercici 2020.
6. Donar compte del Pla anual de control financer de l’Ajuntament de Bellvei de règim de control, simplificat, per a l’exercici 2021.
7. Donar compte informe d’intervenció de control permanent
planificable obligatori sobre el control de l’existència d’obligacions derivades de despeses realitzades o béns i serveis rebuts sense imputació pressupostària (Compte 413) de l’exercici 2020.
8. Donar compte de l’informe d’intervenció de resum anual
de l’Ajuntament de Bellvei dels resultats del control intern,
que s’estableix a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, de l’exercici 2020.
9. Donar compte de l’Estat d’execució de la despesa del 4t trimestre, pressupost any 2020.
10. Aprovació si escau, Aplicació morositat anualitat 2020 (4t
trimestre del 2020).
11. Aprovació si escau, reconeixement extrajudicial de crèdit.
12. Aprovació si escau, modificació de crèdit extraordinari
1/2021.
13. Aprovació si escau, modificació de crèdit. Suplement de
crèdit 2/2021.
14. Aprovació si escau, Transferència de crèdit diferent àrea
de despesa - Modificació de crèdit 3/2021.
15. Aprovació si escau, Massa salarial any 2021.
16. Aprovació si escau, creació del Servei d’Ocupació Municipal.
17. Aprovació si escau, Reglament Servei d’Ocupació Municipal.
18. Aprovació si escau, Derogació parcial de la Ordenança de
policia i bon govern.
19. Aprovació si escau, Ordenança de protecció, control i
tinença d’animals al terme municipal de Bellvei.
20. Aprovació si escau, modificació Reglament de protecció
civil.
21. Moció del grup municipal de Ciutadans de Bellvei per la
seguretat del municipi a través de videovigilància.
22. Precs i preguntes

Al web de l’Ajuntament: www.bellvei.cat podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens
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Grups municipals

Karol Granado Pleguezuelos
+ Bellvei
Ahora que podemos prever el final de este mal sueño que está siendo el coronavirus, desde el grupo de +Bellvei entendemos que es el momento de
mirar hacia atrás y hacer memoria de todo el esfuerzo e implicación que ha
tenido que afrontar nuestro municipio.
Nuestro deber y principal propósito siempre ha sido ayudar a todos los vecinos para que se sintiesen respaldados y dando la máxima información que
teníamos a nuestro alcance en momentos de tanta incertidumbre ofreciendo material, desinfecciones, campañas informativas, campañas puerta por
puerta... En muchas instalaciones han habido refuerzos de limpieza para proteger a trabajadores y usuarios del servicio. Se han movilizado los recursos
necesarios en cada momento y nos hemos centrado en garantizar todos los
servicios básicos indispensables. También en momentos donde se han abierto ciertos servicios a la ciudadanía como el colegio o la guardería, donde
en ambos casos se ha suplementado material de limpieza y desinfección en
cumplimiento de los protocolos anticovid y medidas complementarias de
protección. Además de eso, se han puesto en marcha diferentes proyectos.
En la guardería hemos instalado un toldo de tela orgánica para el patio y
hemos comprado un lote de libros para cada clase. En el colegio, se han instalado nuevas redes en el patio, se han plantado 5 moreras para asegurar
espacios de sombra y se han instalado puntos de riego nuevos. Se ha renovado totalmente el elemento de juegos del patio de infantil. Se ha adquirido
una nueva mesa de pícnic para el patio del ciclo inicial y se ha reforzado la
seguridad del edificio.
A todas las entidades se les ha informado y se les ha proporcionado material Covid en todo momento y haremos un esfuerzo más aún para ayudarlas
ahora para que retomen sus actividades.
Desde la regidoría de Servicios Sociales se puso en marcha el servicio de
llamadas BON DIA para dar soporte y acompañamiento a nuestros mayores
que lo deseen. Ha tenido una muy buena acogida y es necesario que felicitemos a las voluntarias por el gran trabajo que llevan a cabo. Este servicio
ha llegado para quedarse y para hacernos entender que la faena no se acaba
nunca, ni siquiera durante una pandemia.
Respecto al Consell del Poble, desde que pusimos en marcha el Reglamento de Participación Ciudadana, nuestra idea de ofrecer herramientas de
participación a los vecinos se ha ido consolidando. Siempre hemos sido
conscientes del reto que supone implementar una nueva manera de hacer
que la gente participe responsablemente en la política municipal sobre determinadas cuestiones pero teníamos la certeza de que la participación e
implicación irían en aumento. Por eso, estamos muy contentos con el éxito
total de participación en las votaciones. Como novedad se ha podido llevar
a cabo el voto online para llegar a todos los vecinos. Han votado un total de
250 personas, lo que nos hace pensar que se está afianzando este proyecto
y que es importante seguir trabajando para que la gente se implique en la
toma de decisiones.
Desde la Regidoría de Cultura estamos trabajando para recuperar les gorres
de cop de Bellvei. Se impartirán cursos y se van a adquirir máquinas y mobiliario nuevo. Además nos gustaría crear una escuela para aprender su elaboración y, mirando más lejos, un museo con el objetivo de que vuelvan a ser
un símbolo del municipio. Durante esta segunda parte del 2021 darán inicio
las dos obras de inversión más importantes que tenemos presupuestadas. y
además los vecinos verán que se ponen en marcha pequeños proyectos en
todas las áreas de responsabilidad municipal.
Y quería destacar esta última palabra: RESPONSABILIDAD, que es la que nos
ha mantenido unidos en la adversidad y la que nos unirá en los buenos tiempos y es la misma que hemos ejercido con el máximo rigor y compromiso.
Hemos ejercido esta responsabilidad con el firme convencimiento de mejorar las vidas de todos los que vivimos en Bellvei.
¡Feliz verano!
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Núria Güell del Campo
Grup Municipal del PSC de Bellvei
Seguim treballant amb il·lusió
Quan estem a punt d’arribar a mitjan any, encarem la temporada
estiuenca amb un bri d’esperança per sortir d’aquesta pandèmia
que tant ens ha fet patir. Confiem que ben aviat estiguem tots i totes
vacunats i puguem tornar a una vida normal.
Des de les regidories en les quals el PSC té responsabilitats us volem
rendir comptes i explicar-vos els futurs projectes.
TURISME: Estem acabant de fer el plànol turístic nou del nostre municipi per tal d’actualitzar-ne la informació. També estem enllestint
els treballs per fer un llibre sobre les barraques de pedra seca del
terme municipal i poder donar a conèixer aquest patrimoni als visitants, tot oferint una ruta per poder-les admirar.
FESTES: Després d’un any de restriccions per la Covid19, hem pogut oferir-vos de nou la Fira d’Arts i Oficis, que tot i havent d’adaptar-la a la situació, ha estat un èxit. Volem aprofitar aquest espai
per donar públicament les gràcies a tot el personal de l’Ajuntament
i Protecció Civil per la seva col·laboració. Els premis que cada any
s’atorguen a la Fira, aquest any han estat un reconeixement a les
persones voluntàries de Bellvei i al personal sanitari que tant estan
treballant durant aquesta pandèmia.
ESPORT: Hem aprofitat aquest parèntesi per poder posar al dia
el pavelló municipal pintant la sala de pilates, instal·lant miralls
a la sala de màquines i arreglant les goteres que hi havia. També
s’han planificat les tasques per tal que la piscina estigui a punt per
a aquest estiu.
JOVENTUT: Donades les restriccions per poder fer actes amb assistència de joves hem dedicat aquest temps a programar i planificar
amb altres institucions activitats com el casal d’estiu i d’altres activitats que anirem anunciant.
OCUPACIÓ: A conseqüència de la pandèmia també som conscients
que hi ha veïns i veïnes afectats per l’atur i per això hem intensificat
els contactes amb empreses i ETT per tal de poder donar resposta a
les demandes que rebem al Servei d’Ocupació Municipal. Aprofitem
per recordar-vos que teniu a la vostra disposició una tècnica que us
oferirà orientació laboral i us ajudarà en tot allò relacionat amb la
cerca de feina.
MEDI AMBIENT, PARCS I JARDINS: Tot i ser el referent de la comarca en reciclatge, cosa que ens hem de sentir orgullosos tots plegats,
no podem baixar la guàrdia. Hem de continuar reciclant i fer-ho encara millor per arribar als objectius que ens marca la Unió Europea
i que estem a punt d’aconseguir. Aquesta voluntat que heu demostrat de fer les coses bé ha obtingut el seu reconeixement amb les
bonificacions dels rebuts de brossa. Pel que fa als parcs i jardins,
hem actuat al parc Salou de Baronia del Mar i estem treballant per
continuar millorant altres espais com el parc Albinyana de Baronia
i d’altres espais públics.
Només ens resta desitjar-vos molta salut i que tinguem un bon estiu
que ens retorni la il·lusió de conviure plegats.
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J. Agústín Huerta Rodrigo
Activem Bellvei
Activem Bellvei
Com si fos ahir han passat uns mesos de l’últim escrit del pòrtic i
la veritat, algú ha vist alguna millora per petita que sigui al nostre
municipi? Continuem amb els mals endèmics que patim una i altra
vegada, amb veïns escombrant les voreres, cansats de veure com
creixen les herbes i la brutícia... guanya terreny dia a dia. Per això
hem demanat un pla integral de conservació i millora de les voreres de Baronia i del nucli urbà (zona de les escoles, Rambla Josep
Torrents...). Veiem perplexes com l’incivisme creix sense mesura i
no veiem cap acció per part del nostre ajuntament per millorar la
situació.
Durant anys hem sentit que a la comarca tenim feines disponibles
però que els perfils que es busquen son de caire tècnic i no disposaven de currículums al nostre municipi amb la formació adequada.
Quan arriba l’hora d’apostar per l’educació, fomentar i si cal posar
diners a sobre la taula per fer possible un transport del nostre jovent a fer Batxillerat a l’Arboç, la resposta del nostre ajuntament es
que això no li toca. Com a resultat l’any vinent l’alumnat que vulgui
cursar Batxillerat a l’Arboç començarà el curs sense transports al
setembre, a l’octubre miraran quines places hi ha disponibles, i ja
quan despertin a veure si podem fer servir l’autobús de transport
de la ESO.
Per parlar de la sensació d’inseguretat que patim tant a la urbanització Baronia del mar com al nucli urbà vam demanar varies vegades la instal·lació de càmeres lectores de matrícules al accessos
principals, això permetria als mossos d’esquadra en cas de robatoris o altres accions delictives veure quins vehicles entraven o sortien i podrien obrir línies d’investigació. La resposta de l’ajuntament,
com no podia ser d’una altre manera, va ser que això no li toca a
l’ajuntament i que si li fem la feina als mossos passaríem menys pel
nostre municipi. També pensem què és important la figura d’un vigilant municipal al nostre municipi.
Es curiós que el transport educatiu no sigui cosa de l’ajuntament,
o que la seguretat (col·laboració), tampoc. En canvi pagar els tancaments per accedir a terrenys particulars al camí de la Muga, això
sí que es cosa del nostre ajuntament. Continuem patint un ajuntament més preocupat en festes i en fer propaganda que no pas en
resoldre els problemes diaris del nostre municipi.
Restem a la vostra disposició, per millorar el nostre poble.

Enrique Chicano Pérez
Cs
Estamos en el ecuador de la legislatura, políticamente hablando
dos años transcurridos sin pena ni gloria y que en ningún caso la
pandemia ocasionada por el coronavirus Covid-19 justifica algunas
de las no actuaciones y el pasotismo en otras tantas. Continúan con
sus ampliaciones y modificaciones de crédito, innumerables decretos de alcaldía debido a que en las juntas de gobierno local siempre
falta algún concejal (eso básicamente es debido a que tienen el sueldo fijo asegurado y no por comparecencia), ordenanzas municipales de copia pega que, aunque están bien, al menos hay que leerlas
enteras para eliminar el rastro del municipio donde fueron creadas
(dígase ordenanza reguladora de protección, control y tenencia de
animales y ordenanza del servicio de ocupación), la creación del
servicio de ocupación municipal sin explicar si existirán duplicidades con el SEPE ni cuánto más nos va a costar a todos los ciudadanos de Bellvei y Baronía, sin olvidarnos que ya pagamos casi medio
millón de euros en sueldos municipales, el transporte del bachillerato que a día de hoy no se sabe si habrá o qué sucederá, la farola
de la plaza Pompeu Fabra un año para reponerla y la de calle Lluis
Companys cinco meses y muchos más asuntos por resolver…
Donde no falta voluntad siempre hay un camino.
Recordarle al sr. Alcalde que el trabajo que nunca se empieza es
el que tarda más en finalizarse. Todavía hoy continúan sin reparar
la fuente de la calle Vista Alegre de Baronía, sin podar ni talar en
muchos de los terrenos que deberían haber actuado, y hemos denunciado incluso en el Síndic de Greuges, tras la valoración por un
arbolista profesional, la limpieza del camino de Cal Rita y lateral
del Polideportivo, el alumbrado público del parking del consultorio médico, la puerta y la fuente del pipicán y muchas más quejas
y sugerencias. He presentado instancias y reclamaciones en pleno
para que repararan los buzones de Baronía, la poda, limpieza, desinfección, revisión del alumbrado público y mantenimiento y reparación de los parques infantiles, reparación de las aceras de la calle
Montserrat, reparación y mantenimiento del Skate Park, alumbrado
interior y exterior del pabellón de Bellvei, alumbrado del parking
del consultorio médico, farola de calle Lluís Companys, transporte
de bachillerato, papelera en la calle Josep Urgell i Vidal y un sinfín
de peticiones que en algunos casos han desestimado y en otros ha
surgido efecto.
En el último pleno presentamos la moción “Seguridad del municipio a través de videovigilancia” votada en contra por el equipo de
gobierno y absteniéndose el otro grupo de la oposición.
Debido a los últimos acontecimientos que han ocurrido en el municipio, donde ha habido diferentes actos violentos, incluso en alguno de ellos se ha visto actuación policial con arma en mano, he solicitado, mediante instancia en la seu electrónica del Ayuntamiento
de Bellvei, una reunión a la que puedan asistir todos los portavoces
de los diferentes grupos municipales, el alcalde y, a poder ser, el responsable de los Mossos d´Esquadra del área básica policial del Baix
Penedès, donde los diferentes grupos municipales podamos trasladarle nuestras preocupaciones e inquietudes y resolver las dudas
que nos hacen llegar los vecinos de Bellvei y Baronía.
Para finalizar, transmitirles una reflexión acorde a nuestros días:
“No hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos
que son demasiado cobardes para manifestarla”.
¡Desear a tod@s un feliz verano y una buena Fiesta Mayor!
#TreballantPerBellvei
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