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informació i
serveis

informació i serveis

)

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

Juan Forcada Juncosa (15-05-2009)
Julia Sans Miravent (21-05-09)

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.

• Matrimonis
Néstor Gregori Hernández i Laia Sánchez Novell (25-04-2009)

Presentación Reyes Granados (05-07-2009)

David Rodrigues Moya i Núria Eunice
Zerón (22-05-2009)

• Naixements

Marcelo Abal Cancelo i Susana Graciela Sabatini (26-06-2009)

Nayara Cansino Díez (20-05-2009)
Adrià Esquinas Suárez (31-05-2009)
Daniel Martínez Mota (10-06-09)
Marc Vidal García (13-07-2009)

)

des de l’estació de Calafell

A partir d’aquí, hi ha sortides a totes les hores a:05 i a :35
minuts fins a les 22:05 h.

De l’1 d’abril al 31 de juliol del 2009
Lorenzo Pascual Casas (23-04-2009)

18.05
18.10
18.20
18.25
18.35
18.40

Direcció Barcelona: 6.05- 6.20 -6.41- 6.57- 7.13- 7.27- 7.39- 7.53 h

Registre Civil - JUTJAT DE PAU DE BELLVEI:
• Defuncions

13.20
13.25
13.35
13.40
13.50
13.55

Andrés Camilo Ariza Calderón i Sara
Natividad García Maya (26-06-2009)

)
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Ha arribat un nou estiu i, com és habitual al mes

(5

L’Ajuntament de Bellvei podrà tirar
endavant la reforma dels carrers del centre

PÀG.

Actualitat

Actualitat
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L’Ajuntament ajuda a les famílies amb ajuts
econòmics per la compra dels llibres escolars
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Muntanyeta per fer-hi millores
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8 ) Pau Batlle com a regidor de l’Entesa a
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Josep per eliminar un col·lector il·legal
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12)

PÀG. 16 )
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( 13

( 15 PÀG.

Notícies

50 anys de la fundació del celler Cooperatiu de Bellvei

Plens Municipals
PÀGS. 18

benvinguda a l’entrada del municipi.

També en aquest número de la revista municipal hem
volgut dedicar tres pàgines per explicar les millores
que estem fent a la urbanització Baronia del Mar. Una
excel·lent notícia és que ja ha entrat en funcionament

a terme i les que estem a

Una quarantena d’oficis artesans a la
mostra de Bellvei

Ajuntament de Bellvei: BAN

què aquest símbol identificatiu nostre torni a donar la

tres actuacions que hem dut

PÀG. 14 ) Notícies

Notícies

a terra i des de l’Ajuntament hem fet un esforç per-

( 11

Notícies

Xerrada del portaveu de l’Associació
Catalana de Víctimes d’organitzacions
terroristes a Bellvei

sabeu, a finals de gener una forta ventada la va tirar

vindicació històrica per part

Al setembre s’instal·laran contenidors de
recollida orgànica

500€ per l’esclerosi múltiple

de Treme torni a lluir a l’entrada del poble. Com tots

el col·lector d’aigües residuals del carrer Salou, una rei-

Condicionament de l’entorn dels
aparcaments de Baronia

Nova senyalització a la urbanització

aquesta ocasió hem volgut destacar el fet que la Creu

Notícies

Notícies PÀG.

10 )

PÀG.

Millores a Baronia del Mar
Entra en funcionament el col·lector
del carrer Salou
Baronia tindrà la primera zona verda
amb jocs infantils

d’agost, ja tenim aquí una nova edició del Pòrtic. En

PÀG.

Notícies

PÀG.

l’Ajuntament de Bellvei
El Ministeri de foment transfereix a
l’Ajuntament el tram de la N-340 i dóna
una subvenció per millorar-lo

Notícies

PÀG.

JOSEP FONTS I BATLLE

Horaris trens / Horaris autobusos
Registre Civil

Editorial

Notícies

)

editorial

( 17 PÀG.

19)Grups Municipals

de tots, veïns i Ajuntament.
També podreu conèixer al-

punt d’engegar.

Pel que fa al poble, aquest

Ja ha entrat en
funcionament
el col·lector
d’aigües
residuals del
carrer Salou

any podrem tirar endavant
la segona fase de la remodelació dels carrers del centre, estem arranjant la
zona esportiva i s’està fent l’ampliació de l’escola. En
aquest Pòrtic coneixereu també més detalls de tota
la feina feta des de l’Ajuntament durant els darrers
tres o quatre mesos. D’aquesta manera comprovareu
que, tot i la difícil situació econòmica, des de l’equip
de govern estem treballant per poder seguir endavant
i dotar al nostre del poble dels equipaments i serveis
necessaris.
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)

Actualitat

notícies
La Creu de Terme
torna a lluir a l’entrada

del POBLE
La Creu, que data del 1953, havia estat
restaurada fa només dos anys

El fort vent
del 24 de gener
va efectar la
Creu de Terme
que hi ha a
l’entrada
del poble

E

l fort vent del passat 24 de

Ara, sis mesos després la Creu torna a lluir a

gener va provocar danys con-

l’avinguda Nostra Senyora de l’Assumpció, un cop

siderables a Bellvei, sobretot

acabada la seva restauració que ha portat a terme

a la zona esportiva i a la via pública.

l’Ajuntament i que ha costat més de 7.000 euros.

Un dels efectes del vendaval els va
patir la Creu de Terme que hi ha a

La Creu, que data del 1953, havia estat restau-

l’entrada del poble, que va quedar

rada fa només dos anys pel picapedrer Florenci

gairebé destrossada.

Andreazini.

)
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)

actualitat

actualitat

L’ajuntament de Bellvei

podrà tirar endavant la reforma dels 		
			 carrers del centre
Ha subscrit un crèdit per tirar-ho endavant,
donat que la Generalitat no l’autoritza a fer
servir els 90.000€ del fons patrimonial.

L

’ajuntament ha subscrit

temes amb els veïns afectats.

habitatges de promoció pública

un crèdit a llarg termi-

L’altra inversió, valorada en

o adquirir terrenys per aquesta

ni per al finançament

85.000€, és l’adequació d’una

finalitat. En aquests moments

d`inversions a Bellvei. Aquesta

plaça pública, enderrocant la

no disposem de terrenys per

és la primera fase de la sego-

casa del carrer Reforma que

fer-hi aquestes actuacions i, si

na fase de la reforma de varis

l’Ajuntament va adquirir ara fa

els tinguéssim, tampoc es ven-

carrers del casc del municipi,

uns mesos.

drien. Per tant, seria lògic que

que consisteix en la reposició

aquests 90.000€ els poguéssim

de serveis i la pavimentació

L’alcalde ha explicat que ha es-

destinar a fer qualsevol altra

dels carrers, i que té un cost

tat necessari demanar el crè-

inversió que donés feina a la

de 759.813 euros, dels quals

dit per poder fer les inversions

gent del poble, però la Gene-

284.000 seran finançats pel

“perquè la Generalitat no ens ha

ralitat no ens ho permet. No té

PUOSC. Al setembre ja podran

autoritzat a disposar dels més

sentit que tenint diners al banc

començar les obres, un cop

de 90.000 euros que tenim del

haguem de demanr un crèdit i

s’hagin acabat d’aclarir alguns

fons patrimonial reservat per fer

pagar interessos”.

)
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actualitat

actualitat

L’ajuntament

ajuda a les famílies amb

ajuts econòmics
Per la

L

compra

dels
LLIBRES ESCOLARS

’Ajuntament de Bellvei

estiguin empadronats i re-

l’import de l’ajut serà del

concedirà ajuts econò-

sideixin habitualment a Be-

100%.

mics individuals per tal

llvei. En el cas dels alum-

Les sol·licituds les proporcio-

de contribuir a les despeses

nes de 3r i 4t de Primària,

na l’Ajuntament de Bellvei i

per l’adquisició de material

s’hauran d’acollir al servei de

es presentaran abans del 30

escolar per a l’ensenyament

reciclatge de llibres de text.

de setembre, juntament amb

primari, per al curs 2009-

L’import dels ajuts serà del

la documentació necessària i

2010. S’hi podran acollir els

20% del cost d’adquisició

el tiquet de compra dels lli-

escolars que cursin Educació

dels llibres de text del curs.

bres, al mateix Ajuntament

Infantil i Educació Primària

Per a casos específics de ni-

de dilluns a divendres de 9

al CEIP La Muntanyeta, que

vells de renda més baixa,

del matí a 2 del migdia.

Reciclatge de llibres per a

alumnes de

P

er als alumnes de 3r i 4t de Primària el sistema serà diferent, ja
que per accedir als ajuts s’hauran

d’acollir al servei de reciclatge de llibres.
Aquesta iniciativa pretén ajudar en la
despesa que les famílies dels escolars te-

nen en concepte de llibres de text, però
alhora té una vessant educativa en valors socials, culturals i mediambientals.

3r i 4t de Primària
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actualitat
Ajuts a

M

entre

)

actualitat

l’AMPA
del CEIP La Muntanyeta
per fer-hi millores
les

obres

d’ampliació

de

vencionant el servei de menjador que el curs

l’escola La Muntanyeta van a bon

passat va tenir una mitjana de 50 nens. De

ritme, l’Ajuntament de Bellvei ja

cara al proper curs, l’Ajuntament ja ha apro-

ha aprovat un ajut extraordinari de 3.000€

vat que mantindrà el preu del menjador i que

i altres ajuts que donarà a l’AMPA per fer-

mantindrà l’ajut a tots els nens fixos del ser-

hi millores a l’escola. També continuarà sub-

vei, tal com es va comprometre amb l’AMPA.

)

FESTA

fi

de

de CURS

A

finals de juny al CEIP La Muntanyeta es va fer

per l’Ajuntament. També van ballar un ball

una festa per celebrar el final de curs, a la qual

modern i va haver-hi actuacions de tots els

hi va assistir molta gent. Els nens i nenes de sisè

cursos, inflables, karaoke i berenar, entre

es van acomiadar del centre ballant unes sarda-

d’altres. La festa va estar organitzada per

nes que van aprendre amb el curs subvencionat

l’escola i l’AMPA.

)

notícies
notícies
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notícies

notícies

JOSEP SOLÉ ARMAJACH substitueix a
		 PAU BATLLE com a regidor de l’Entesa a 		
				
l’Ajuntament de Bellvei

D

es de finals de juny Josep Solé Armajach és el nou regidor de l’Entesa per Bellvei a l’Ajuntament d’aquest
municipi, després que Pau Batlle renunciés al càrrec

després de desenvolupar les seves tasques com a regidor des

del 2003. En el ple ordinari del 26 de juny Solé va acceptar
el càrrec i tant l’alcalde com la resta de regidors li van donar
la benvinguda.

El Ministeri de foment

)

transfereix a l’AJUNTAMENT

i dóna una

L’

el tram de la N-340

subvenció

per millorar-lo

Ajuntament de Bellvei ha signat un conveni amb el Mi-

aquest tram urbà és necessari dur a ter-

nisteri de Foment, segons el qual el Ministeri cedeix la

me obres i actuacions de rehabilitació su-

titularitat del tram de la carretera N-340 comprès entre

perficial i de millora per donar una major

els carrers Jaume Armajach i Antoni Suau, ja que con-

capacitat i fluïdesa en la circulació. Per

sidera que “amb el pas del temps i el desenvolupament

això el conveni també estableix que el Mi-

econòmic ha quedat absorbida dins del nucli urbà de la

nisteri es compromet a finançar la quan-

ciutat i el seu entorn metropolità”.

titat de 141.384,45 euros per a poder
tirar endavant el projecte de millora que

L’Ajuntament va sol·licitar la cessió de la carretera per

ha de redactar l’Ajuntament. Els tècnics

acord de ple al novembre del 2006, que va ser auto-

municipals ja estan redactant el projecte

ritzada per la ministra de Foment a l’abril del 2008. En

i les obres es portaran a terme al 2010.

)

notícies
notícies
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notícies

Millores a BARONIA del MAR
Entra en funcionament el

col·lector

del carrer Salou

L

’Agència Catalana de l’Aigua ja ha acabat
les obres del col·lector del carrer Salou
de Baronia del Mar i l’ha posat en funcio-

nament fa només uns dies. Aquest col·lector
recull l’aigua residual de la urbanització i la
porta a la depuradora de Calafell. D’aquesta
manera es dóna fi a una reivindicació històrica
tant de l’Ajuntament com dels veïns, tot i que
amb més de quatre anys de retard.
Ara l’Ajuntament ja podrà tirar endavant el
projecte que té per fer-hi una zona verda en
aquest indret.

Baronia tindrà la

primera zona verda

			

amb

jocs infantils

E

ls tècnics municipals ja estan
acabant el projecte per habilitar
un parc infantil al carrer Albin-

yana. L’Ajuntament ha aconseguit una
subvenció de la Diputació de Tarragona
per dotar-la de jocs infantils i, per tant,
aquesta serà la primera zona verda de la
urbanització amb jocs per a la canalla.

)

notícies
notícies
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notícies

Millores a BARONIA del MAR

Condicionament de

l’entorn dels
			
Apartaments de Baronia

L

’Ajuntament ha arribat a un
acord amb els veïns dels
apartaments

de

Baronia

per dignificar l’entorn i dur-hi a
terme una actuació de millora i
adequació de la zona. L’aportació
per part de l’Ajuntament és la redacció del projecte de forma gratuïta. De moment ja està acabat
l’estudi topogràfic i un cop acabat
el projecte es consensuarà amb
els veïns dels apartaments.

Noves parades de bus

A

quest proper mes de setembre s’adequaran
a Baronia del Mar dues parades de bus protegides per a la pluja i amb bancs i plànols

d’ubicació. Aquestes parades estaran ubicades al carrer Bellvei i a l’entrada de la urbanització per l’Oasi,
a la rotonda nova.

Al setembre Baronia
			
tindrà dues

parades de bus

protegides per la pluja i
amb bancs

notícies

Millores a BARONIA del MAR
L’AJUNTAMENT arreglarà
les

)

notícies
notícies
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destrosses

ROTONDA d’entrada

de la

L

es pilones de la rotonda de l’entrada
a Baronia del Mar per l’Oasi ha sofert
grues actes de vandalisme. Com es

pot comprovar a la fotografia, la rotonda en
aquests moments presenta un aspecte deplo-

)

rable. L’Ajuntament està a punt de reposar les
pilones, però demana a tothom un comportament cívic per evitar que es tornin a repetir
danys com aquest.

NOU sistema de BOMBAMENT al

c/ Sant Josep per eliminar un
col·lector il·legal

l’alcalde i el regidor de Baronia es reunirà amb els veïns afectats perquè la
intenció és que les obres comencin a finals d’any.
L’equip de govern municipal ja ha fet
una petició econòmica de la Diputació

Al carrer Sant Josep es farà un nou sistema de bombament

de Tarragona i està negociant amb Sorea

per eliminar un col·lector il·legal que passa per la zona ver-

per tal que el cost per als veïns afectats

da. A finals d’aquest mes d’agost o principis de setembre,

sigui el menor possible.

L

’Ajuntament ha instal·lat miralls als
carrers Vista Alegre, a l’avinguda
Vista Alegre i a l’entrada de la ur-

banització pel Castell de la Muga per facilitar la visibilitat als conductors. A més,
en breu portarà a terme la instal·lació de
senyalització viària a tota la urbanització,
tant vertical com horitzontal, que es farà

Nova senyalització

a la

per fases.

URBANITZACIÓ

)

notícies

contenidors

Nous

notícies

*El model o el color podrà ser diferent

)

notícies
notícies
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Al desembre
s’instal·laran

CONTENIDORS
de
RECOLLIDA

ORGÀNICA

P

er donar compliment a la llei reguladora de Residus, l’Ajuntament de
Bellvei ha d’implantar a partir del
gener el servei de recollida de la

fracció orgànica amb àrees d’aportació.
La instal·lació de contenidors específics
per a la fracció orgànica s’instal·laran,
però, des de començaments de desembre, ja que ja l’Ajuntament ja ha aprovat la concessió del servei de recollida
i tractament de la fracció orgànica a
l’empresa ECOBP SL.
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)

notícies

500 euros

				 per

U

)

notícies
notícies

notícies

L’Esclerosi
MÚLtiple

n any més l’Ajuntament de Bellvei
es va voler sumar a la campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple i
va organitzar un matí d’activitats
per a tota la família a la piscina
municipal. En total hi van passar
unes 300 persones que es van voler solidaritzar amb la causa i es
van recaptar uns 500 euros que
aniran destinats íntegrament a la
Fundació Esclerosi Múltiple.

XERRADA del portaveu de
l’Associació Catalana de
Víctimes D’ORGANITZACIONS
TERRORISTES a Bellvei

E

l passat 17 de juny el centre
cívic de Bellvei va acollir una

interessant xerrada sobre “ La

realitat social de les víctimes del terrorisme”, a càrrec del cap d’àrea, premsa i portaveu de l’Associació Catalana

de Víctimes d’Organitzacions Terroristes (ACVOT), Roberto Manrique.
Aquesta associació es dedica a assistir
a la multitud de víctimes desconegudes per la major part de la societat del
nostre país.

14) revista informativa ) AJUNTAMENT DE BELLVEI ) agost 2009

)

notícies

notícies

Una Quarantena

U

)

notícies
notícies

d’OFICIS ARTESANS

a la Mostra de BELLVEI

na quarantena d’artesans de Catalunya van participar en la sisena
edició de la Mostra d’Oficis Artesans. Els carrers del centre es van
omplir de paradistes i visitants que
no es van voler perdre la ja tradicional Mostra que, a més, enguany
va comptar amb la presència del
president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, acompanyat
pel vicepresident Quim Nin.
El president de la Diputació va
destacar “la força emprenedora
que caracteritza a Bellvei i al seu
Ajuntament, que es demostra amb
l’organització

d’iniciatives

com

aquesta”. Poblet va poder comprovar com encara avui en dia els
artesans catalans treballen per no
perdre els oficis mes antics del
nostre país, com les gorres de cop
i les puntes de coixí, amb una gran
tradició a Bellvei.
La Mostra d’Oficis estava organitzada per l’Ajuntament, amb el suport de la Comissió de Festes, la
Diputació de Tarragona i Artesania
de Catalunya, i amb la col·laboració
dels Amics de la Música de Bellvei,
les Gorres de Cop de Bellvei, els
Diables i les Puntaires.

El president de la
Diputació, Josep Poblet,
va visitar
la Mostra de Bellvei

)

notícies
notícies
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notícies
Amb l’arribada de l’època estival augmenten els riscos

obligació dels propietaris. Per això, l’Ajuntament edita

d’incendi a causa dels terrenys i solars que estan bruts.

aquest ban per explicar que a partir d’ara efectuarà

Fins ara l’Ajuntament ha anat avisant als propietaris,

controls periòdics i permanents i que, quan detecti un

però el fet de mantenir nets els solars tot l’any és una

solar brut, iniciarà un expedient sancionador.

AJUNTAMENT de

bellvei

BAN
Els propietaris de tota classe de terrenys urbans i aptes per urbanitzar, dins
el terme municipal, tenen el deure de mantenir-los en bon estat de neteja i
conservació. Aquesta es una obligació legal que imposa la Llei d`Urbanisme,
que també preveu, cas d`incompliment, la imposició de sancions .
Es per això que, des de l`alcaldia es recorda a tots els propietaris de dits solars,
que cal mantenir els terrenys nets i lliures d`herbes durant tot l`any i molt
especialment en època estival degut al risc que comporta cas de produir-se
incendis.
S`informa alhora, que per part dels serveis municipals es farà un seguiment
acurat durant tot l`any i als propietaris dels terrenys que no presentin les
condicions adequades s`els imposaran les sancions que preveu la pròpia Llei
d`Urbanisme, dins la següent graduació:
• Infraccions qualificades com lleus , sancions de 300 a 3000 €
• Infraccions qualificades com greus, sancions de 3001 a 30.000 €
Es fa públic per a general coneixement.
Bellvei, 25 de juliol de 2009.
L`alcalde,
Josep Fonts Batlle
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50 anys de la

E

)

notícies
notícies

fundació del celler

cooperatiu de BELLVEI

l celler Cooperatiu de Bellvei compleix 50

de Catalunya, Josep Pere Colat, el Director de

anys d’existència i per celebrar-ho el pas-

Serveis Territorials d’Agricultura a Tarrago-

sat dissabte 1 d’agost es va fer un sopar

na, Francesc Xavier Vicens, i el responsable

d’aniversari multitudinari, amb 360 per-

d’Associacionisme Agrari, Jordi Mercadé, entre

sones, per als socis i amics, amb concert

d’altres.

d’havaneres a càrrec del grup “A tota vela”
i rom cremat. Hi van assistir l’alcalde de

Durant el sopar es va fer el lliurament d’una

Bellvei, Josep Fonts, el Secretari General

placa commemorativa a tots els presidents que

d’Economia i Finances de la Generalitat,

ha tingut l’entitat en el transcurs d’aquests 50

Martí Carnicer, el Director General de Pla-

anys. A més, fins al 24 d’agost es pot visitar

nificació i Relacions Agràries, Antonio Díaz,

una exposició retrospectiva de la història del

el vicepresident de la Diputació de Tarra-

Celler Cooperatiu al centre cívic de Bellvei, i de

gona, Joaquim Nin, el president del Con-

cara al darrer trimestre d’aquest any s’editarà

sell Comarcal, Jordi Sánchez, el president

un llibre sobre l’historia del Celler de Bellvei

de la Federació de Cooperatives Agràries

des de la seva fundació.

)
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plens
municipals

pleNS
MUNICIPALS

abril2009
abril 2009

3.-Aprovació

Ple ordinari 20 d’abril de 2009

del

conveni

de

col·laboració

amb

l’ajuntament del Vendrell per la gestió dels serveis que
S’aprova l’acta de la sessió anterior i es debaten els
següents temes:
2.-

Aprovació

provisional

es presten a la urbanització “Baronia del Mar”.
S’aprova per unanimitat.

del

pressupost,

bases

d’execució i plantilla de personal per l’exercici 2009.

4.- Presa de raó de la renúncia al càrrec de regidor de la
Corporació del Sr. Pau Batlle Solé.

S’aprova amb 6 vots a favor de CiU i PP, 3 en contra
del PSC i l’Entesa.
3.- Aprovació provisional del plec de condicions que ha
de regir la licitació de l’obra “Pavimentació i dotació de
serveis dels carrers 2a fase subfase 1.
S’aprova amb 8 vots a favor de CiU, PSC i PP, i
l’abstenció de l’Entesa.

Ple ordinari 26 de juny de 2009
S’aprova l’acta de la sessió anterior i els temes:
2.- Presa de possessió del regidor de l’entesa Sr. Josep
Solé Armajach.
3.- Aprovació definitiva del compte general i patrimonial de la corporació relatiu a l’exercici 2008.

Ple extraordinari 4 de juny de 2009
Un cop aprovada l’acta de la sessió anterior es debaten els temes:
2.- Aprovació de la subscripció d’un crèdit a llarg termini
per finançament d’inversions.
Queda aprovat amb 6 vots a favor dels regidors de
CiU i PP, 2 abstencions de les regidores del PSC i 1
vot en contra del regidor de l’Entesa.

L’alcalde dóna per aprovat el punt amb els vots a
favor de CiU, les abstencions del PSC i de l’Entesa.
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Nota: Els articles estan transcrits tal com els han fet arribar
els grups municipals, a expressa petició seva.
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municipals

)

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

En aquests moments ja hem passat l’equador de la legislatura i és, per tant, moment de fer balanç d’aquests
dos últims anys de feina.
Durant aquest temps hem fet millores a la llar d’infants i al CEIP La Muntanyeta - a més d’engegar-hi l’ampliació-,
hem instaurat els ajuts del pagament del 20% dels llibres escolars, hem posat en funcionament el transport
escolar des de Baronia, hem fet les vivendes autopromoció, hem portat l’aigua de l’Ebre a Baronia i al nucli
urbà, hem aconseguit la connexió de les depuradores de Baronia, hem fet millores al pavelló municipal, estem
fent les millores a la zona esportiva, hem ampliat l’oferta esportiva amb especial atenció a la gent gran, hem
aprovat un pla director del servei municipal d’aigua i estem desenvolupant dos nous polígons industrials, per
destacar-ne les actuacions més rellevants.
Fa un parell de mesos vam aprovar el pressupost municipal per a aquest any 2009 i volem remarcar que es
destina un 50% més que l’any passat a despesa social, és a dir, per exemple, per a ajuts per als llibres escolars, el transport escolar o el menjador, o subvencions a entitats entre d’altres. A més, destinem un 35% per
a inversions.
I no oblidem que tot això ho hem fet en aquesta època de “vaques flaques” que estem vivint, és a dir, en un
moment econòmic molt delicat que també ha afectat a l’Ajuntament. Però des de l’equip de govern hem estat
capaços d’aconseguir subvencions d’altres administracions que ens ajuden a finançar els nous projectes. A
més, hem prioritzat els projectes necessaris i hem apostat per abocar tots els esforços en el desenvolupament
econòmic i social del nostre poble.
Per tot això, des de l’equip de CiU estem satisfets de la feina feta durant aquests dos primers anys de legislatura. Ens queda encara feina per fer. Tenim dos anys per endavant per seguir treballant i no dubteu que ho
continuarem fent amb les mateixes ganes i la mateixa il·lusió que el primer dia.

)

Núria Güell del Campo
Portaveu del grup municipal PSC

L’equip de govern format per CiU- PP sembla no ser conscient amb les seves actuacions de la gravetat de la
crisi econòmica actual i el que representa per a les famílies.
Les dues regidores del Partit dels Socialistes de Catalunya, vam proposar en l’últim Ple de la Corporació el tancament del Poliesportiu durant els tres mesos d’estiu, per tal de disminuir les pèrdues que genera, les quals
representa de 6000€ a 8000€ trimestrals.
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Amb aquests diners, s’hagués pogut portar a terme les activitats d’esplai d’estiu per als nens i nenes del poble
amb un cost quasi bé gratuït per a les famílies.
Des del Partit Socialista continuarem reivindicant la continuïtat i gratuïtat d’aquesta activitat en el futur, tot i
que l’alcalde i el seu equip de govern, continuïn tenint un comportament sectari envers les nostres propostes,
la qual cosa demostra una vegada més la manca de voluntat política de CiU, encapçalada per l’omnipresent
alcalde Josep Fonts.
BON ESTIU I BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!

)

JOSEP SOLÉ ARMAJACH
Regidor de l’Entesa per Bellvei

ENTESA: mot que significa el fet d’entendre’s amb algú. I és parlant com la gent s’entén. Els seus parents són
ENTENIMENT (facultat de comprendre, seny) i ENTENENT (intel·ligent). La paraula em va seduir doblement,
per virtut de la seva sola significació i perquè és paraula femenina i guapa.
Aquesta Festa Major us la podré presentar. Prefereix conversar però si li demaneu i la música li agrada, tal
vegada la pugueu ballar (us confesso que es mort per la sardana).

)

José Ángel Pascual
Regidor PP

Vecinos de Bellvei, hola a todos.
La pasada semana me sorprendí gratamente al ver como una entidad de Bellvei organizaba el inicio del cincuenta aniversario de su fundación, la cooperativa agrícola de Bellvei.
Muy bien organizado en todos los aspectos, no faltaba detalle y pudimos disfrutar del inicio del cincuenta aniversario de su fundación; por lo tanto felicitaciones a la organización.
De la misma manera me ilusionó oir algunos de los galardonados, socios fundadores como con palabras sencillas pero sinceras recibían el galardón que tan merecido tenían.
Llega la fiesta mayor mi deseo para todos es que lo paséis bien bien.
Una oración y el recuerdo para los que nos dejaron para siempre.
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