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ATENCIÓ AL PÚBLIC

Ajuntament:
de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia.

Serveis Tècnics:
dijous de 10 a 2 del migidia.

Jutjat de Pau (C. del Sol, 2):
dijous de 10 a 2 del migdia.

Centre Cívic LA PATRONAL:
HIVERN: de dilluns a divendres de 2/4 de 4 a 8 del vespre
ESTIU: de dilluns a divendres de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 del migdia
Centre Cívic LA MUGA:
HIVERN: dimecres i divendres de 16,00 a 20,00h, dissabtes de 9 a 13h
ESTIU: dimecres, divendres i dissabtes de 2/4 de 10 a 2/4 d’1 migdia
Deixalleria Comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 1 del migdia içde 3 a 8 de la tarda.
dissabtes de 9 a 2 del migdia.

TELÈFONS MUNICIPALS

Ajuntament 977 16  81 85
Ajuntament fax 977 16  81 15

Escola La Muntanyeta 977 16  81 47
Llar d’Infants 977 16  80 81
Piscina 620 83 66 46
Centre Cívic La Patronal 977 16 84 35
Centre Cívic La Muga 977 66 16 96
Consultori 977 16 88 41
Llar de Jubilats 977 16 80 57
Servei d’aigua (avaries) 650 71 57 44

Jutjats 977 16 82 52

Bellvei Ràdio 977 16 89 77
Serveis Socials 977 16 82 99

PER SI CONVÉ...

Podòleg - 1r i 3er dimarts de cada mes, (s’ha d’anar a l’Ajuntament per apuntar-se i pagar tiquet 6€ pels jubilats i la resta 15€)
Horari CAP (metgesa) - de dilluns a divendres de 2/4 de 9 matí �ns 2 del migdia.
Telèfon emergències 112
Per a renovar DNI, mitjançant internet al web - www.citapreviadni.es o bé Tel. 977 22 23 54 - C. Vidal i Barraquer, 20 (Tarragona)
BASE - horari atenció al públic de 9 a 2 del migdia de dilluns a divendres, C. de Mar, 3 (E Vendrell) - Tel. 977 66 01 29
Horari Piscina (estiu), de dilluns a divendres de 2/4 d’11 matí �ns 2/4 de 8 tarda, dissabtes i diumenges fns a les 8 tarda.
RENFE informació - Tel. 902 24 02 02
Hospital del Vendrell - Telèfon citació 902 01 34 10
CORREUS - telèfon informació 902 197 197 CORREUS VENDRELL - Tel. 977 66 08 91
INEM del Vendrell - Tel. 977 66 79 22
FARMÀCIA BELLVEI - Tel. 977 16 84 77

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 14h, signant
una autorització.

Edita: Ajuntament de Bellvei

Redacció i Coordinació:

Ajuntament de Bellvei

Disseny i muntatge:

Ajuntament de Bellvei

Impressió: Digio�print

Dipòsit legal:  T - 0984 - 11

Treballadora Social     (Av. de la Creu, 1) Educadora Social
dimarts de 10 �ns acabar visitesdimecres de 10 a 1 migdia

*  la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament
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INFORMACIÓ

Tél. 902.29.29.00
  www.igualadina.net   
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De dilluns a divendres feiners. La resta de dies no hi ha servei.
Horaris de pas aproximats, depenent de la circulació

VE-12_2

COMARRUGA - EL VENDRELL - BARCELONA

BARCELONA - EL VENDRELL - COMARRUGA

De l'1 al 31 d'agost

De l'1 de setembre al 31 de juliol

De l'1 de setembre al 31 de juliol

De l'1 al 31 d'agost



Pàgs. 2 i 3 INFORMACIÓ I SERVEIS

Telèfons d’interès, horaris Ajuntament i equipaments, 

horaris trens, horaris autobusus.

Per si convé...

Pàg. 5 EDITORIAL 

Presentació de l’alcalde

Pàg. 6 CONSISTORI

Pàgs. 7, 8, 9, 10 i 11 NOTÍCIES

• L’Ajuntament signa un conveni amb l’Obra Social 

“La Caixa” per posar un marxa un mejador social.

• Nou Pipican a Bellvei.

• Bellvei es mobilitza per La Marato de TV3.

• Diagnòstic precoç, clau en la prevenció del 

càncer de mama.

• La manca de persones interessades fa inviable el 

projecte d’horts socials.

• Augmenten les inscripcions a la Llar d’Infants Els 

Cargolins.

• Neix l’escola de famílies de Bellvei.

• Es rebaixa el preu del transport escolar de Baronia 

a La Muntanyeta.

• Pàg. 10 i 11 ESPORTS.

• Pag. 12 i 13 FESTES I CULTURA.

• Pàg. 14 i 15 URBANISME I VIA PÚBLICA.

• Pàgs. 16 COMUNICACIÓ.
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• Pàgs. 18 i 19 GRUPS MUNICIPALS.
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EDITORIAL

Fèlix Sans Mañé
Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei

S’apropren les Festes de Nadal.
Festes que ens acosten més els uns als altres.
Cada any per aquestes dates, es reprodueixen aquests moments d’alegria, que conviden a millorar les nostres 
relacions personals.

Per al que a nosaltres respecta, continuarem treballant amb il.lusió i sense pausa en l’any nou que s’acosta per a 
millorar el nostre municipi, sabedors que no estem en la possessió de la veritat absoluta i que per tan algunes 
de les decisions que prenem no siguin del gust de tots i totes.
Però podeu tenir la seguretat què totes elles es prenen des de l’honradesa de l’equip de govern i en benefici de 
tot Bellvei  per tots els nostres veïns i veines.

Acabo desitjant a tots i a totes unes Bones Festes de Nadal i que l’any vinent sigui, per a tots, un nou període 
de prosperitat.

Un any més des de l’Ajuntament volem enviar-vos els nostres millors desitjos per les festes
de Nadal i pel nou any que estem a punt de començar.

Ajuntament de Bellvei Desembre 2014



6        www.bellveidelpenedes.com

DESEMBRE  2014

CONSISTORI

agrupació d’electors +bellvei

Alcalde de Bel lvei
Fèl ix  Sans  Mañé

Governació

alcaldia@bellvei.altanet.org

Àngels  Aunion i  R iembau
Benestar Social i Família
Sanitat
Hisenda
Comunicacó
benestarsocial@bellvei.altanet.org

1a Tinent  d ’a lcalde
Alber to Valencia  Mota

Urbanisme
Medi Ambient
urbanisme@bellvei.altanet.org

2n Tinent  d ’a lcalde

R afael  Díaz  Gómez
Cultura
Festes
cultura@bellvei.altanet.org

3r  Tinent  d ’a lcalde

Gerard Colet  Mañé

Regidor

Esports
Joventut

esports@bellvei.altanet.org

Serveis

Partit Socialista de Catalunya - Progrès Municipal

Núria  Güel l  del  Campo

Regidora

Ensenyament

ensenyament@bellvei.altanet.org

Partit Popular de Catalunya

José Ángel  Pascual  Casas

Regidor

Via Pública

Turisme

Convergència i Unió

Regidor

Josep Fonts  Bat l le

Regidor

José Agust ín  Huer ta  Rodr igo

Regidor

Mònica  Sebé Rodr íguez

Regidora

jfonts@bellvei.altanet.org jahuerta@bellvei.altanet.org

msebe@bellvei.altanet.org

Sostenibilitat

Valent in  González  G arc ia

vgonzalez@bellvei.altanet.org

+
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i  S anitat

L’ajuntament de Bellvei signa un conveni amb 
l’Obra Social «La Caixa»

per posar en marxa un menjador social   
Bellvei ha posat en marxa un nou servei per a les famílies amb dificultats econòmiques del municipi. Es tracta 
d’un menjador social que se suma a les aportacions al Banc d’Aliments, les beques de material escolar, el servei 
d’orientació a l’ocupació o altres ajudes a les famílies per part del consistori. Per tal de poder tirar endavant 
el nou menjador social, l’ajuntament de Bellvei ha signat un conveni amb l’Obra Social de «La Caixa» que hi 
aporta 4.000 euros.

El projecte està cobrint ara les beques de menjador 
que la Generalitat, a través del Consell Comarcal, ha 
denegat a infants que els Serveis Socials considera 
que ho necessiten o bé a aquells infants a qui la beca 
no cobreix els cinc dies de la setmana. D’altra banda, 
el servei de menjador social atén també a quatre 
persones adultes, totes elles d’edat avançada i amb 
problemes de mobilitat, a qui se’ls porta l’àpat a casa. 

Els Serveis Socials de Bellvei van atendre durant l’any 
passat més de 230 persones, i aquest 2014 són 54 les 
famílies usuàries del Banc d’Aliments que gestionen 

Càritas i l’Ajuntament. Segons dades dels Serveis Socials municipals, que avaluen les situacions de necessitat 
social i atenció immediata, un 7% de les famílies del municipi es troben en situació o en risc d’exclusió social. 

Amb l’objectiu d’habilitar un espai específicament 
per als gossos, l’ajuntament de Bellvei ha habilitat un 
pipican a la zona de darrere el camp municipal de 
futbol. S’hi ha instal·lat una tanca i s’hi ha posat terra 
nova, i properament s’hi col·locarà com una font 

Nou p ip ican a Bel lve i  

d’aigua. El pipican és un indret pensat especialment 
perquè els gossos gaudeixin d’un espai només per 
a ells, però cal remarcar que els propietaris han de 
recollir-hi també els excrements per tal de mantenir 
la higiene de l’espai.

ESPAI PERA GOSSOS

PER MOTIUS D’HIGIENERECOLLIU ELS EXCREMENTSi DiPOSITEU-LOS EN LAPAPERERA. GRÀCIESL’INCLOPLIMENT SERÀ SANCIONAT
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Bel lve i  es mobi l i tza per La 

Marató de TV3
L’escola La Muntanyeta de Bellvei i el centre 
ocupacional de la Fundació Santa Teresa, amb la 

col·laboració de l’ajuntament de 
Bellvei, van realitzar un mercat solidari el passat 
12 de desembre per la Marató de TV3 que el 14 
de desembre es dedicava a les malalties del cor. Els 
alumnes de cicle superior de l’escola van vendre 

manualitats i van organitzar un berenar per recaptar 
fons i, a més, van participar d’una xerrada sobre les 
malalties del cor.

El grup d’activitats de tarda de la Fundació Santa 
Teresa que es duu a terme a Bellvei va preparar també 
durant els darrers mesos petits tions per vendre en 
benefici de la Marató de TV3. Les activitats van ser, 
un cop més, tot un èxit!

S er veis  S o cials 
i  S anitat

El Centre Cívic la Patronal acollia el dia 6 de novembre 
una xerrada de la doctora Isabel Sabaté, ginecòloga 
i coordinadora de prevenció de l’Associació catalana 
contra el càncer. Entre els objectius de la conferència, 
sobretot, insistir en la detecció precoç, un factor 
importantíssim, així com la prevenció amb una bona 
alimentació i l’exercici físic. La doctora va incidir en 
els programes de mamografies a partir dels 50 anys 
i en els controls continuats en casos d’antecedents 
genètics com a factors clau en el diagnòstic precoç 
així com en la palpació i observació personal un cop 
al mes. Una de cada vuit dones patiran càncer de 
mama a la seva vida, però per sobre de tot destacar 
que la supervivència és del 95% dels casos.

El  d iagnòst ic precoç, c lau en la 

prevenc ió de l  càncer de mama 

L’ajuntament de Bellvei ha aparcat, de moment, el 
projecte d’horts socials per la manca de persones 
que s’hi han mostrat interessades. El consistori 
tenia previst llogar una horta d’uns 4.000m2, fer-
hi les obres d’adequació i llogar fins a 20 petites 
parcel·les d’hort. Per poder fer la inversió i adequar 
els horts però, cal un mínim de gent interessada que, 
malauradament, ara per ara, no hi ha. 

La manca de persones inte -

ressades fa inv iab le e l  pro -

jecte d ’horts soc ia ls
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Educ ació

Augmenten les inscr ipc ions 

a la l lar d ’ in fants

Els Cargol ins 
Després de la davallada d’alumnes del curs passat, 
l’escola bressol Els Cargolins de Bellvei té enguany 
una trentena de nens i nenes inscrits i la matrícula 
continua oberta a possibles incorporacions. 
L’augment d’alumnes ha permès que l’equip habitual 
d’educadores torni a estar al 100%. 
Tot i la dràstica rebaixa de l’aportació de la 
Generalitat a les llars d’infants (que ha passat de 
1.800 euros per infant/curs a 875 euros en quatre 
anys), l’ajuntament manté el preu que paguen les 
famílies (120 euros les empadronades a Bellvei, 
i 155 euros les de fora, amb hora d’acollida 
inclosa). Pel 2015, la Generalitat ha eliminat la 
seva aportació a l’educació infantil no obligatòria 
assegurant però que seran les diputacions qui la 
faran. 
Els Cargolins han estrenat aquest curs un nou 
tobogan al pati. 

Neix l ’Escola de

Famí l ies de Bel lve i 
L’AMPA de l’Escola la Muntanyeta, juntament amb 
la mateixa escola i la regidoria d’ensenyament de 
l’ajuntament de Bellvei, han posat en marxa un nou 
projecte que neix amb la voluntat de coordinar i 
fomentar la col·laboració entre els diversos actors 
que intervenen en l’educació dels infants (famílies, 
mestres, entorn,etc.). 
L’Escola de Famílies vol ser un espai de formació, 
informació i intercanvi on professionals de diversos 
àmbits proporcionin eines per afrontar situacions 
complexes del dia a dia de les famílies amb els fills 
i filles i, alhora, posar en valor la contribució de la 
família en l’educació de la canalla.
Per aquest curs s’han programat quatre xerrades, 
la primera de les quals ja es va fer al novembre 
amb prop de 40 participants. L’AMPA ha treballat 
per involucrar els pares i mares al projecte des del 
minut zero i ja el passat curs es va preguntar a les 
famílies quins temes els preocupaven, quins dubtes 
els plantejava el dia a dia amb els infants i, a través 
de les inquietuds recollides, s’ha creat el calendari 
de trobades. 

Es rebaixa e l  preu de l  transport

escolar de Baronia a La Muntanyeta
Els alumnes de l’escola la Muntanyeta que viuen 
a Baronia del Mar disposen de transport escolar 
subvencionat i, enguany, el preu per a les famílies s’ha 
rebaixat substancialment. La Generalitat, a través del 
Consell Comarcal ha establert el preu a pagar per 

les famílies en 88 euros al trimestre (quan el curs 
passat eren 177 euros). L’ajuntament de Bellvei, a 
més, assumeix el 50% d’aquesta despesa, de manera 
que les famílies de Baronia del Mar abonen 44 euros 
trimestrals per infant.

Curs 2013-14  Import Trimestral  Curs 2014-15  Import Trimestral
1 fill/a 56€/ alumne 1 fill/a 44€/ alumne
2 fills / filles 45€/ alumne 2 fills / filles 37€/ alumne
3 fills /filles 37€/ alumne 3 fills /filles 29'50€/ alumne
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La bellveïna Lídia Miravent va proclamar-se 
campiona dels 25 metres crol als X Jocs Special 
Olympics, celebrats del 30 d’octubre al 2 de 
novembre a Calella. Miravent hi va participar amb 
una quinzena d’esportistes més del CE Garbí del 
Vendrell, que competien en petanca i natació. Els 
Special Olympics van unir més de 1.600 esportistes 
amb discapacitat intel·lectual vinguts d’Àustria, 
Itàlia, Hongria, Mònaco, Andorra, Dinamarca, 
Països Baixos, el Marroc, l’Índia, Gran Bretanya, 
Suïssa, Etiòpia, Equador, Xile, Argentina, Gibraltar i 
Israel, a més d’esportistes espanyols de sis comunitats 
autònomes i de Catalunya.

L’ajuntament de Bellvei va homenatjar la medallista 
al ple extraordinari del mes de novembre. Aquest és 
un fragment del text que li dedicava l’alcalde Fèlix 
Sans: “La Lídia sempre ha estat un exemple per als 
bellveïns, per voler lluitar pels seus somnis així com 
pels seus valors de sinceritat, força de voluntat i 
energia. Per la Lídia, la seva discapacitat no és excusa 
per mirar el futur amb la mirada ben alta, neta i 
plena de somnis. Uns somnis i reptes que, de ben 
segur, així com ho ha fet en aquestes Olimpiades, 
aconseguirà fer realitat”. Felicitats Lídia!

La nedadora L íd ia Miravent, 

medal la d ’or a ls Spec ia l 

O lympics 

Enguany serà a la primavera quan els joves corredors 
estan cridats a participar del cros escolar de Bellvei! La 
prova forma part del calendari de cors comarcal que 
durant tot el curs es duu a terme a diversos municipis 
del Baix Penedès. Bellvei acollirà la prova el diumenge 
26 d’abril de 2015.

La decepció dels dos darrers partits de lliga de la 
temporada passada, en què l’Atlètic Bellvei va perdre 
les seves opcions d’ascens després d’una temporada 
liderant la classificació, es va transformar en sorpresa 
aquest estiu. La retirada del Torredembarra va propiciar 
que l’At. Bellvei passés a ser equip de Tercera Catalana 
en un ascens del tot inesperat, tot i que molt desitjat. 
L’equip, doncs, disputa ara la lliga a Tercera amb un 

equip jove, amb algunes cares noves i un nou tècnic, 
en Pere López. Tot i el canvi de categoria l’equip va 
començar la temporada amb les piles carregades i, en 
aquest primer tram de lliga, ha aconseguit mantenir-se 
sempre a mitja taula.

L’At lèt ic  Bel lve i  pu ja a

Tercera Cata lana 

El  26 d ’abr i l  Cros Escolar a Bel lve i
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Esports

Després que fa tres mesos tanqués el bar l’Olímpic 
per jubilació, l’ajuntament de Bellvei ja ha tret 
a concurs la licitació per a gestionar el bar del 
Poliesportiu Municipal. S’hi pot presentar qualsevol 
persona interessada i es valorarà l’oferta econòmica 
(per la qual s’ha establert un mínim del 400€ al mes), 
l’experiència en el sector, l’ús de productes locals i 
de proximitat i la dinamització social i cultural. El 
contracte és de cinc anys amb una possible pròrroga 
de dos anys i mig més. Les persones interessades 
poden consultar les bases i informar-se’n al mateix 
ajuntament. 
D’altra banda, en els propers mesos sortirà també a 
concurs la gestió del bar del Casal.

Surt a concurs la gest ió 

de l  bar de l  Pol iesport iu   

A la pista de skate de davant la piscina s’hi ha 
instal·lat una nova porteria de futbol. És una porteria 
antibandàlica, de ferro enlloc de malles perquè 
no es pugui trencar ni malmetre. Properament, 
l’ajuntament arreglarà també les cistelles de bàsquet 
d’aquest mateix espai. 

Nova porteria de

futbol antibandàlica  

Marc Jané i  Abel  González

campions de Cata lunya de taewkondo 

Quatre nois de Bellvei van disputar el 23 de novembre 
el Campionat de Catalunya de Taewkondo, tots 
ells en categories diferents; Martí Pulgar, Joan 
Domínguez, Marc Jané i Abel González. Tots ells 
van aconseguir millorar els resultats de les darreres 
competicions; Domínguez va aconseguir medalla de 

plata, González la seva primera medalla d’or, i Jané 
va sumar la segona medalla d’or en quedar també 
campió. 
La trentena de nois que practiquen taewkondo 
a Bellvei gaudiran a partir d’ara d’un tatami per 
poder entrenar. L’AMPA de l’escola La Muntanyeta 
de Bellvei, organitzadora de l’activitat des de fa 
sis anys, ha apostat per fer aquesta inversió ja que 
és una activitat consolidada i amb molt d’èxit i, 
d’aquesta manera, es milloraran les instal·lacions. A 
més, i gràcies a un acord amb l’escola, a partir del 
curs vinent els nois que passin a l’institut podran 
continuar practicant taewkondo a Bellvei.



Bel lve i  i  Baronia v iuen intensament la FESTA MAJOR!
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Reiv ind icac ió i  música a la Diada Nacional  de Cata lunya 
El vespre del 10 de setembre Bellvei commemorava 
la Diada Nacional de Catalunya amb els parlament 
institucionals de l’alcalde i amb un concert a l’església 

a càrrec del Cor Orfeó Parroquial del Vendrell, que 
actuava per primera vegada al poble. 
L’església de Bellvei es va omplir per escoltar un 
concert ben intens. La primera part va ser dedicada 
a cançons reivindicatives de la nova cançó catalana 
com l’Estaca o d’Un temps d’un país. La segona 
part del concert va fer vibrar els assistents amb les 
cançons de Mar i Cel, el musical de Xavier Bru de 
Sala i música d’Albert Guinovart basat en l’obra 
d’Àngel Guimerà, que s’està representant ara al teatre 
Victòria de Barcelona. L’acte de la Diada va culminar 
amb el cant dels Segadors i els assistents van poder 
degustar coca enramada en sortir del concert. 

Vols sent ir  e l  vo luntar iat?   
Aquest és el títol del punt informatiu que va ser al Centre Cívic la Patronal durant algunes setmanes d’octubre 
i novembre. L’objectiu, donar a conèixer el projecte de voluntariat de la Fundació Santa Teresa que convida els 
ciutadans a implicar-se en la transformació social a través de cinc programes: Vols aportar coneixements?, Vols 

quedar?, Vols acompanyar?, Vols conviure? i Vols 
col·laborar en família?. Un voluntariat que proposa 
compartir experiències, moments i, per què no, 
dinàmiques de vida, i que suposa un enriquiment 
mutu pels qui hi participen. 
Si us agradaria ser voluntaris i en voleu saber més 
coses, als Centres Cívics de Bellvei us donaran tota 
la informació necessària. De fet, al poble es duen a 
terme activitats tres tardes a la setmana per les quals 
també es busquen persones que vulguin implicar-
s’hi. I tu, vols sentir el voluntariat?

Festes
i  Cultura
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El ple extraordinari del 27 de novembre va aprovar, 
amb els vots a favor de +Bellvei, PSC i PP, i els vots 
contraris dels quatre regidors de CiU, la modificació 
puntual de les normes subsidiàries que afecten els 
usos generals del municipi així com dels polígons 
industrials. La modificació detalla els usos que 
es poden desenvolupar a les zones d’equipaments 
del municipi entre els quals hi ha usos esportius, 
educatius, sociosanitaris o religiosos. Precisament 

El  p le aprova la modi f icac ió pun-

tual  de les Normes Subsid iàr ies

Bellvei té un 50% de pèrdues d’aigua. Majoritàriament 
és aigua que no arriba a les cases i es perd degut al 
mal estat de moltes canonades de la xarxa d’aigües. 
A banda d’això però, també hi ha casos de frau en 
què els usuaris sí que utilitzen l’aigua però aquesta 
no queda registrada als comptadors. 

L’ajuntament de Bellvei i SOREA treballen amb la 
voluntat de reduir aquesta gran quantitat de pèrdues 
i al mes de gener començaran les obres a la xarxa d’aigües d’un dels punts amb més problemes, als carrers Calafell 
i Violeta de Baronia del Mar. L’obra compta amb una subvenció de la Diputació de Tarragona de 36.016’59 
euros amb la qual es cobreix gran part de l’actuació, amb una pressupost total de 43.557’29 euros (IVA inclòs). 
Durant el període d’obres s’informarà els veïns dels problemes de mobilitat puntuals que es puguin ocasionar. 

La millora de la xarxa i l’eradicació del frau permetria, d’una banda, estalviar en recursos hídrics i, de l’altra, 
reduir la despesa econòmica de la quota de l’aigua.

Les obres de les canonades d’aigua dels carrers 
Calafell i Violeta de Baronia començaran al gener 

aquest darrer punt va ser objecte d’un intens debat 
durant el ple.
El regidor de CiU Josep Fonts comentava el següent: 
“Ja sabem la religió que tenim aquí, ja la sabem. I 
sabem el que es pot fer aquí a Bellvei”. Per la seva 
banda l’alcalde Fèlix Sans criticava aquesta sentència 
argumentant que “aquí no només hi ha una religió i 
crec que s’ha d’acceptar així”.
L’equip de govern va criticar, un cop més, que el grup 
municipal de Convergència i Unió no assisteixi a les 
comissions informatives amb els tècnics de les àrees. 
CiU però va argumentar que al ple també es poden 
presentar els dubtes
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Finalment, les obres per arranjar el camí de Baronia 
del Mar sortiran a licitació a finals d’any. Els tràmits 
de la darrera expropiació s’han allargat més del 

Les obres del camí de Baronia a licitació   

que estava previst. La promotora del camp de golf 
i propietària dels terrenys, empresa que actualment 
està en liquidació, no estava d’acord amb el preu 
fixat i les negociacions han fet prolongar el procés 
d’expropiació que ara ja ha finalitzat. 
Les obres tenen un pressupost de 233.259’47 euros 
(IVA inclòs), dels quals 145.821’33 provenen de la 
subvenció del PUOSC, i serviran per arranjar la part 
del camí des de l’entrada dels camions a la pedrera 
fins dalt, el tram més danyat del camí. 

Aquest mes de desembre s’han dut a terme les feines 
d’arranjament del camí del cementiri de Bellvei, un 
projecte que forma part del Pla de Camins Comarcals 
que permet dur a terme obres de petita reparació o 
manteniment bàsic a la xarxa de camins municipals 
a proposta dels ajuntaments. En aquest cas, s’ha 
asfaltat de nou el tram del camí del cementiri des 
del poble i fins l’encreuament amb el camí de la 
Gornal, un pas que es va fer fa 40 anys i que, per tant, 
necessitava una inversió de millora. 
L’obra té un pressupost de 6.500 euros i l’ha executat 
el mateix Consell Comarcal del Baix Penedès.

S’arranja el camí del cementiri

Finalitzen les obres
d’ampliació del cementiri  

Una de les inversions importants d’enguany a Bellvei 
ha estat l’ampliació i arranjament del cementiri que 
ja està finalitzada, un projecte amb el que, a més, s’ha 
renovat la zona d’aparcament. Respecte el projecte 
inicial s’han modificat alguns dels colors per tal 
d’aconseguir una gamma cromàtica més adequada a 
l’ús de l’espai i en concordança amb l’entorn natural.
Amb l’ampliació el cementiri té ara una vuitantena 
més de nínxols i vint columbaris. Val a dir que el 
projecte compta amb una segona fase ja dissenyada 
per si més endavant és necessari desenvolupar-la que 
permetria instal·lar més nínxols a la zona central. 
Les obres han comptat amb una subvenció de 
93.600 euros del PAM (Pla d’Acció Municipal) de la 
Diputació de Tarragona que ha cobert gran part de 
la inversió (117.000 euros, IVA inclòs).
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Amb l’objectiu de donar un salt de qualitat i enfortir 
el caràcter local de l’emissora, Bellvei Ràdio passarà 
a formar part, a partir del gener, de La Xarxa, que 
aglutina 216 ràdios i televisions locals. Així, la 
graella es modificarà per adaptar els continguts 
a la programació de La Xarxa, que compta amb 
informatius diaris i un programa cada tarda, espais 
que posen l’èmfasi en la informació local. La graella 
comptarà, com no, amb la quinzena de programes 
propis de Bellvei Ràdio i programes d’altres emissores 
locals que, a través de La Xarxa, les emissores poden 
compartir i emetre. 

Bel lve i  Ràdio

s ’une ix a La Xarxa  

Més de 500 persones

part ic ipen a Bel lve i  de l  9N
El procés participatiu sobre el futur polític de 
Catalunya del 9 de novembre va comptar amb una 
participació a Bellvei de 524 persones que es van 

apropar a la Llar de jubilats (punt de votació) per dir 
la seva sobre si volen o no que Catalunya esdevingui 
un estat, i si aquest ha de ser o no independent. Un 
76% dels votants va marcar el doble Sí, apostant 
decididament per la independència de Catalunya. El 
10’7% va votar Sí-No i un 7% va optar pel No

Un mes abans, més de 800 alcaldes, entre els quals el bellveí 
Fèlix Sans, van entregar al president de la Generalitat els 
acords de ple en suport a la consulta del 9 de novembre

Vots	  

SÍ-‐SÍ	  

SÍ-‐NO	  

NO	  

SÍ-‐BLANC	  

EN	  BLANC	  

ALTRES	  

Després d’un any de la seva posada en funcionament, 
el Ministeri de Foment ha accedit a les demandes 
de l’ajuntament de Bellvei i del Servei Català de 
Trànsit per solucionar les deficiències tècniques 
de la rotonda de la N-340 d’entrada al municipi. 
Així, s’ha eliminat el carril de la dreta d’accés a la 

Millores de seguretat a la

rotonda de la N-340   

rotonda per aquells vehicles que circulen en sentit 
Tarragona. D’aquesta manera ha augmentat l’angle 
entre l’entrada a la rotonda i el carril de sortida dels 
vehicles que entren a Bellvei. 

Urbanisme
i  Via  Public a
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PLENS

En el web de l’Ajuntament, www.bellveidelpenedes.com, podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens.

Ple Extraordinari (demanat per CiU) - 29 d’abril de2014
ORDRE DEL DIA
1.  Donat que s’han començat les obres de reparació de la piscina sense cap reunió ni cap tipus  d’informació, el grup
 de CiU demanem se’ns expliqui l’estat actual de les obres de la piscina, qui va ser el responsable de tot plegat i
 quan li costarà al consistori.
2.  Debatre el protocol de comunicació de documentació dirigida als grups polítics, regidors i portaveus del consistori.
 Com es que no se’ns va fer arribar una carta del ex-tècnic municipal Sr. Antonio Forcada que anava dirigida al nostre
 grup, al nostre portaveu i a tots els regidors (entre d’altres).

Ple Extraordinari / 29 d’abril de 2014
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari celebrat el dia 9 de gener de 2014.
2.  Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3. Transport escolar
4. Sorteig dels membres de la mesa electoral

Ple Ordinari / 10 de juliol de 2014
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació si escau, de les actes dels Plens Extraordinaris celebrats el dia 29 d’abril
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació si escau, de l’aprovació inicial per la Modificació Puntual de les NNSS art. 145 (Exp. 586/2012)
4. Aprovació si escau, del compte general del 2013 (Exp. 2014/44)
5. Ratificació si escau, de la licitació de neteja d’equipaments municipals (Exp. 2014/169)
6. Precs i preguntes

Ple Extrairdinari / 07 d’agost de 2014
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació si escau, de l’acta del Ple Ordinari del dia 10 de juliol del 2014
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació si escau, del full d’apreuament de l’expedient d’expropiació de finques. Projecte d’ampliació i millora
 accés Baronia del Mar. (Exp. 2012/548)
4. Aprovació si escau, de la proposta per pal·liar el desequilibri econòmic de la concessió de l’aigua. Exercicis
 2013/2014 (Exp. 2014/415)
5 Aprovació si escau, del Conveni entre l’Ajuntament de Bellvei i Calafell. Urbanització Baronia del Mar (exp. 2013/585)
6. Conveni Ajuntament de Bellvei i Fundació “La Caixa” (Exp. 2014/382)

Ple Extraordinari (demanat per CiU) - 25 de setembre de2014
ORDRE DEL DIA
1.  Moció de CiU de Suport de l’Ajuntament de Bellvei a la convocatòria de consulta sobre el futur 
 polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014

Ple Ordinari / 09 d’octubre de 2014
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació si escau, de les actes dels Plens Extraordinaris celebrats del dia 7 d’agost de 2014i el 25 de setembre de 2014 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació si escau, de les Ordenances Municipals, any 2015 (Exp. 2014/167)
4. Aprovació si escau, del Suplement de crèdit 1/2014 (Exp. 2014/490)
5. Aprovació si escau, de l’adhesió al Conveni Localred del desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a
 Catalunya (Exp. 2014/497)
6. Aprovació si escau, de reconeixement d’un deute extrajudicial de crèdit (Exp. 2014/517)
7. Moció de PSC en relació a la defensa de la Llei de Salut Sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de
 l’embaràs. (Exp. 2014/742)
8.-  Precs i preguntes

Ple Extraordinari / 27 de setembre de 2014
ORDRE DEL DIA
Reconeixement per part de l’alcalde en nom de la Corporació i de tot el poble de Bellvei a Lídia Miravent, que va obtenir una medalla d’or 
en 25 metres crol en els darrers Special Olympics.
Ordre del dia
1. Aprovació si escau, de l’acta de Ple Ordinari celebrat el dia 9 d’octubre de 2014 
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
3. Aprovació si escau, de la Modificació Puntual de les NNSS (usos generals i dels polígons industrials) Exp. 2013/716)
4. Aprovació si escau, de l’expedient per l’arrendament del Bar el Casal (Exp. 2014/286)
5. Aprovació si escau, de l’expedient per l’arrendament del Bar del Poliesportiu (Exp. 2014/854)
6. Aprovació si escau, de la Moció presentada pel grup municipal del PSC en relació a la defensa de les polítiques de
 lluita contra la violència vers les dones.
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   Grup Municipal de                             àngels aunion i riembau 
   l’agrupació d’electors +bv Portaveu        
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Grup Municipal de CiU       J. Agustín Huerta Rodrigo
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“L’oposició fa un veritable exercici de manipulació i de distorssió de la veritat”

Porten més de tres anys i mig de legislatura i, com no en tenim prou amb la Rotonda, 
el Cementiri, la Piscina, etc. ara tenim una nova proposta. Volen fer una modificació 
puntual de les normes per deixar posar a les zones d’equipament del polígon i del 
Municipi, entre d’altres, centres de culte i adoctrinament de qualsevol religió. Tenim la convicció que 
això no és un ús adequat i esperem ho puguem reconduir.
Però per si no ni havia prou també volen requalificar el terrenys que hi ha entre el pont de Santa 
Oliva i el cementiri (al costat de la línia de l’AVE), per Càmping i Caravanes sense consultar als 
veïns afectats. Són uns terrenys que, nosaltres entenem,són d’un alt valor agrícola. La motivació 
és que un veí que té una nau i vol fer un aparcament d’autocaravanes. Nosaltres estem d’acord en 
deixar posar aquesta activitat però limitada al seu terreny, tal com demana el mateix propietari.
Hem detectat que s’han tornat a posar en funcionament els semàfors de la carretera i...un altre 
desastre! No en tenim prou amb els accidents de la rotonda que ara als semàfors! Hi ha gent que 
no n’aprèn!. Que no estaven bé funcionant només quan algú volia passar?
Què dir de la deixadesa dels polígons industrials, de la neteja del poble i de Baronia. Malgrat les 
persones contractades, que s’hi esforcen,, manca el suport d’una màquina de neteja diàriament i 
no només els matins dels divendres.
En tota la legislatura creiem que no s’ha creat ni un lloc de treball mitjanament digne.

Arribades aquestes dates volem desitjar que passeu unes bones festes i una bona entrada 
d’any. Un record molt especial a totes les persones que per diferents motius ens han deixat.

Es nota que s’acosten eleccions. Així és com es comporten els partits polítics per captar vots, tot i 
que CiU, Josep Fonts, també ho ha anat fent al llarg de tota la legislatura.
El que comporta això és que a part d’enganyar a la gent i jugar amb els seus sentiments, ell mateix 
es creu les seves pròpies mentides.

Aquesta legislatura està caracteritzada per la difícil situació econòmica. No ha permès fer i desfer 
com es feia en anys anteriors. Tot i així s’han dut a terme nombroses actuacions. Moltes d’aquestes 
actuacions no han estat vistoses, faraòniques, no han permés captar vots, per això no s’havien 
fet en anteriors legislatures. Però si que han servit per millorar serveis, situacions, convivència, 
etc.

Nosaltres, l’Agrupació d’electors +bellvei, quan prenem una decisió, la fem pensant en Bellvei i la 
seva gent, el més gratificant per a nosaltres és saber que el que fem s’intenta que sigui per un bé i 
no pensant si ens votaran o no pel que fem i que els components de l’equip de govern (+bv i PSC) 
no tenim en compte els colors polítics, sinó que l’objectiu de tots és BELLVEI.

Aprofitem per desitjar-vos unes molt bones festes de Nadal.
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Grup Municipal del PSC-PM           Núria Güell del Campo
               Portaveu

DESEMBRE 2014

Grup Municipal del PP                              José Ángel Pascual Casas
                                    Portaveu 
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El PSC, un procés de canvis
Una legislatura que s’acaba

Al mes de maig de 2015 tindrem Eleccions Municipals, han passat quatre anys... 
El PSC de Bellvei va tenir la clau perquè CIU passés a l’oposició i entréssim a governar + Bellvei i 
PSC.
En aquests quatre anys hem fet molta feina i ben feta, tots a una, cada regidor treballant en la seva 
àrea. Quan un equip de govern treballa en grup i deixa a part les seves idees polítiques perquè el 
poble de Bellvei tiri endavant, la cosa funciona. 
També recordar que l’anterior govern liderat pel Sr. Fonts va deixar assumptes mal gestionats i el 
govern actual hi ha hagut de destinar temps i diners.
El PSC continuarà treballant, sigui governant o a l’oposició, però una cosa sí que tenim clara: 
seguir lluitant per fer polítiques socials i dir NO a les retallades que s’han fet des del govern de la 
Generalitat de CiU (retallades en educació, sanitat, llei de la dependència, etc).
El PSC demana al govern de la Generalitat (CIU) i al govern de l’Estat (PP) diàleg, negociació i 
canvi a la Constitució per aconseguir una Catalunya més forta.

Bones Festes!!!
PSC de Bellvei

Vecinos de Bellvei,

en esta edición toca hacer balance del año y en esta ocasión debo hacerlo como partido de la 
oposición. Desde esta nueva postura, he sido crítico cuando ha sido necesario pero también he 
aportado propuestas positivas y aprobado lo que beneficiaba a los vecinos de Bellvei.
Entiendo que no son tiempos fáciles para gobernar, pero a veces el esfuerzo se dedica a cuestiones 
ideológicas cuando se tendría que dedicar a cuestiones prácticas como finalizar algunos de los 
proyectos iniciados. Este es el caso de la rotonda del camino de polideportivo; es el caso de los 
polígonos abandonados a su suerte y sin lo servicios básicos para poder hacer promoción e instalar 
empresas que creen puestos de trabajo para los parados del municipio; es el caso del cementerio 
multicolor con vallado de troncos de madera.
Y es que parece ser, que ha sido la “niña bonita” de Bellvei, la rotonda de la N340, la que ha 
acaparado toda la atención, y que cuantos más arreglos peor queda, así que sólo me queda 
recordarles a los dirigentes ese dicho que “aunque la rotonda se vista de seda rotonda se queda”.

Finalmente desearos en estos días un recuerdo especial para los seres más queridos que nos 
dejaron y unas muy Felices Fiestas y próspero año nuevo 2015.




