INFORMACIÓ
ATENCIÓ AL PÚBLIC
Ajuntament:

de dilluns a divendres de 10 a 14 hores.
Serveis Tècnics:
dijous de 10 a 14 hores.
Jutjat de Pau (C. del Sol, 2):
dijous de 10 a 14 hores.

TELÈFONS MUNICIPALS

Treballadora Social (Av. de la creu, 1):
Dimecres de 10 a 13 hores*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament
Educadora Social (Av. de la creu, 1):
Dimarts de 10 fins a acabar visites*
*la petició de visita s’ha de fer a l’Ajuntament
Centre Cívic LA PATRONAL:
HIVERN: de dilluns a divendres de 16 a 20 hores
ESTIU: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores
Centre Cívic LA MUGA:
de dilluns a divendres de 17 a 20 hores
Deixalleria Comarcal:
de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 15 a 18 hores
dissabtes de 9 a 14 hores.

Ajuntament
Ajuntament fax
Escola La Muntanyeta
Llar d’Infants Els Cargolins
Piscina
Centre Cívic La Patronal
Centre Cívic La Muga
Consultori
Llar de Jubilats
Servei d’aigua (avaries)
Jutjats
Serveis Socials
Bellvei Ràdio

977 16 81 85
977 16 81 15
977 16 81 47
977 16 80 81
620 83 66 46
977 16 84 35
977 66 16 96
977 16 88 41
977 16 80 57
650 71 57 44
977 16 82 52
977 16 82 99
977 16 89 77

PER SI CONVÉ...
Podòleg - 1r i 3er dimarts de cada mes, (s’ha d’anar a l’Ajuntament per apuntar-se) Preu: 15,00 euros. Pels Jubilats 6,00 euros
Horari CAP (metgesa) - de dilluns a divendres de 8,30 a 14 hores.
Farmàcia Bellvei: 977 16 84 77
Telèfon emergències: 112
Hospital del Vendrell: Telèfon citació 902 01 34 10
RENFE (Informació): 902 24 02 02
CORREOS (Informació): 902 197 197. Delegació El Vendrell: 977 66 08 91
INEM (Oficina El Vendrell): 977 66 79 22
Per a renovar DNI, mitjançant internet al web www.citapreviadni.es o bé Tel. 977 22 23 54. Carrer Vidal i Barraquer, nº 20 (Tarragona).
BASE: De dilluns a divendres de 9:00 a 14 hores. Carrer del Mar, nº 3 (El Vendrell) Tel. 977 66 01 29
Horari piscina (estiu): de dilluns a diumenge de 11 a 20 hores.
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EDITORIAL

En assumir un nou mandat com a Alcalde de Bellvei, vull expressar el meu més sincer agraïment al
suport atorgat pels veïns en les eleccions municipals del passat mes de maig. Rebo aquest suport com
un reconeixement al treball de l’equip de gestió que tinc l’honor d’encapçalar, i com una nova mostra de
confiança al nostre projecte.
Som conscients que tenim per davant quatre anys més en els quals ens haurem d’enfrontar a diferents
dilemes i reptes, però roman la nostra voluntat de treballar de manera seriosa, responsable i amb
entusiasme pel benestar del nostre poble i de totes les seves famílies, amb transparència, proximitat i
eficàcia.
Sapigueu que ens teniu a la vostra disposició per tot allò que pugueu necessitar si està a la nostra mà. Les
portes de l’Ajuntament resten obertes a tothom.

Fèlix Sans Mañé
Alcalde de l’Ajuntament de Bellvei

CONSISTORI
Félix Sans Mañé - Alcalde
àrea de Governació, sostenibilitat i esports - alcaldia@bellvei.altanet.org

Rafael Díaz Gómez - 1r tinent d’alcalde
àrea de cultura i festes - rdiaz@bellvei.altanet.org

Eva Gómez López - 2a tinent d’alcalde
àrea d’hisenda, juventut i Baronia del Mar - egomez@bellvei.altanet.org

Karol Granado Pleguezuelos - 3a tinent d’alcalde
àrea d’ensenyament i comunicació - kgranado@bellvei.altanet.org

Merche Martín Navarro - Regidora
àrea de Benestar Social, família i sanitat - mmartin@bellvei.altanet.org

Gerard Colet Mañé - Regidor
àrea d’urbanisme, serveis i via pública - gcolet@bellvei.altanet.org

Núria Güell del Campo - Regidora
àrea de turisme, ocupació i medi ambient - nguell@bellvei.altanet.org

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

Íngrid Salas Batet - Regidora
isalas@bellvei.altanet.org

Monica Sebé Rodríguez - Regidora
msebe@bellvei.altanet.org

Valentín González García - Regidor
vgonzalez@bellvei.altanet.org

L’agrupació d’electors
+Bellvei aconsegueix la
majoria absoluta
Després de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015,
l’equip de govern de Bellvei el tornen a formar l’agrupació
d’electors +Bellvei i el PSC, amb CiU a l’oposició. Fèlix Sans
repeteix com a alcalde per segon i últim mandat, amb Rafael
Díaz com a primer tinent d’alcalde, Eva M. Gómez com a
segona i Karol Granado com a tercera.
+Bellvei va aconseguir sumar un regidor respecte a l’anterior
mandat, aconseguint així la majoria absoluta. Malgrat això,
s’ha repetit l’acord amb el PSC per sumar Núria Güell a
l’equip de govern. Convergència i Unió va mantenir el mateix
nombre de regidors i el PP va perdre el que tenia.
Aquests són els resultats de les eleccions municipals a
Bellvei:
Partit
+BV
CiU
PSC-CP
PP

Vots 201
511
344
88
78

%
48,76
32,82
8,4
7,44

Regidors
6
4
1
0

Cens total: 1.551
Vots comptabilitzats: 1.065 (68,67%)
Abstencions: 486 (31,33 %)
Vots nuls: 17 (1,6 %)
Vots en blanc: 27 (2,58 %)

Al ple de constitució, l’alcalde Fèlix Sans va explicar que,
arran de la majoria absoluta, +Bellvei té “molta més
responsabilitat” però també “molta més força”. La portaveu
del grup socialista Núria Güell va recalcar que fins ara l’equip
de govern ha deixat de banda moltes vegades els partits

per treballar pel poble”; Güell també es va felicitar que per
primera vegada hi hagués una majoria de dones al consistori.
De la seva banda, l’exalcalde i alcaldable de CiU Josep Fonts
va renunciar a l’acta de regidor. La convergent Mònica Sebe
va afirmar que el “nou camí” del seu grup “es caracteritzarà
pel treball en equip i les propostes constructives”.

NOTÍCIES
El ple del consistori també va agrair la tasca dels regidors
sortints lliurant-los un pin de Bellvei del Penedès.

Bellvei diu NO
als blocs electorals
Tots els grups polítics que es van presentar a les eleccions
municipals del 2015 a Bellvei (Agrupació d’electors + Bellvei,
CiU, PSC i PP) van acordar que la cobertura de la campanya
electoral per part de la ràdio municipal seguiria criteris
periodístics.
Bellvei del Penedès es va sumar així a la campanya engegada
pel Col.legi de Periodistes per eliminar els blocs electorals dels
mitjans públics. Segons el Col.legi, “representen una excepció
informativa que posa en entredit el principi democràtic del
dret a una informació plural, imparcial i sense ingerència
política”.
Fugint del minutat dels blocs electorals, Bellvei Ràdio es va
comprometre a garantir la pluralitat informativa durant la
campanya, explicant en els diferents espais d’actualitat les
informacions electorals d’interès per als ciutadans. Entre
aquests espais van destacar el debat electoral en què els
quatre candidats van poder exposar els seus programes.
La cobertura de les eleccions va acabar amb un programa
especial el vespre dels comicis.

NOTÍCIES
Bellvei se suma al
pacte de Berà
per reclamar
solucions al problema
de la N-340
Bellvei del Penedès s’ha sumat al pacte de Berà, format pels
municipis afectats pel gran volum de trànsit i de sinistralitat
de la N-340. En formen part el Vendrell, Roda de Berà, Creixell,
Torredembarra, Altafulla, l’Arboç, Calafell i Cunit. El col.lectiu
reivindica la gratuïtat de l’AP-7 entre Torredembarra i el
Vendrell. Bellvei i l’Arboç demanen que el tram s’allargui fins
a Vilafranca del Penedès perquè sinó el problema persistiria
en els seus municipis.

Al juliol el pacte de Berà va decidir suspendre una acció
reivindicativa prevista a Tarragona arran de l’anunci d’una
reunió a Madrid, al Ministeri de Foment. El secretari general
d’infraestructures espanyol Manel Niño, però, no va oferir
cap solució immediata. Niño va reconèixer que la N-340 és
la carretera amb un nivell de trànsit i de sinistralitat més alt
de tot l’estat però manté que la situació millorarà amb el
desdoblament de l’autovia A-7. Els alcaldes i representants
dels municipis afectats no consideren que sigui una solució.

Per l’alcalde de Bellvei, significaria “trinxar una part del
territori i tindria molt impacte en l’agricultura i el paisatge”.
El pacte de Berà coincideix que l’única alternativa possible és
la gratuïtat de l’AP-7 en els trams afectats i la prohibició de
la circulació de vehicles pesants per la N-340.

El pacte de Berà també té el suport del consell comarcal
del Baix Penedès i del govern català. El conseller d’Interior,
l’arbocenc Jordi Jané, ha reiterat la necessitat d’actuacions
immediates a la N-340, la carretera catalana que ha
concentrat més víctimes mortals el primer trimestre del
2015. Entre elles, també destaca la necessitat que s’obligui
als camions a passar per l’AP-7.
Els batlles del Pacte de Berà ja treballen per seguir endavant
amb les seves reivindicacions.

NOTÍCIES
B aronia compta
ara amb una àrea
de govern pròpia
L’àrea de Baronia del Mar és una novetat del present
mandat. La regidora de l’àrea, Eva M. Gómez, i el
seu equip treballaran per donar resposta als dubtes
i preguntes que tinguin els veïns de la urbanització.
Entre les primeres accions que han dut ha terme hi
ha el berenar informatiu que va tenir lloc l’’11 de juliol
al centre cívic la Muga i al qual estaven convidats
tots els veïns de Baronia. L’objectiu de l’equip de

govern era informar sobre els seus projectes pel
centre cívic, un edifici que es vol aprofitar més. Per
a aconseguir que tingui més vida, per exemple com
a punt de reunió o de celebració de festes, demanen
la col·laboració dels veïns i
veïnes de Baronia.
Els molts assistents al
berenar informatiu van fer
propostes i preguntes i es
va mostrar predisposada a
participar. Entre els temes
que van plantejar, el grup
de gimnàstica va demanar
que l’activitat passi a fer-se
tres dies a la setmana en
comptes dels dos actuals,
es van demanar classes de

repàs per a alumnes d’ESO, i hi va haver qui es va
oferir per organitzar cursos i tallers.
Divendres 27 de març, l’anterior equip de govern
també va organitzar una reunió informativa al centre
cívic la Muga per explicar les accions que s’havien
dut a terme els últims quatre anys.
Una altra novetat és que el centre cívic la Muga obrirà
ara de dilluns a divendres, de 5 de la tarda a 8 del
vespre. Allà sempre hi haurà una mateixa persona,

a qui se li podran plantejar dubtes i preguntes, que
traslladarà setmanalment a l’equip de govern. També s’hi
podran fer alguns tràmits que fins ara calia fer a l’edifici
consistorial, com demanar certificats d’empadronament,
presentar instàncies o fer alguns tràmits.

Per fer arribar més fàcilment les informacions
públiques a Baronia del Mar l’ajuntament disposa ara
d’un vehicle amb un aparell de megafonia.
A banda de les obres de millora del camí de Baronia,
el consistori també està treballant en el canvi dels
fanals que falten a la urbanització.

Festa Major
La Trobada de
Cotxes Clàssics,
novetat de la
Festa Major
La festa gran de Bellvei, amb els dies forts del 14 al 17
d’agost va comptar amb la 1a Trobada de Cotxes Clàssics
com a novetat principal, amb tot de vehicles construïts abans
de 1990. La trobada va coincidir amb la tradicional cursa
d’ornis, que va arribar a la 16a edició, i va comptar també
amb la baixada de trastos dels més petits. Al pregó, els joves
de la Comissió de Festes van demanar més participació a
les activitats perquè no s’hagin de suspendre activitats com
la 1a Gincana nocturna o el concurs de grafitis. El 22 i 23
d’agost va ser el torn de Baronia del Mar, que també va
celebrar la festa gran del municipi. Com sempre, tant al poble
com a Baronia, la Festa Major va comptar amb activitats per
a tots els gustos i edats.

Fira Sant Isidre
Bellvei celebra la
festa major petita
amb la mostra
d’oficis com a
protagonista
La Fira de Sant Isidre, la festa major petita de Bellvei, va
tenir un dels plats forts diumenge 17 de maig amb la
Mostra d’oficis artesans. Com cada any ha omplert els
carrers del poble, amb més oficis que anys anteriors, i
amb una cinquantena de parades que durant tot el dia van
oferir tallers per a petits i grans. Al poble també hi va haver
espectacles de carrer i els concerts de la Bellvei Band, de
Les Tres Claus Musicals i dels cantaires de les caramelles.
Com cada any també es van lliurar els premis Pipiripip i
Patarol, que van recaure en el Ball de Diables i en Josepa
Piñol Palau respectivament. El Ball de Diables també va
organitzar un sopar i un dinar populars.

Notícies
Acabada la
primera fase
de les obres de
millora del camí
de Baronia del Mar
L’última setmana d’agost es va reobrir el camí de Baronia
del Mar, just després d’acabar l’asfaltat i el pintat. Les obres,
corresponents a la primera fase del projecte, van engegar a
mitjans de juny i han obligat a desviar el trànsit habitual del
camí de Baronia als altres accessos, amb la recomanació
d’utilitzar el de la urbanització l’Oasis del Vendrell.

Fibra Óptica a
Bellvei

Operaris instal.lant la fibra òptica a Bellvei del Penedès, un
dels pocs municipis mitjans de la comarca que en disposarà.

Bellvei impugna
la recepció de les
obres del polígon
dels Masets
El ple de l’Ajuntament de Bellvei del passat 9 d’abril va
aprovar la declaració de lesivitat de l’acte de recepció de les
obres del sector 8 i 10 del polígon dels Masets amb els vots
a favor de l’Agrupació d’electors +Bellvei, PSC i PP i els vots
en contra de CiU.
El 16 de maig del passat 2011, l’aleshores alcalde en
funcions Josep Fonts, va recepcionar la urbanització del
sector 8 i 10 del polígon dels Masets per part de l’empresa
promotora que l’estava desenvolupant. Segons el consistori
i els tècnics municipals, el polígon no reunia les condicions
per a la instal·lació d’empreses.
Segons Sans, la declaració de lesivitat a la recepció del
polígon es va fer “per evitar que no sigui el poble de Bellvei
qui s’hagi de fer càrrec de finalitzar unes obres que haurien
d’estar acabades ja què l’empresa adjudicatària havia rebut
l’encàrrec i els diners per a fer-ho”. Sans afegia que “tot i
que moltes empreses s’han mostrat interessades en instal.
lar-se al polígon, s’han acabat fent enrere al veure que no
hi havia les condicions bàsiques per al seu funcionament”.
De la seva banda, l’ex-alcalde Josep Fonts va assegurar que
la recepció es va fer perquè hi havia “uns informes tècnics
i jurídics favorables” i que hi havia sistemes perquè el poble
no s’hagués de fer càrrec dels costos, com “els avals i
sistemes d’execució subsidiària”. El grup de CiU considerava
que hi havia “altres solucions” i “diàleg”.

Esports
3a cursa popular
de muntanya de
la Festa Major

Final i inici de
temporada de
l’Atlètic Bellvei

La cursa popular de la
Festa Major ja ha arribat a
la tercera edició, aquesta
vegada amb 10 km de
distància a recórrer per
la muntanya. La sortida
va ser a l’avinguda Nostra
Senyora
Assumpció
cantonada amb el carrer
Jaume Palau. Les dues
primeres edicions van ser
per asfalt, la primera de 7
quilòmetres i la segona de
5, i aquest any s’ha optat per una edició de muntanya. La
cursa es va pensar per tots tipus de corredors, amb una
dificultat assequible per a tots aquells que facin habitualment
esport. Els participants van comptar amb una samarreta
que se’ls va lliurar amb la inscripció i, un cop acabat el
recorregut, es van poder remullar a la piscina municipal.
Els corredors que van fer millors temps van ser en Manuel
Torres i la Neus Pardo Sànchez.

L’Atlètic Bellvei va celebrar un partit de veterans un cop
acabada la temporada 2014-2015, en què ha acabat
prop de la meitat de la taula classificatòria del grup 3 de
Tercera Catalana, amb 13 partits guanyats, 4 d’empatats
i 16 de perduts. La temporada 2015-2016, en què el club
celebrarà el seu centenari, començarà al setembre, amb la
visita al camp del Vendrell.
Les inscripcions de la nova temporada de l’Atlètic Bellvei
ja estan obertes per a les categories prebenjamí, benjamí,
aleví i infantil. El preu de la quota anual única és de 100
euros.

El cros escolar a
Bellvei, consolidat a la 3a edició
Diumenge 26 d’abril es va celebrar a Bellvei el penúltim
cros comarcal dels Jocs Esportius Escolars, que va estar
organitzat conjuntament per l’Ajuntament i el Consell
Esportiu del Baix Penedès. Un total de 165 corredors van
participar en aquesta jornada, entre els quals hi va haver
més de 150 escolars. La fase comarcal va incloure les
proves infantils distribuïdes per categories. La jornada,
organitzada per l’Ajuntament i el Consell Esportiu del Baix
Penedès, va incloure una cursa per a adults en la que hi van
participar majoritàriament dones.
Aquest és el tercer any consecutiu que Bellvei acull aquest
cros escolar, una activitat que es va consolidant i que és

important per a donar conèixer el municipi a ciutadans
d’altres pobles de la comarca. La darrera prova dels Jocs
Esportius Escolars es va celebrar el 10 de maig al Vendrell.

Centres Cívics
Teatre i col.loqui

Curs Vetlladors

Obra de teatre “Fragments. Caminant contra la violència de
gènere” de Teatre Espai en motiu de la celebració del dia
de la dona treballadora, seguida d’un col.loqui posterior a la
Patronal (12 de març)

Cloenda del Curs de Vetlladors i Vetlladores escolars del Baix
Penedès

Xerrada

Exposició

Xerrada a la Patronal dels Mossos d’Esquadra sobre com
prevenir els robatoris a les cases. La xerrada també es va
fer a la Muga (28 de gener)

Exposició “Camins ramaders del Camp de Tarragona i Terres
de l’Ebre (inauguració 15 de maig)

Taller

Recollida aliments

Taller de de titelles de dit i màscares per Sant Jordi a la
Patronal (23 d’abril)

Del 4 al 8 d’agost Càritas Bellvei i la regidoria de Benestar
Social, Família i Salut van organitzar una recollida d’aliments
als establiments del municipi. L’endemà, 9 d’agost, la piscina
municipal va oferir entrada gratuïta a tots aquells que hi
anessin portant algun dels aliments de la llista de la recollida,
podent gaudir així dels inflables. La resta d’usuaris hi van
poder entrar pagant 1 euro. En total els veïns de Bellvei van
recollir gairebé 400 kg

Centres Cívics
Exposició

Exposició

Exposició a la Patronal “Expoprevenció 2015, una aventura
virtual per reflexionar sobre les conductes de risc quan se
surt de festa” (inauguració 16 de març)

Exposició “Posa-li cara al carnaval” a la Muga: fotografies
que els joves de la comarca van fer durant el Carnaval de
l’any passat. Un dels participants de l’exposició, el Carlos de
Calafell, va passar pel centre.

Carnaval
Festa de Carnaval a la Muga amb berenar, confeti i
serpentines

Gimnàstica
Grup de gimnàstica per a gent gran a la Muga

Notícies
Bellvei Radio
Canvis a l’emissora municipal, amb
l’entrada a la Xarxa i un nou periodista

La 3a Festa Solidària de Bellvei Ràdio
recull 400 euros per Càritas

El 16 de març
Bellvei Ràdio es va
adherir a La Xarxa
de
Comunicació
Local, plataforma
que
proporciona
continguts i serveis
a més de 200
ràdios i televisions
de Catalunya. Entre
els
continguts
destacats de la
Xarxa hi ha els
butlletins horaris,
les
diferents
edicions dels seus informatius generals i esportius, un
magazín diari cada tarda i un d’esportiu els cap de setmana.
En formar part de la Xarxa, Bellvei Ràdio també pot oferir
notícies d’àmbit local del municipi i la comarca perquè es
puguin emetre a la resta de ràdios adherides.
A banda d’aquests nous informatius i programes, Bellvei
Ràdio segueix comptant, com sempre, amb programes
propis i variats que elaboren els col.laboradors de l’emissora.
L’entrada a la Xarxa va coincidir amb la marxa d’Ariadna
Caballero que, després de tres anys treballant a Bellvei Ràdio,
va deixar l’emissora per assumir nous reptes professionals,
tot i que hi segueix col.laborant puntualment. L’ha substituïda
el també periodista David Canto, que compta amb una llarga
trajectòria al món de la ràdio, treballant a emissores com
Catalunya Ràdio o RAC1. Ell s’encarrega de coordinar els
continguts, del magazín informatiu diari i de fer de tècnic de
so dels programes dels col.laboradors.

El 20 de juny Bellvei Ràdio va celebrar la 3a edició de la seva
Festa Solidària que té dos objectius, presentar la ràdio i els
seus col.laboradors al poble de Bellvei i recollir diners per
poder oferir a Càritas de Bellvei.
Així doncs, els beneficis del sopar i de la rifa d’aquesta edició
van ser de 391 euros que es van lliurar a Càritas Bellvei. En
rebre els diners, Càritas va explicar que cada més han de
comprar aliments per valor de 1000 i escaig euros per per
a aquelles famílies del municipi que ho necessiten.
La Festa Solidària va ser possible gràcies a les prop de
90 persones que van assistir a la festa, així com als col.
laboradors de Bellvei Ràdio, al grup Les 3 claus musicals, a
DJ Dani, la Cooperativa de Bellvei i CEVIPE, i els 25 comerços
que van oferir productes per sortejar a la rifa.

Visites d’infants a la ràdio
Al llarg del curs infants de diferents classes de l’escola la
Muntanyeta han visitat els estudis de Bellvei Ràdio, per
conèixer el seu funcionament o per enregistrar-hi, per
exemple, un conte sobre la Dona d’Aigua. Els infants del
Casal d’Estiu La Ballaruga també han passat per la ràdio, per
enregistrar el programa “English Time”, en què explicaven
què havien fet durant la setmana, en anglès i en català.

Plens Municipals
Ple ordinari / 9 d’abril del 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació, si escau, de l’acta de Ple Ordinari de 8 de gener del 2015.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació, si escau, del conveni d’encàrrec de gestió dels serveis mínims de salut pública. (exp. 1/2015)
Aprovació, si escau, del Conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Bellvei en matèria de
polítiques de joventut (Jove Baix Penedès) (exp. 55/2014)
Aprovació, si escau, de la consideració del lloc de treball d’auxiliar de Ràdio Bellvei com a prioritària i essencial. (exp. 175/2015)
Aprovació, si escau, del conveni amb Creu Roja. (exp. 12/2015)
Aprovació, si escau, de l’Adjudicació del arrendament del Bar Poliesportiu. (exp. 854/2014)
Aprovació, si escau, de la modificació del conveni i els estatuts de Localred. (exp. 172/2015)
Aprovació, si escau, del Pla Especial d’emergències Transcat (exp. 273/2015)
Aprovació, si escau, de la declaració de lesivitat de l’acte de recepció de la urbanització del polígon 8 i 13. (Exp. 528/2012)
Denegació, si escau, de l’aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS, art. 145 bis. (Exp. 586/2012)
Precs i preguntes

Ple extraordinari / 28 d’abril de 2015
1.
2.
3.
4.

Aprovació, si escau, de l’acta del Ple Ordinari del dia 9 d’abril de 2015.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Aprovació si escau, dels models de registre d’interessos. Legislatura 2015/2018.
Sorteig dels membres de les meses electorals. Eleccions Municipals, 24 de maig de 2015.

Ple extraordinari / 10 de juny de 2015
Únic.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió de Ple Extraordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2015.

Ple extraordinari / 2 de juliol de 2015
Primer.- Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, el passat 13 de juny de 2015.
Segon.- Aprovació, si escau, de l’Organització Municipal.

Al web de l’Ajuntament, BellveidelPenedes.com, podeu consultar íntegres les actes dels diferents plens.

Karol Granado Pleguezuelos
portaveu
Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos disteis vuestra confianza en las pasadas elecciones.
Os damos las gracias por la renovada confianza depositada en nosotros y asumimos con humildad el reto de seguir trabajando
en este próximo mandato, como se ha venido haciendo, desde el diálogo, con responsabilidad y poniendo las necesidades reales
de los vecinos del pueblo como nuestra prioridad.
+Bellvei es un gran equipo de trabajo, no solo las personas que estamos al frente del Ayuntamiento. Vamos a seguir trabajando,
siendo sensibles con la situación actual para conseguir cumplir nuestras propuestas presentadas en el programa electoral,
abiertos a sugerencias y colaboraciones de otros grupos pero sin dejar de lado nuestro compromiso con las personas. Queremos
ser cercanos, para lo que es básico que los vecinos se involucren en los proyectos y participen de ellos.
Dentro de nuestro compromiso de proximidad, estamos promoviendo la página de Facebook del Ajuntament de Bellvei, que
pensamos que es una herramienta cercana y directa, donde todos los vecinos pueden estar informados de lo que pasa en el
pueblo y nos pueden hacer llegar sus sugerencias e ideas. Os invitamos a todos a visitarla.
En breve estará acabada también la nueva web del Ayuntamiento, que estamos ultimando con la colaboración de la Diputación
de Tarragona.
Sabemos que hay cosas en las que tenemos que mejorar y tenemos el firme propósito de hacerlo.

J. Agustín Huerta Rodrigo
portaveu
En nom de CDC de Bellvei volem agrair la implicació de tota la gent de la nostra candidatura i a la gent que ens ajuda dia a dia.
Un agraïment molt especial a tots aquells veïns i veïnes que ens han donat confiança, que han tingut fe en el nostre projecte de
poble i en els eixos que tradicionalment hem representat durant molts anys, eficiència, proximitat, honestedat, transparència i
participació. Premisses que han marcat el nostre full de ruta en el passat i que continuarem fent en el futur.
Els regidors que formem la candidatura actual de CDC de Bellvei ens comprometem, tot i no governar, a tirar endavant part dels
nostres projectes, com són el nou pla integral de manteniment viari on la neteja és fonamental, el tancament d’obra adient al
cementiri, la modificació de la rotonda, activació dels plans de formació, la reactivació del comerç i turisme, ja que actualment
els nostre carrers estan molt solitaris, fet a tenir en compte.
Els que assumim les principals responsabilitats, el que hem de fer es sentir-nos sempre humils i servidors d’aquest poble, que
és el nostre Bellvei.
Destaquem el bon treball dut a terme per totes les entitats durant aquests dies i tot l’any.

Núria Güell del Campo
portaveu
El 27 de setembre què passarà? O no passarà res de res?
La veritat és que a Catalunya ens trobem en uns moments, en què alguns partits politics ja no saben com muntar un xou; una
llista en la qual qui ha de ser president de la Generalitat anirà quart i qui també diu que vol ser també president anirà cinquè...
algú em pot explicar (a mi i a molts catalans) si ho entén, això?
El PSC toca de peus a terra i diu que defensa una Catalunya justa, una Catalunya en què no es retalli en sanitat, en educació,
en polítiques socials, en què els catalans i catalanes puguem gaudir de tenir un governs a la Generalitat i a l’estat central que
defensin el diàleg i arribar a acords justos per a tots.
A l’Ajuntament de Bellvei estem governant gent que defensa la independència i gent que no, però al final tots junts hem de
treballar per tirar Bellvei endavant, i això és el que hem de fer TOTS JUNTS.
Aprofito per donar las gràcies als qui ens vau donar el vostre suport a les eleccions passades.

Nou Consistori

Membres del nou consistori (a excepció de Mónica Sebe): d’esquerra a dreta i de dalt a baix: Rafael Diaz, Fèlix Sans, Gerard
Colet, Núria Güell, Mercedes Martín, Eva M. Gómez, Karol Granado, J. Agustín Huerta Rodrigo, Ingrid Salas i Valentín González

BASES DE LA CONVOCATÒoRIA DEL 1r CONCURS
FOTOGRÀAÀFIC DE LA REVISTA EL PÒORTIC
PRIMERA. Objecte de la Convocatòria
L’Ajuntament de Bellvei té el propòsit de celebrar el «Primer Concurs per a la foto de portada de la revista informativa El Pòrtic».
SEGONA. Participants.
Podran participar en el concurs tots els veïns i ciutadans que ho desitgin. Serà una participació de forma individual. Cada autor podrà presentar una única
fotografia, sent motiu de desqualificació la presentació de més d’una proposta.
La proposta haurà d’enviar-se per correu electrònic, fins al 30 de setembre de 2015 a les 00.00 hores, a la següent adreça: concursportic@gmail.com. En aquest
correu haurà de figurar les següents dades: nom de l’autor, nom de la foto, data foto i número de telèfon. El disseny guanyador podrà ser sol.licitat posteriorment
en el seu format original a màxima resolució. (300 ppp aprox.)
TERCERA. Tema i format de les fotografies.
El tema de les fotografies és lliure, no obstant això caldrà tenir en consideració que la fotografia ha d’estar feta a Bellvei.
Les obres hauran de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.
El Comitè organitzador del concurs es reserva el dret de rebutjar la participació d’aquelles portades que el seu contingut no s’ajusti al tema del concurs.
Les imatges hauran de ser arxius JPG. El pes de l’arxiu no haurà de sobrepassar els 5 Megabytes (Mb).
QUARTA. Premis.
La fotografia que resulti guanyadora del concurs rebrà un premi de 100 euros i serà la portada del proper nombre del Pòrtic.
El guanyador del concurs apareixerà en el següent número del Pòrtic com a autor de la portada.
CINQUENA. Sistema d’elecció de la fotografia guanyadora.
Amb les fotografies rebudes, es realitzarà una exposició al Centre Cívic la Patronal i una altra al Centre Cívic la Muga i se sotmetrà a la votació popular entre els
veïns. Les obres s’exposaran sense fer constar el seu autor i resultarà guanyadora la que més vots obtingui després de les dues exposicions.
SISENA. Propietat de les obres presentades a concurs.
En la revista de la qual l’obra guanyadora serà portada, constarà l’autoria de la mateixa.
Els autors concursants, pel fet de participar en el concurs, cedeixen els drets de propietat i imatge de les obres a l’Ajuntament de Bellvei.
SETENA. Altres determinacions.
La participació en aquest concurs implica l’acceptació de totes les bases.
L’organització es reserva el dret a introduir, si ho creu convenient, les modificacions necessàries per al bon funcionament del concurs.

