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Telèfons municipals

Ajuntament.....................977 16 81 85
Ajuntament fax...............977 16 81 15
Oficina mpal. Baronia.....977 66 16 96
CEIP La Muntanyeta........977 16 81 47
Llar d’Infants...................977 16 80 81
Piscina..............................977 16 80 02
Centre Cívic......................977 16 84 35
Consultori........................977 16 88 41
Llar de jubilats.................977 16 80 57
Servei d’aigua (avaries).......650 71 57 44
Deixalleria comarcal........977 66 26 83
Jutjat i Serveis Socials.....977 16 82 52

)

)

Horaris autobusos
Servei públic entre
El Vendrell-Bellvei-Calafell
Dies feiners lectius escolars •

EL VENDRELL	
BELLVEI	
CALAFELL	
CALAFELL	
BELLVEI	
EL VENDRELL	

07.20
07.25
07.35
13.40
13.50
13.55

13.20
13.25
13.35
18.25
18.35
18.40

Dies feiners NO lectius escolars •

Horaris
d’atenció al públic

Ajuntament:
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
(visites concertades)

Alcaldia (visites concertades):
de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Serveis tècnics:
dijous de 10 a 14 h
Jutjat de Pau (al c/ del Sol, 2):
dijous de 10 a 14 h
Serveis Socials:
Asistenta social: divendres de 10 a 14 h
Educador: 2n i 4t dilluns de 10 a 11 h
Centre Cívic:
de dilluns a divendres de 16.30 a 21 h
dimecres de 12 a 14 h i dijous de 9 a 14 h
Oficina municipal de Baronia:
Dijous de 16 a 20h i dissabtes de 10 a 13h
Deixalleria comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 13 i
de 15 a 18 h i dissabtes de 9 a 14 h

EL VENDRELL	
BELLVEI	
CALAFELL	
CALAFELL	
BELLVEI	
EL VENDRELL

08.00
08.05
08.15
08.15
08.20
08.25

Horaris de trens

18.05
18.10
18.20
18.25
18.35
18.40

)

des de l’estació de Calafell

Direcció Barcelona: 6.05- 6.20 -6.41- 6.57- 7.13- 7.27- 7.39- 7.53 h
A partir d’aquí, hi ha sortides a totes les hores a:05 i a :35
minuts fins a les 22:05 h.

Direcció Tarragona: a partir de les 06:56 h i fins a les 23:56 h ,
hi ha sortides a totes les hores a :56 i :26 minuts.

Registre Civil - JUTJAT DE PAU DE BELLVEI:
De l’1 de desembre del 2008 al 30 de març del 2009
• Defuncions
Josep Altet Solé (15-12-2008)
Pedro Juan Soler Calvet (28-12-2008)

• Naixements
Noa Alcalde Alvarez (07-01-2009)

Maria Vidal Mañé (24-01-2009)

Hugo Fernández Sánchez (05-02-2009)

Antònia Vidal Ràfols (04-02-2009)

Iker Rosales Potas (08-02-2009)

• Matrimonis

Gisela Caballero Espejo (24-02-2009)

Rosario Martínez Ramirez i Paola Manríquez Saavedra
(23-01-2009)

Rocio Martínez Latre (06-03-2009)

Ernesto Rafael Prado Miñope i Michele Rodrigues Lemos
(13-02-2009)
Sergio de Carvalo y Cristina Cywinski (27-02-2009)

13.20
13.25
13.35
13.40
13.50
13.55

Youssaf El Idrissi (23-03-2009)
Zaid Dine Berouain (26-03-2009)

)
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15 )
Grups municipals

“Bellvei no s’atura”. Aquest és el titular que hem volgut destacar en aquesta edició del Pòrtic perquè des de
l’equip de govern creiem que és important explicar a
tothom que, tot i els moments de crisi econòmica que
estem vivint a tots els nivells, el nostre poble continua
tirant endavant.
S’està fent l’ampliació de l’escola La Muntanyeta, hem
aconseguit que ens concedeixin el finançament del Fons
Estatal per tirar endavant el projecte de millora de la
zona esportiva, podrem fer bona part de la segona fase
de condicionament i millora dels carrers del casc antic i
el nou polígon La Piera està creixent amb la implantació
de noves empreses.
A més, el pressupost municipal per a aquest any també
inclou altres inversions, és a dir, projectes que milloraran la qualitat de vida de tots, com la
plaça del carrer Reforma, el parc
infantil del carrer Joan Fuster,
o l’adequació del camí d’accés
al pont dels Masets, a més
dels citats anteriorment.
Cal dir també que amb totes
aquestes obres es donarà feina a gent del poble. Per exemple, l’empresa que farà la zona
esportiva ja ens ha dit que agafarà
a dues persones de Bellvei que estan a l’atur.
Per tant, crec que entre tots estem fent les coses bé.
Estem aconseguint que el nostre poble no s’aturi, que
tiri endavant, i que els nostres veïns i veïnes puguin
veure com dia a dia, la qualitat de vida a Bellvei augmenta. Tot i no ser un dels millors moments pels que
passem, ens podem sentir orgullosos de la feina que
estem fent.

)
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economia

economia
El pressupost municipal per al 2009

E

destina més d’un

inversions

per a
l

pressupost

l’Ajuntament
a

aquest

municipal

de

Bellvei

per

de

any

milió d’euros

2009

és

de

3.075.409€, dels quals 1.097.450€, és

PRINCIPALS
INVERSIONS

IMPORT FINANÇAMENT

a dir un 35,68%, es destinaran a inversions per millorar el municipi i la qualitat
de vida dels veïns i veïnes. Entre aques-

Construcció de
nínxols

8.000€ Fons propis

Calefacció Casal Avis

5.500€ Fons propis

tes inversions en destaca el projecte de
la plaça del carrer Reforma, la primera
fase de la segona fase dels carrers del
centre, el parc infantil del carrer Joan

Altell magatzem

125.000€ Fons propis

Fuster, l’adequació del magatzem municipal o el camí d’accés al pont dels
Masets. A més, es faran altres petites

Projecte plaça carrer
Reforma

85.000€ Subscripció crèdit

inversions, com la construcció de nous
nínxols al cementiri, calefacció per al
casal

d’avis,

l’adquisició

de material esportiu i
l’adquisició de mobiliari urbà, senyals
de trànsit i reductors de velocitat,
entre d’altres.
L’alcalde Josep Fonts
també ha destacat els di-

Parc infantil carrer J.
Fuster

8.500€ Fons propis

Camí accés al pont
dels Masets

12.000€ Fons propis

1a fase de la 2ona
fase carrers centre

759.812€ Subvenció Pla
obres
284.408€

Grapat façanes

34.533€ Ingressos de
venda patrimonial
509.928

Adquisició mobiliari
urbà, senyals trànsit i
reductors velocitat

33.859€ Fons propis

ners que l’equip de govern destinarà
aquest any a serveis socials (28.805€),
a subvencions per a educació (23.200€),
activitats culturals (61.000€) i activitats esportives (26.250€).

)
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actualitat

actualitat

AMPLIACIÓ

J

DEL

CEIP La Muntanyeta de Bellvei

a han començat les obres

del menjador i de la sala de pro-

que, segons ha explicat, “vam co-

d’ampliació

l’escola

fessors. En total, un cop acabin

mençar a treballar per aconseguir

La Muntanyeta de Bellvei

les obres d’aquí a un any, l’espai

que la Generalitat ampliés l’escola

per respondre a l’alta deman-

d’ocupació del centre escolar

l’endemà d’inaugurar-la perquè

da d’escolarització del poble.

haurà passat dels 1.670 m2 ac-

ja prevèiem que naixia petita per

D’aquesta manera el CEIP pas-

tuals a 2.500.

a les necessitats de Bellvei”.

L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts,

El

Concretament l’ampliació consis-

s’ha mostrat molt satisfet de

d’ampliació del CEIP La Muntan-

teix en un total de deu aules no-

poder

yeta és de prop de dos milions

ves, dos magatzems, l’ampliació

d’aquestes obres d’ampliació ja

de

sarà d’una a dues línies.

veure

finalment

l’inici

pressupost

les

obres

d’euros.

Es farà la segona fase de remodelació dels

D

de

carrers del centre

esprés de l’estiu està

de les antigues palometes de la

previst que comencin les

llum als carrers Sant Joan, Mon-

obres de la segona fase

peó i Joan Armajach.

del projecte de remodelació i millora dels carrers del centre. El

Per això, l’equip de govern ja ha

ple de l’Ajuntament ja ha aprovat

mantingut una reunió amb els

destinar-hi 759.812,11 euros.

veïns i en breu en tindrà una se-

El projecte consistirà en el canvi

gona per decidir si es fa o no el

de les canonades d’aigua, la reno-

grapejat del cable elèctric a les

vació del paviment i l’eliminació

façanes.

)
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actualitat

actualitat

Arranjament

E

El

E

de la ZONA ESPORTIVA

n breu començaran les

i que va atorgar un total de

l’arranjament de la zona es-

obres d’arranjament de

325.658 euros per a Bellvei.

portiva, la urbanització del

la zona esportiva que

Les obres s’han adjudicat a

sector i la creació de 66 pla-

tira endavant l’Ajuntament de

l’empresa Becsa, ja que era

ces d’aparcament. Per això

Bellvei amb el finançament

l’oferta més avantatjosa per

s’enderrocarà

del fons estatal que va apro-

a l’administració per un im-

gatzem municipal. A més,

var el Consell de Ministres del

port de 287.381,56 €. A més

l’Ajuntament aprofitarà per

govern espanyol el 28 de no-

l’empresa aporta prop de

fer uns nous lavabos als

vembre passat per ajudar a la

60.000 € en altres millores.

vestidors de la zona espor-

dinamització de l’economia,

El

tiva.

projecte

Polígon La Piera

l nou polígon industrial de La Piera s’està desenvolupant a un bon
ritme, ja que l’Ajuntament ja ha

donat llicència a 17 naus construïdes, de
les quals 14 ja estan ocupades.

L’alcalde Josep Fonts es mostra satisfet
d’aquest fet “ja que suposarà la creació
de nous llocs de treball a Bellvei”.

compren

l’antic

continua creixent

ma-

)
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Deu famílies

actualitat

ja viuen en els

habitatges d’autopromoció

actualitat

D

eu famílies, vuit de

poder comprar els terrenys

i dos, i tenen cinc habita-

Bellvei i dues de

a un preu molt assequible.

cions. A més, els veïns han

fora, ja gaudeixen

Posteriorment, l’empresa M.

assegurat que han quedat

de les seves noves vivendes,

S. P. Promocions i Projectes,

sorpresos de “la qualitat dels

ubicades als carrers Miquel

va fer el projecte conjunt

materials utilitzats, així com

Martí i Pol i La Rutlla, gràcies

de les deu vivendes, la qual

dels acabats de l’obra”.

a la iniciativa de l’equip de

cosa també ha suposat un

govern per facilitar l’accés

estalvi important del preu

Un altre dels avantatges

a

total.

d’aquesta iniciativa ha es-

l’habitatge,

especial-

ment dels joves. Per això,

tat que cada veí ha pogut

l’Ajuntament va vendre deu

Els nous veïns s’han mostrat

triar els materials per a cada

parcel·les de propietat mu-

molt satisfets de les noves

casa i han pogut canviar

nicipal, provinents del deu

vivendes ja que, segons han

els detalls de l’interior que

per cent d’aprofitament mig

assegurat,

estalviat

han desitjat. “És com si ens

del sector de La Rutlla. Per

entre 60.000 i 90.000 euros

l’haguéssim fet nosaltres”,

optar a la compra, els inte-

si el comparen amb el preu

manifestava un dels veïns,

ressats es van acatar a un

d’habitatges de característi-

“però amb l’avantatge del

plec de clàusules que va re-

ques similars. Les cases te-

preu, les facilitats i la rapi-

dactar l’Ajuntament i els que

nen 180 m2, distribuïts en

desa de la construcció”.

van tenir més puntuació van

tres plantes, planta baixa

s’han

)

notícies
notícies
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notícies

L

’Ajuntament de Bellvei ha

ha explicat que “per cobrir les ne-

per separat”.

fet de mediador entre la

cessitats de connexió d’aquestes

La intervenció de l’Ajuntament de

companyia elèctrica Endesa

empreses és necessari construir

Bellvei serà la de mediador en cas

Distribución Eléctrica, S.L.U. i di-

noves

elèctri-

de discrepàncies en el nou traçat

ferents

promotores

ques. Gràcies a aquest conveni,

així com de facilitar la resolució

dels sectors industrials 15, 6, 14,

els costos es repartiran entre to-

de possibles dubtes que puguin

11, 8 i 13 del terme municipal i ha

tes aquestes empreses, la qual

sorgir. L’alcalde ha explicat que

signat un conveni entre totes les

cosa suposarà que podran dis-

“d’aquesta manera aconseguim

parts que permetrà un important

posar de les connexions neces-

que el preu de la parcel·la sigui

estalvi en els costos de connexió

sàries per a l’alimentació elèctri-

més econòmic i això va en bene-

de la xarxa.

ca a la potència desitjada a un

fici de l’empresariat”.

L’alcalde de Bellvei, Josep Fonts,

preu més baix que si ho fessin

empreses

Aprovat el
Pla Director
del servei
d’abastament
d’aigua
potable

infraestructures

L

notícies

Conveni entre
Ajuntament, Endesa
i promotors dels
sectors industrials
per estalviar costos
en les connexions
elèctriques

a Junta de Govern Local de

ment i l’acompliment de la qualitat

l’Ajuntament de Bellvei ha

i dels recursos existents. Segons

aprovat el Pla Director del

l’informe, el balanç hídric de la

Servei d’Abastament d’Aigua Po-

població és equilibrat, la qualitat

table del municipi, amb l’objectiu

de l’aigua és òptima i els recursos

d’assolir una millora a nivell global

propis superen la demanda actual

de les xarxes locals d’abastament,

en més d’un 27%.

obtenint així una millor gestió dels
recursos que es traduirà en un in-

El pla fa unes propostes que per-

crement de l’estalvi.

metin el desenvolupament futur
de les instal·lacions, el sistema

El

pla

director,

elaborat

per

de subministrament i la gestió del

l’empresa que gestiona el servei

servei amb criteris de sostenibili-

SOREA, defineix una diagnosi del

tat, com la construcció d’un dipò-

sistema actual d’abastament, tant

sit, el canvi d’algunes canonades

pel que fa a les instal·lacions, com

i recursos alternatius com l’aigua

a les garanties de subministra-

freàtica per l’ús de reg.
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notícies

notícies

)

notícies
notícies

L’Ajuntament va reunir una
setantena de persones grans
al Centre Cívic
Se’ls va explicar els programes de
l’IMSERSO adreçats a la gent gran.

L

’assistenta

social

que presta servei a

Les persones grans de Bellvei també

l’Ajuntament de Bell-

van rebre informació sobre el servei

vei va ser l’encarregada fa

ASMEDIT, que ofereix l’Ajuntament

uns dies d’explicar a la gent

de forma gratuïta. Es tracta d’un ser-

gran del poble els progra-

vei d’orientació i informació a perso-

mes per a l’envelliment ac-

nes majors de 65 anys, en els àmbits

tiu de l’MSERSO que inclou

sanitari i assistencial, prestat mit-

un programa de termalisme

jançant telèfon i que inclou orienta-

i un de vacances.

ció i assessorament mèdic, social,
psicològic, dietètic i nutricional. Per

Primer es va fer una petita

accedir, cal tenir una targeta que les

explicació sobre l’IMSERSO

persones que no tinguin poden anar

i les seves funcions i des-

a buscar a l’Ajuntament.

prés es va aprofundir en
aquests

dos

programes.

A més, se’ls va explicar el
que han de fer per accedirhi. Si és la primera vegada
que es sol·licita o no n’han
gaudit els últims anys, cal
presentar

una

sol·licitud

de convocatòria i un informe mèdic. En el cas que ja
m’hagin gaudit del programa, és necessari enviar per
correu un model simplificat
per renovar la sol·licitud.

“Es tracta d’un
servei d’orientació
i informació a persones majors de 65
anys, en els àmbits
sanitari i
assistencial”

notícies
Programa esportiu per a

majors de 60 anys
per només 3€ al mes

)

notícies
notícies
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S

ota el nom de “Gent gran,
esport i salut”, l’Ajuntament
de Bellvei porta a terme un

programa esportiu adreçat a majors
de 60 anys. En aquest programa es
fa activitat física com gimnàstica de
manteniment, estiraments, tonificació i ball en línia, entre d’altres. Les
activitats es fan al pavelló municipal
de Bellvei de 10 a 11 del matí, els
dilluns i els dimecres.
El preu del programa es de 3€ mensuals, ja que, tal com ha explicat la
regidora d’Esports, Elisa Vidal, “el
que volem és que la gent gran de
Bellvei pugui fer esport per millorar
la seva salut i el seu benestar. El preu
és molt assequible perquè pretenem
que tothom hi pugui participar”.

E

ls equips femenins infantils de la
secció d’handbol del CE Vendrell
han jugat tots els partits de la lliga
disputada del setembre fina ara al pavelló municipal de Bellvei. El president de la
secció, Lluís Calmet, ha assegurat que el
tracte rebut per part de l’Ajuntament de
Bellvei ha estat excel·lent i per això, coincidint amb el darrer partit d’aquesta competició, va voler agrair-li a l’alcalde Josep
Fonts i li va lliurar una placa. D’altra banda, la regidora d’Esports, Elisa Vidal, va
rebre un xandall de la secció coma mostra
d’agraïment per part de l’handbol vendrellenc. Després, tots plegats, es van fer
una fotografia per recordar el moment.
Per cert que aquest equip ha aconseguit
arribar al Campionat d’Espanya.

notícies

L

’activitat al centre cívic continua dia rere dia.
Al llarg del primer trimestre de l’any s’han
fet cursos, com el d’iniciació a

Internet,

en el que van participar un bon grup de persones
atretes per conèixer les possibilitats de les noves
tecnologies i posar-se al dia en l’ús de la xarxa, els
de costura i patchwork, el programa Amb els cinc

sentits, un taller de carnaval i un de com cuidar-se
la pell, entre d’altres. A més, s’ha fet una xerrada
sobre hàbits de vida saludable i l’exposició “Bombardejos franquistes al Penedès, 1937-1939”.
L’oferta per a aquest trimestres continua amb in-

)

notícies
notícies

11) revista informativa ) AJUNTAMENT DE BELLVEI ) abril 2009

Cursos,

tallers i

exposicions
al

Centre Cívic

teressants propostes que podeu consultar al mateix centre cívic.

Colònies Estiu 2009

L

’Ajuntament ja ho té tot a punt perquè la

11 anys poden anar a la casa de colònies Masia

canalla gaudeixi del temps d’aventura que

Dorada de Salou per 180 euros si estan empa-

proposen aquest any les colònies d’estiu.

dronats a Bellvei o 195 si no ho estan.

Del 29 de juny al 3 de juliol, els infants de 5 a

Les inscripcions es poden fer al centre cívic.

)
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programació
ràdio

P R O G R A M A C I Ó S E T M A N A L B E L LV E I R À D I O , 1 0 4 , 7 F M

NOM
PROGRAMA

HORA

DILLUNS

8,30 A 9

BAIX
PENEDÈS AL
DIA

QUI EL FA
NOM
PROGRAMA

12 A
13H

13 A
13’20

SÒNIA
FERRER
SÓN LES 12
ANNA MARÍA
VIDAL
BAIX
PENEDÈS AL
DIA

QUI EL FA

SÒNIA
FERRER

NOM
PROGRAMA

BARÀ ROCK
18 A 19

QUI EL FA

NOM
PROGRAMA

BAIX
PENEDÈS AL
DIA

QUI EL FA

SÒNIA
FERRER

NOM
PROGRAMA

LA TERCERA
LLUNA

QUI EL FA

NOM
PROGRAMA

19’20 A
20

20 A 21

ANNA MARÍA
VIDAL
BAIX
PENEDÈS
ESPORTIU

HORA

8,30 A 9

13 A
13’20

SÓN LES 12
ANNA MARÍA
VIDAL
BAIX PENEDÈS
AL DIA

12 A
13H

13 A
13’20

19’20 A
20

SÒNIA
FERRER
SÓN LES 12
ANNA MARÍA
VIDAL
BAIX PENEDÈS
AL DIA

REMEMBER
SOUND
18 A 19

BAIX PENEDÈS
AL DIA
SÒNIA
FERRER

INTENSAMENT

AL VOLTANT
DEL MÓN

ZONA LATINA
20 A 21

J.M. CLAVÈ
/ JOSEP
CANSINO

UBALDO FRÍAS

9’30 A 10

DISSABTE

ANNA MARÍA
VIDAL

DIUMENGE

VIU EL CAP DE SETMANA

SOLO TANGOS

12 A 13

NACHO ROBLEDO
SARDANES
JAUME SANTÓ

13 A 14

AGENDA ESPORTIVA DEL
CAP DE SETMANA
JOSEP CANSINO

PARA QUE NO ME OLVIDES
10 A 12

19 A
19’20

19’20 A
20

JOAN ENRIC VIDAL

SÓN LES 12
ANNA MARÍA
VIDAL
BAIX PENEDÈS
AL DIA

DIVENDRES
BAIX PENEDÈS
AL DIA
SÒNIA
FERRER
DE BON MATÍ

9 A 10

12 A
13H

13 A
13’20

SÒNIA
FERRER
SÓN LES 12
ANNA MARÍA
VIDAL
BAIX PENEDÈS
AL DIA

SÒNIA FERRER

SÒNIA
FERRER

FEM ANAR LA
LLENGUA

AL MEU AIRE

CONSORSI
DE
NORMALITZACIÓ
LINGÏSTICA DEL
B.P
BAIX PENEDÈS
AL DIA

18 A 19
JOSEP
CANSINO

19 A
19’20

BAIX PENEDÈS
AL DIA

SÒNIA FERRER

SÒNIA
FERRER

QUEDATE
CONMIGO

VIU EL CAP DE
SETMANA

MONTSE/ENRIC/
ERIK

19’20 A
20

DAKITUYA
20 A 21

SÒNIA FERRER
10 A 12

13 A
13’20

EL VERMUT
20 A 21

CAP DE SETMANA BELLVEI RÀDIO
HORA

12 A
13H

MIKI
MERCADÉ

19’20 A
20

8,30 A 9

DE BON MATÍ

18 A 19

SÒNIA FERRER

JOAN ENRIC
VIDAL

HORA

SÒNIA FERRER

AIRES DEL SUR

19 A
19’20

BAIX PENEDÈS
AL DIA

9 A 10

SÒNIA
FERRER

BAIX PENEDÈS
AL DIA

8,30 A 9

DIJOUS

SÒNIA FERRER

SÒNIA FERRER

EMILIO
GIRÁLDEZ

19 A
19’20

BAIX PENEDÈS
AL DIA

HORA

DE BON MATÍ
9 A 10

SÒNIA FERRER

12 A
13H

DIMECRES

SÒNIA
FERRER

DE BON MATÍ
9 A 10

TONI
CANSINO

QUI EL FA

BAIX PENEDÈS
AL DIA

18 A 19
SÒNIA
FERRER

19 A
19’20

DIMARTS

SÒNIA FERRER

DE BON MATÍ
9 A 10

QUI EL FA
NOM
PROGRAMA

8,30 A 9

SÒNIA
FERRER

QUI EL FA
NOM
PROGRAMA

HORA

20 A 21
CARLOS
VENEGAS

SÒNIA
FERRER
AGENDA
ESPORTIVA
DEL CAP DE
SETMANA
JOSEP
CANSINO

La Diputació de Tarragona, premia el treball
de l’emissora municipal Bellvei Ràdio.

E

l passat 2 d’abril, i dins de la festa anual de la Comunicació que organitza la Diputació de Tarragona dedicada a la premsa comarcal, emissores municipals i Televisions locals, Bellvei Ràdio 104.7 F.M. va
rebre la primera subvenció que s´otorga a la nostra emissora des de que va iniciar la seva programació regular.
El director de l’emissora Joan Enric Vidal, va assistir a la trobada i va rebre de mans del president de la Diputació de
Tarragona Josep Poblet, i del diputat del Baix Penedès Quim
Nin, la subvenció que té un import de 1.345´60 €.
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plens
municipals

pleNS
MUNICIPALS

desembre 2008
abril 2009

Ple extraordinari 19 de desembre de 2008
S’aprova l’acta de la sessió anterior i es debaten els
següents temes:
2.- Aprovació provisional de l’expedient de modificació
de crèdits 2/08 suplement de crèdit.
S’aprova amb 6 vots a favor de CiU i PP i 3 abstencions de PSC i l’Entesa.
3.- Moció presentada pels grups municipals PSC, Entesa
per Bellvei, en relació al dret a rèplica a les intervencions
radiofòniques.
L’alcalde declara rebutjada la moció amb 3 vots a
favor de PSC i l’Entesa i 6 en contra de CiU i PP.
4.- Moció de suport a l’ACM sobre flexibilitat pressupostària.
S’aprova per unanimitat.
5.- Informació de l’alcaldia
L’alcalde informa que els ajuts del fons estatal per
reactivar l’economia es destinaran a fer uns aparcaments, amb zona enjardinada i un lavabo annex, a
les instal·lacions esportives .
Ple extraordinari 17 de desembre de 2008
1.- Proposta dels grups PSC i Entesa per Bellvei, per portar a terme un debat entre les diferents forces politiques
que formen part de la corporació municipal i representants de la plataforma Amics del casc antic de Bellvei.
L’alcalde declara rebutjada la proposta amb 3 vots
a favor dels regidors del PSC i l’Entesa i 6 en contra
dels regidors de CiU i PP.
Ple extraordinari 23 de febrer de 2009
1.- Valoració per part de l’equip de govern de la situació
econòmica actual de l’ajuntament i com ens pot afectar
la perspectiva de crisi econòmica prevista pels anys 2009
i 2010.
2.- Valoració per part de l’equip de govern dels danys
causats pel fort vendaval del dissabte 20 de gener.
3.- Valoració de l’equip de govern del Pla director del
servei d’abastament d’aigua potable al municipi.

4.- Valoració per part de l’equip de govern del projecte
d’arranjament de la zona esportiva inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local.
L’alcalde dóna una explicació detallada dels quatre
punts.
Ple ordinari 25 d’abril de 2009
S’aprova l’acta de la sessió anterior i es debaten els
següents temes:
2.- Resolució de les al·legacions presentades en tràmit
d’informació pública de l’expedient de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del planejament i posterior aprovació provisional.
S’aprova amb 6 vots a favor de CiU i PP, 2 abstencions de PSC i 1 vot en contra de l’Entesa .
3.-Aprovar el Conveni de Sanejament entre l’ACA i promotor del Pla parcial Sector 6 de les NN.SS del Planejament.
S’aprova amb 8 vots a favor de CiU, PP i PSC i 1
abstenció de l’Entesa.
4.- Acordar la disposició del fons patrimonial per l`execució
de l’obra “1a Fase de la 2a Fase de renovació de serveis i
pavimentació de diversos carrers del municipi”.
L’alcalde dona per aprovat aquest punt amb 8 vots a
favor de CiU, PP i PSC i 1 en contra de l’Entesa.
5.- Aprovació de la Moció de suport als grups de cultura
popular que utilitzen material pirotècnic.
S’aprova per unanimitat.
6.- Aprovar la declaració de suport al petit municipi.
S’aprova per unanimitat.
7.- Aprovar la Moció relativa a la participació en els ingressos estatals.
S’aprova per unanimitat.
8.- Informació de l’alcaldia.
L’alcalde informa que l’ajuntament de Bellvei s’ha
adherit a la campanya “Vi, nutrició i salut”.
9.- Precs i preguntes.
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Nota: Els artícles estan transcrits tal com els han fet arribar
els grups municipals, a expressa petició seva.

)

grups
municipals

)

JULIÀ FORCADA I MAÑÉ
Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió

En breu començaran les obres de remodelació de la zona esportiva que es finançaran amb el Fons Estatal
d’Inversió Local, un ajut econòmic que ve del govern de l’estat per intentar ajudar a superar la crisi, tant a
empresaris com a ajuntaments. Des de CiU creiem que la iniciativa pot ser bona, però no en canvi la manera de
repartir els diners, ja que els ajuts s’han atorgat en funció de la població i això als pobles petits com el nostre
ens perjudica, perquè la quantitat rebuda és petita. De tota manera, benvinguda sigui, és clar. Com a mínim
rebem alguna cosa de l’estat espanyol mentre esperem el famós finançament català, o més ben dit, esperem
a que acabi “el show del finançament de Catalunya”. Perquè això ja no és un procés de negociació, és un espectacle. No pot ser que el govern de Zapatero porti gairebé un any “marejant la perdiu” i donant noves dates
que mai s’acompleixen.
I mentrestant encara ens imposen més càrregues econòmiques als ajuntaments. Un exemple és la famosa Llei
de la Dependència que, a sobre que els catalans paguem més de 3 euros per cada euro que aporta l’estat, els
ajuntaments hem d’assumir un 40% del cost. D’on se suposa que hem de treure aquests diners? Els ajuntaments hem de deixar de prestar altres serveis per poder afrontar el cost de l’aplicació de la Llei de la Dependència que resulta que és una llei creada pel govern central?
Això no pot ser. Són moments d’aplicar el seny i oferir solucions, no d’enredar a la gent i fer falses promeses.
Per sort a Bellvei, com podeu comprovar en aquesta edició del Pòrtic, la bona gestió municipal ens permet tirar
endavant, oferir cada dia més serveis als nostres veïns i veïnes, millorar el nostre poble i ajudar als empresaris
a implantar-se aquí i crear així llocs de treball. I tal com hem dit sempre des de Convergència i Unió, nosaltres
som un partit que estem al servei de les persones.

)

Núria Güell del Campo
Portaveu del grup municipal PSC

VEÏNS I VEÏNES:
Com tots sabeu estem vivint uns moments molt difícils i Bellvei no es queda fora d’aquest context, només cal
dir que en l’actualitat tenim 160 aturats al municipi, per la qual cosa el Grup Socialista en l’últim Ple hem demanat la màxima transparència en la gestió de la BORSA DE TREBALL de l’Ajuntament, ja que fins l’actualitat
les sol·licituds de treball han passat exclusivament pel despatx de l’alcalde.
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grups
municipals

EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL ha destinat a Bellvei 325.658€ (54.184.932 ptes.) amb la finalitat de
promocionar l’obra pública tal i com ho va aprovar en el seu dia el govern socialista de Rodríguez Zapatero.
El Grup Socialista no hem tingut opció de portar a terme cap proposta, amb la qual cosa es fa evident una
vegada més que l’Equip de Govern no té en compte els Grups de l’Oposició.
Estem pendents de l’aprovació del PRESSUPOST per a l’any 2009. Esperem que sigui auster però sense retallar
les partides destinades a polítiques socials.

)

Pau Batlle i Solé
Regidor de l’Entesa per Bellvei

NO ÉS PROPI DE BONS VEÏNS
“Vuitanta paraules per dir el que has de dir. El mateix que dir-te que callis. Perquè políticament no ets dels
seus. Jo ho seria, i de gust, si fessin bones polítiques, si fossin educats, si fossin demòcrates..., però no, no en
fan ni ho són. Conec convergents, bona gent, sí, però no són entre els qui monopolitzen el poder a Bellvei”, em
deia en Josep Solé Armajach l’altre dia, posant-se en la meva pell.

)

José Ángel Pascual
Regidor PP

Vecinos de Bellvei, amigos todos.
Es muy gratificante, tener animales de compañía, lo comparto y me parece estupendo. Sinceramente creo,
hay zonas, en las cuales deberíamos respetarlas, y abstenernos de dejar a nuestras mascotas hacer sus
necesidades, incluso aun recogiéndolas, por ejemplo en los parques infantiles y lugares de paso hacia los
colegios ¿porque? Sabéis que con los excrementos y el pis delas mascotas se reproducen insectos molestos y a veces peligrosos para los infantes, como pulgas y garrapatas, es por este motivo que hacemos
esta recomendación.
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