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millores en els accessos a la Creu i a la bascula
durant les obres de millora de la C-14

1.-Reunió Informativa
Ajuntament
El Diumenge 21 de Gener del 2007 es celebrà la
reunió informativa de l’ Ajuntament de Passanant i
Belltall. Per part de l’ Ajuntament hi va ser present
l’ Alcalde Ramon Aloy , el Tinent d’ Alcalde
Francesc Miró i el Secretari Joan Pons. Aquesta
reunió es va celebrar a petició de l’ Associació de
veïns i Amics de Belltall.

Inversions previstes el 2007
Millora enllumenat públic. Aquest obra te un
pressupost de 211000 € que han estat subvencionats
amb 167000, hi ha una aportació per part de
l’empresa ACCIONA de 40000€ i per part de l’
Ajuntament de 4000€.Això suposarà que els veïns
no hauran de pagar res. Aquesta obra ha sofert un
retràs degut a que el trenat dels fils d’ enllumenat
estava pendent d’ uns acords entre la Diputació ,
ECA i Ajuntament. Les noves llums a instal·lar han
de complir amb la legislació de contaminació
lumínica. llavors cal ajustar el fet de complir la
legislació i buscar uns llums que siguin a la vegada
adequats a l’ entorn del poble

Projectes Realitzats 2004-2006
El primer punt de l’ ordre del dia va ser la revisió de
tots els Projectes realitzats a Belltall durant el
període 2004-2006. Aquests han suposat una
inversió total de 52000 € i han estat: Millores a la
costeta del cal prim, vorera , Local cultural, Plaça
del fiter, millores als jardins, Plaça de les Capelles,
consultori mèdic, neteja abocador i banda ampla al
casal municipal. Addicionalment s’ han realizat

Cobertura de telefonia mòbil: El cost és de 10000
€ que pagarà l’ Ajuntament. El projecte ha tingut un
retràs ja que la companyia que havia de fer l’
instal·lació no disposava de tots els permisos. Se li
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ha donat un plaç per sol.lucionar-ho, en cas de que
no ho faci s’ ha contactat amb el Departament de
Telecomunicacions de la Generalitat per tal de que
ho executin .

PARCS EÒLICS
Al Municipi li afecten tres parcs. Les Forques,Serra
del Tallat i les Forques II. Aquest parcs aportaran els
següents ingressos:

Reforma del Passeig de l’ Om: Aquesta obra té un
cost de 120000 € i està subvencionada per l’
empresa GERRSA. Aquesta projecte va ser
sol.licitat per l’ Associació de Veïns i van recomanar
que ho fes Gelabert Associats , ja que aquesta
empresa ja va fer la Plaça del Fossar. El projecte
suposarà arreglar el Passeig de l’ om, posar
contenidors soterrats, cimentar el camí al camp de
futbol i un monument a la Marinada. Es voldria que
l’ obra estigués enllestida al mateix temps que els
Parcs eòlics, depèn de si l’execució de l’ obra ho fa
GERRSA o no.

•
•
•

Tallat: 6600€/ any ( IAE) i 33000 € d’
aportació voluntària ACCIONA
Les Forques : 4800 €/ any ( IAE) i 24000 €
d’ aportació voluntària GERSA
Les Forques II : 7200€/ any ( IAE) i 36000
€ d’ aportació voluntària GERSA. Aquest
parc segueix la pista asfaltada del Fonoll i
consta de 6 molins

Això vol dir en IAE 18600 € / any i Aportació
voluntària ( 93000 €) , el que fa un total de 111600 €
/any.

Arranjament de Camins . Aquesta obra te un cost de
15000 € subvencionats amb 3000 € pel Consell
Comarcal i 12000 per part d’ ACCIONA. .

El secretari explica que l’ aportació voluntària és a
través d’ un conveni de col.laboració i poden
avançar en projectes d ‘ obra social els diners de 3
anys. Així per exemple acciona aporta aquest any
50000 € . També exposa que el Municipi sols té com
a Parc propi les Forques II els altres molins són
puntes del parcs de Les forques ( Forès) i el de Serra
del tallat ( Vallbona de les Monges). També informa
que els Parcs eòlics i les línees d’evacuació són
d`utilitat pública.

El total d’ inversions previstes pel 2007 és de
356000€.

Inversions futures 2008-2011
Depuradores d’ aigües residuals . El projecte
l’executarà L’ ACA el 2011. Hi ha previstes unes
reunions per veure si es pot avançar l’ execució de la
depuradora de la Teulera.
Abastament d’ aigua del pantà de Rialb. L’
Ajuntament forma part del Consorci d’ aigües de
Rialb i ha sol.licitat rebre aigua. Aquest projecte
havia de rebre subvencions d ela CEE , però
finalment no les ha rebut. De totes maneres sembla
que l’ ACA l’executarà. Això suposarà que arribarà
aigua a un dipòsit que es posarà a Les forques des
del ramal de la Vall del Corb. Des d’ aquí es
distribuirà l’ aigua als altres pobles del Municipi i a
Forès. Això voldrà dir que no caldrà bombar l’ aigua
per la seva distribució. No obstant el que caldrà fer
es canviar les canonades d’ aigua per poder portar l’
aigua de Belltall ca a Passanant.

Per part dels assistents es pregunta Per què s’ ha
aprovat el parc eòlic de les Forques II?. El
secretari exposa que l’ Ajuntament legalment està
obligat a tramitar tots aquells projectes que se li
presentin i que sempre avalua l’ impacte sobre el
territori. També indica que han rebut pressions per
part de Medi Ambient per tal d’ aprovar aquest
projecte. El secretari exposa que el parc eòlic de

3.-Arreglar xarxa distribució d’aigua: Aquest
projecte cal fer-lo ja que les canonades són molt
antigues i també per adequar-ho per rebre l’ aigua de
Rialb.
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interessos particulars , dels de l’ empreses eòliques i
de les pressions polítiques. També es conclou que l’
energia eòlica és positiva però que cal posar alguns
condicionants i limitacions . En aquest esforç cal
que tan l’ Ajuntament com l’ Associació de Veïns
siguin co-responsables en defensar els millors
interessos per Belltall. El Tinent d¡ Alcalde indica
que “ s’ escoltarà a tothom i es decidirà el que la
majoria vulgui”. L’ Alcalde Ramon Aloy també
confirma que el tema dels parcs eòlics es
contemplarà en el proper POUM ( Pla d’ Ordenació
Urbanística Municipal) i qualsevol decisió al
respecte dels Parcs existents o noves propostes es
pren als Plens Municipals amb tot els regidors.

Conesa I i II de GERRSA no disposa de subestació i
que l’ energia arribava a la subestació de Les
Forques amb línees aèries . Finalment després de
negociar-ho amb l’ empresa s’ ha aconseguit que les
línees siguin soterrades i que circulin a través del
camí de Forès a Belltall.
Per part dels assistents es mostra la preocupació de
que el fet de tenir que tramitar tots els projectes
pugui suposar que s’ aprovin un nombre
indeterminat de Parcs i que tot el territori es vegi
rodejat de molins. Es pregunta a l’ Ajuntament com
pensa gestionar aquest fet. L’ Ajuntament informa
que l’ únic mecanisme de regulació de l’
implantació dels Parcs eòlics al territori és a través
del POUM i que es considerà l’ opinió de tothom (
propietaris i veïns ) . De totes maneres també
informa que ha rebut propostes d’ implantar nous
parcs i que les ha rebutjat.

Línees d’evacuació
Les línees d’evacuació van des de la subestació de
Montargull ( Llorac) fins Les Forques. D’ aquí fins
la subestació de Montblanquet per acabar a l’
Espluga de Francolí a la Red Electrica de Espanya
S.A. El secretari exposa que aquest projectes són d’
utilitat pública i l’ Ajuntament no pot decidir res ,
sols tramitar les llicencies d’ obres.

El secretari exposa que l’ Ajuntament ha estat molt
crític amb els parc eòlics i que ha posat molts
condicionats a la seva implantació. Tots aquests
condicionants han estat rebutjats per la Generalitat.
Per exemple a la Serra del tallat va posar el 28
condicionants entre ells el d’ utilitzar els camins
existents. La Generalitat va desestimar aquesta
proposta i va demanar obrir un nou camí.

Els assistents també expressen la seva preocupació
pel fet de la gran proliferació de Parcs Eòlics a la
Conca de Barberà i també preocupa el fet que la
subestació de l’ Espluga està preparada per rebre
500 MW i fins ara hi ha aprovats 206 MW. D’ on
sortirà l’altra energia?. Quins plans té la Generalitat
al respecte? Quina posició pren el Consell Comarcal
de la Conca de Barberà ?

El Secretari també exposa que qualsevol propietari
pot negar-se a instal·lar un moli en la seva propietat.
I que evidentment no tothom pot tenir un molí i que
la decisió de l’ ubicació d’ aquest depèn de criteris
tècnics decidits per l’ empresa eòlica.
Finalment la majoria d’ assistents exposa que cal
EVITAR
LA
MASSIFICACIÓ
DE
MOLINS AL TERME i cal tenir en compte els
interessos globals del Municipi per davant dels

POUM ( Pla d’Ordenació Urbanística Municipal)
Respecte al POUM es va adjudicar el treball i es va
crear la Comissió Municipal formada entre altes per
3
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També es comenta que caldria fer reunions més
sovint . Com fins ara es coordinaran a través de l’
Associació de Veïns.

representants de l’ Associació de Veïns. Després es
van realitzar els treballs de planografia que van ser
rectificats per la Comissió d’ Urbanisme.
Els passos següents seran la presentació del POUM
a la comissió Municipal de POUM, després
presentació als Veïns. Es deixarà un temps per
presentar-hi al·legacions i finalment l’ aprovació.
S’espera poder-lo presentar al poble durant el mes
de Març o d’ Abril.

Les activitats d’estiu varen ser un èxit i caldria
continuar fent-les ja que permet que els habitants del
diferents pobles ens coneguem millor. També
s’exposa que cal continuar amb la preservació del
medi Natural i històric del poble.

El projecte preliminar que hi ha actualment defineix
dues zones on pot créixer el poble una al costat del
camp de futbol, l’altra a la zona del camí de
Vallbona. També hi ha previst una rotonda a
cadascuna de les entrades del poble. El projecte
actual no considera que es tregui la carretera del
poble.

2.-ANUNCI de l'Ajuntament de
Passanant i Belltall, sobre licitació
d'una obra.(Pàg. 52900)
_____

ANUNCI
de l'Ajuntament de Passanant i Belltall, sobre
licitació d'una obra.
El Ple de l'Ajuntament ha aprovat inicialment el plec
de clàusules econòmico-administratives particulars
per a la contractació de l'obra Ampliació de
l'enllumenat públic al nucli agregat de Belltall".
Per tant,de conformitat amb el que estableix l'article
270.1 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, i l'article 86.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, s'exposa al públic per un
termini de quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà
de l'última de les publicacions d'aquest Anunci en el
BOPT o en el DOGC, perquè es puguin presentar
reclamacions.

Precs i Preguntes
Per part dels assistents s’ expressa que a l’ hora
d’executar els projectes de les noves canonades d’
aigua , també es consideri el del clavegueram i que
es coordini l’execució de les obres per minimitzar el
fet de tenir que obrir els carrers dues vegades.

Simultàniament s'anuncia el concurs, si bé
condicionat a allò que disposa l'article 122.2 del
RD-leg 781/86, de 18 d'abril.

També es pregunta si pel fet de tenir una torre de
mesura de parcs eòlics també es cobra. El secretari
respon que creu que si que es cobra.

1 Entitat adjudicadora:

La vorera de l costat de cal Mitjà suposa un perill i
que caldria posar-hi una barana. El Secretari indica
que cal consultar-ho amb el propietari del pati.

a) Ajuntament de Passanant i Belltall.
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria.
c) Número d'obra: MN-PG 2005/364

Barana de la zona de ca l’ Amàlia. Una vegada es
conegui definitivament el POUM i es confirmi que
aquesta àrea no canvia , es procedirà a sol.licitar que
s’ arregli la zona, posant-hi una barana.

2 Objecte del contracte:
a) Descripció de l'objecte: "Ampliació de
l'enllumenat públic al nucli
4
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b) Documentació que s'ha de presentar: la que
detalla la clàusula 5a dels plecs de clàusules
econòmico-administratives particulars.

agregat de Belltall".
b) Divisió per lots i número: no escau.
c) Lloc d'execució: Belltall . Passanant i Belltall.
d) Termini d'execució: 4 mesos.

c) Lloc de presentació: el que s'indica al punt 6.
3 Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a
mantenir la seva oferta: tres mesos

a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs.
4 Pressupost base de la licitació:

e) Admissió de variants: les assenyalades en el plec
de clàusules particulars.

Import total: 211.173,72.-euros, IVA vigent inclòs.

9 Obertura de les ofertes:

5 Garanties:

L'acte d'obertura de les proposicions econòmiques
serà públic, i tindrà lloc a la Sala d'Actes de la
corporació, a les dotze hores del dia que en faci tres,
comptat a partir de l'endemà del dia de l'acabament
de presentació de proposicions. Si aquest dia és
festiu, l'acte es farà el primer dia hàbil següent.

La garantia provisional a constituir serà del 2% del
tipus de licitació i la
definitiva serà del 4% del preu d'adjudicació.
6 Obtenció de documentació i informació:

10 Despeses dels anuncis:
a) Entitat: Ajuntament de Passanant i Belltall
b) Domicili: Plaça Major, 1

Les despeses de publicació dels anuncis seran a
càrrec del contractista adjudicatari.

c) Localitat i codi postal: 43425 Passanant

Passanant, 1 de desembre de 2006

d) Telèfon: 977/892700

Ramon Aloy i Corbella

e) Fax: 977/892791

Alcalde

f) Data límit per a l'obtenció de documents i
informació: dos dies abans de la finalització del
termini de presentació.

PG-172737 (06.347.019

7 Requisits específics del contractista:

3.-EDICTE de 23 de novembre de
2006, sobre una resolució del conseller
dePolítica Territorial i Obres
Públiques referent als municipis de
l'Espluga de Francolí, Passanant i
Vallbona de les Monges. (Pàg. 52935)

a) Classificació:
Grup I, subgrup 1, categoria C
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de
clàusules administratives particulars.

_____

8 Presentació d'ofertes:

EDICTE

a) Data límit de presentació: quinze dies naturals
posteriors al de l'última publicació d'aquest Anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

de 23 de novembre de 2006, sobre una resolució del
conseller de Política Territorial i Obres Públiques
referent als municipis de l'Espluga de Francolí,
Passanant i Vallbona de les Monges.
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resolució expressa i quedarà aleshores oberta la via
contenciosa administrativa.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques
ha resolt, en data 20 de juliol de 2006, l'assumpte
que s'indica a continuació:
Exp.: 2006/022109/C
Pla especial d'infraestructures per a la construcció de
la línia aèria d'evacuació d'energia elèctrica doble
circuit de 220 kV SET parc eòlic les Forques - SET
les Comes, als termes municipals de l'Espluga de
Francolí, Passanant i Vallbona de les Monges
Vista la proposta de la Direcció General
d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi
exposen, he resolt:

En qualsevol cas, contra la resolució esmentada
també es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que
preveuen l'article 116 de la Llei esmentada i l'article
25 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa
administrativa, davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà de la publicació d'aquest Edicte al
DOGC.
El recurs contenciós administratiu no es podrà
interposar si s'ha interposat recurs de reposició fins
que aquest hagi estat resolt expressament o se n'hagi
produït la desestimació presumpta perquè hagi
transcorregut el termini d'un mes, de conformitat
amb els articles 116.2 i 117.2 de la Llei 4/1999
esmentada.

Aprovar
definitivament
el
Pla
especial
d'infraestructures per a la construcció de la línia
aèria d'evacuació d'energia elèctrica doble circuit de
220 kV SET parc eòlic les Forques - SET les
Comes, que afecta les demarcacions territorials de
Lleida i Tarragona, i els termes municipals de
l'Espluga de Francolí, Passanant i Vallbona de les
Monges.

L'expedient restarà, per a la consulta i la informació
que preveu l'article 101 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, a l'arxiu de planejament de la Direcció
General d'Urbanisme del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, avinguda Josep
Tarradellas, 2-6, planta baixa, 08029 Barcelona, de
9:30 h a 13:30 h.

Contra la resolució anterior, que posa fi a la via
administrativa, es pot interposar potestativament
recurs de reposició, de conformitat amb el que
preveuen els articles 107.1, 116 i 117 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999,
de 13 de gener, davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, en el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest
Edicte al DOGC. El recurs s'entendrà desestimat si
passa un mes sense que s'hagi dictat i notificat la

Barcelona, 23 de novembre de 2006
Mercè Albiol i Núñez
Secretària de la Comissió d'Urbanisme
de Catalunya
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4.-Enquestes de la web
A través de la pagina web s’ han relaitzat una sèrie
d’enquestes amb caràcter informatiu que us anirem
divulgant:

Què us sembla l'informació sobre els Parcs
eòlics que es publica a la revista BELLTALL
? ( Vots 43)
•

És excessiva 20.93 %

•

És suficient 58.14 %

•

És Insuficient 16.28 %

•

És tendenciós 4.65 %

De nou per Cap d’ any ens varem reunir uns 50
Amics i Veïns per rebre al casal Municipal el nou
any. Vam menjar-nos el raïm a la Plaça de Les
escoles amb la companyia d’altres amics que
estaven a Belltall.

5.-Activitats Nadal 2006
Aquest any les activitats nadalenques van
començar amb una cantada a l’església de Belltall
que va realitzar l’ Orfeó de Santa Coloma de
Queralt. La vetllada va constar de dues parts on es
van barrejar música clàssica i moderna. La vetllada
va acabar amb el cant d’ una nadalenca per part de
l’ Orfeó i de tots els assistents. Desprès vam
realitzar un refrigeri al casal Municipal.

6.-Activitats culturals pel 2007
Durant aquest any 2007 tenim previst realitzar tot
un seguit d’activitats culturals .Les proposades fins
ara han estat:
•

•
•

El dia de Nadal desprès dels actes litúrgics ,
els més petits van poder fer cagar el tió a l’
Església Parroquial.
7

Excursió a les cabanes de Volta : Visita
per conèixer el terme i les cabanes de Volta
i altres construccions històriques. Safareigs,
pous, fonts, marges,
Festa major 2007
Activitats culturals Estiu: Caminada,
Excursió Bicicleta pel terme, Xerrada
Responsable Medi Ambient de Consell
Comarcal. De nou conjuntament amb els

BELLTALL
NUM 63. PRIMAVERA 2007.

www.belltall.net

e-mail: bustia@belltall.net PREU 0,60 € .

•

•

pobles de Passnant, la Glorieta , La sala i
Forès.
Esports. Participació a l’estiu en el torneig
de futbol sala de Montbrió de la Marca i
organització d’ un torneig a Belltall durant
la festa Major.

Les camisetes es posaran a la venda durant
l’estiu.

9.-ANUNCI LÍNEA AERIA
MONTARGULL- LES
FORQUES

Plaça Capelles: Fer rètol amb informació i
plànol de situació de la capella que hi havia
allí

7.-Deixalleria Mòbil

d'informació
pública
sobre
la
sol·licitud
d'autorització administrativa de la SE Montargull,
del parc eòlic Montargull (RAT-10607), i de la línia
elèctrica aèria d'alta tensió (RAT-10606)
d'interconnexió amb la SE del parc eòlic les
Forques.

SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL I CAIXA
CONTENIDOR

ANY 2007
POBLACIÓ
Passanant
Belltall

DEIXALLERIA
MÒBIL
del 14/03 al
21/03
del 21/03 al
28/03

Glorieta
Passanant
Belltall

CAIXA CONTENIDOR

Antecedents

del 14/03 al 21/03
del 21/03 al 28/03

El parc eòlic les Forques, als termes municipals de
Forès i de Passanant, i el parc eòlic Montargull, als
termes municipals de Llorac i de Talavera, disposen
d'autorització administrativa per Resolució de la
Direcció General d'Energia i Mines del Departament
de Treball, Indústria, Comerç i Turisme de dates
17.11.2003 i 13.7.2004, respectivament.

del 07/06 al 14/06
del 08/08 al
16/08
del 16/08 al
22/08

del 08/08 al 16/08
del 16/08 al 22/08

Passanant

del 07/11 al
14/11

del 07/11 al 14/11

Belltall

del 14/11 al
21/11

del 14/11 al 21/11

Als efectes que preveuen la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener; la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, i la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del sector elèctric (BOE de 28.11.1997);

8.-Camiseta de Belltall
L’Associació de veïns esta preparant unes
camisetes per Belltall .Aquí podeu veure el
Model que els responsables de promoció
estratègica de l’Associació han dissenyat.

Vist el títol VII, capítol II del Reial decret
1955/2000, d'1 de desembre, que regula, entre
8
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d'altres,
els
procediments
d'autorització
d'instal·lacions elèctriques (BOE de 27.12.2000);
així com l'article 6 del Decret 351/1987, de 23 de
novembre, pel qual es determinen els procediments
administratius aplicables a les instal·lacions
elèctriques (DOGC de 28.12.1987), se sotmet a
informació pública, a efectes de la seva autorització
administrativa i d'avaluació d'impacte ambiental, la
instal·lació següent.

Tres línies d'entrada procedents dels aerogeneradors
del parc eòlic Montargull, soterrades a 20 kV, de 10
de potència MW cadascuna.
Embarrats a 20 i 132 kV.
Línia de transformació 132/20 kV,
transformador de potència 40/53 MVA.
Equips de protecció,
comunicacions.

mesura,

control

amb
i

Instal·lacions de connexió a terra.

Edifici de 139,77 m2 amb sala de cel·les de 20 kV,
armaris de protecció i control, baixa tensió i bateries
de corrent contínua, sales de control, despatx,
magatzem, cambres de bany i vestidors.

b) Línia elèctrica: aèria de doble circuit a 132 kV,
conductors LA-380, línia de terra de protecció
superior de 180 mm2, Al-Ac, amb conducció de
fibra òptica. Aïlladors de vidre tipus casquet i tija,
amb cadenes de suspensió i de fixació o amarratge.
Suports tipus pal metàl·lic, estructura troncopiramidal de secció quadrada formada per perfils
angulars galvanitzats. Connexió a terra amb piques
d'acer o anell difusor.

Peticionari: GERR Grupo Energético XXI, SA, amb
domicili al c. Conxita Supervia, 3-5, 08028
Barcelona.
Finalitat: transformació de l'energia generada al parc
eòlic Montargull i interconnexió amb la subestació
del parc eòlic les Forques mitjançant una línia aèria
a 132 kV.

Pressupost: 541.511,00 euros la subestació elèctrica,
i 616.052,00 euros la línia elèctrica.

Subestació Montargull: terme municipal de Llorac.
Línia d'interconnexió: termes municipals de Llorac,
de Santa Coloma de Queralt, de Conesa, de Forès i
de Passanant, a la comarca de la Conca de Barberà.

Es fa públic per a coneixement general i, en
particular, dels interessats, per tal que puguin
examinar l'avantprojecte de les instal·lacions
esmentades i l'estudi d'impacte ambiental a les
oficines dels Serveis Territorials del Departament de
Treball i Indústria a Tarragona, c. Pompeu Fabra, 1,
Tarragona, i presentar-hi, per triplicat, les
al·legacions que considerin oportunes en un termini
de 20 dies, comptats des de l'endemà la publicació
d'aquest Anunci.

Subestació de transformació 132/20 kV; 40/53
MVA
Longitud de la línia: 15.866 metres.
Descripcions
a) Subestació Montargull: parc intempèrie a 132 kV
amb configuració de barra simple amb aparellatge
de maniobra, mesura i protecció.

Tarragona, 5 d'octubre de 2005

Una línia d'entrada a 132 kV procedent de la SE les
Forques, a la qual arriba línia de 220 kV procedent
de la connexió amb REE, SA.

9
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d' alçada i tres pales de 77 m de diàmetre . També
consta d’una subestació pròpia que està situada a la
zona de Montblanquet al límit entre la Conca de
Barberà i l’ Urgell. El pressupost és de
42.619.149,28 euros. El Parc està situat en els
termes municipals de Passanant i Belltall i Vallbona
de les Monges. El promotor es ACCIONA.

10.ARRIBEN ELS PRIMERS
MOLINS DEL PARC EÒLIC
SERRA DEL TALLAT A LA
CONCA DE BARBERÀ

Parc Eòlic Les Forques II té una Potència total
de 12000 KW i consta de 6 Aerogeneradors de
2.000 kW cadascun, formats per torres tubulars de
67 a 78 m d’alçada i tres pales de 90 m de diàmetre.
Línies internes d'interconnexió a 20 kV, soterrades.
Pressupost, és d'11.787.922,31 euros.. Aquest parc
està situat al terme Municipal de Passanant i Belltall.
El promotor es Gerr Grupo Energético XXI, SA .

La grua que ha de muntar els aerogeneradors del
Parc eòlic de la Serra del Tallat ja està instal.lada a
Belltall i degut a la seva grandària es pot veure des
de Solivella o Sarral .El primer molí ja ha arribat i
està llest per ser muntat al costat de la C-14 en l’
indret pròxim on fa un temps hi havia “ La roca del
diable”. Aquest seran els primers molins que es
muntaran al terme de Belltall i també els primers de
la Conca de Barberà.

Subestació Les Forques : transformació a 220 kV de
la tensió a 20 kV del parc i evacuació de l’energia
elèctrica generada en el parc eòlic Les Forques i a
45 kV d'altres parcs en projecte que es vehicularà
amb una línia d'alta tensió a 220 kV fins la SE
L'Espluga de Francolí de Red Eléctrica de España,
SA. El Pressupost és de 1.536.637 euros. El
promotor es Gerr Grupo Energético XXI, SA. La
subestació de Les Forques situada al camí que va de
Belltall a Forès.

Al Municipi de Passanant i Belltall hi han projectats
tres Parcs eòlics : Les Forques, El Tallat i Les
Forques II i també la línea d’evacuació elèctrica que
ha d’ unir les subestacions de Les Forques amb la
Serra del Tallat i fins a l’Espluga de Francoli.

El Parc eòlic de Les Forques te una potència de
30000 KW consta de 15 aerogeneradors de 2000
kW cadascun amb torres de 78 metres i un rotor de
90 m de diàmetre distribuïts en les temes municipals
de Passanant i Belltall i el de Forès. El promotor es
Gerr Grupo Energético XXI, SA (Empresa
adquirida recentment per GAMESA). El
pressupost del parc, que exclou la subestació
transformadora i la línia d’evacuació és de
28.382.083,89 euros.

Pla especial d’infraestructures per a la
construcció de la línia aèria d'evacuació
d’energia elèctrica doble circuit de 220 kV SET
parc eòlic les Forques - SET les Comes, als termes
municipals de l'Espluga de Francolí,Passanant i
Belltall i Vallbona de les Monges.

El Parc Eòlic Serra del Tallat té una potència de
49500 Kw i consta de 33 unitats de 1.500 kW
cadascun, regulats pel sistema de pas variable i amb
orientació activa, formats per torres tubulars de 80 m

En total 51 molins i una inversió d’ uns 83 milions
d’euros que suposarà uns ingressos addicionals pels
10
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Totes aquestes subestacions han de connectar -se per
tal “evacuar l’energia elèctrica generada en el parc
eòlic Les Forques i d’altres parcs en projecte,
mitjançant línia d’alta tensió a 220 kV a la SE
L’Espluga de Francolí de Red Eléctrica de España,
SA.” Tal i com dicta el DOGC núm. 4626 04/05/2006.

Municipis de la Conca involucrats, pels particulars
afectats i que a la vegada ha generat llocs de
treball fixos per treballadors de la Comarca. Aquest
aerogeneradors poden donar una potència de 81500
KW ( 81.5 MW)
Això només és l’ inici ja que a la Conca de Barberà
hi ha altres projectes de parcs Eòlics als termes de
Forès ( Parc eòlic Conesa II ) , Conesa ( Parec
eòlics Conesa, Conesa II,) , Llorac i Santa Coloma
de Queralt ( Parc Eòlic Montargull). Aquests nous
projectes portaran uns altres 53 aerogeneradors a
la zona i una potència total de 106 MW . El
promotor és GERR Grupo Energetico XXI
S.A.També es promotor d’ un altre Projecte de Parc
eòlic a Savallà del Comptat

La connexió entre les subestacions esmentades es
farà amb “ línia elèctrica aèria a 220 kV” i els
15460 metres s’ hi preveu l’ instal·lació de 61 torres
de gelosia d’ una alçada mitjana de 33 metres tal i
com indica la Declaració d’ Impacte ambiental del
13 de Desembre del 2005 que va fer la Generalitat
de Catalunya.

Addicionalment l’ empresa Establecimientos
Industriales y Servicios S.L vol instal.lar Parcs
eòlics a Conesa ( Conesa Est i Oest), Les Piles,
Pontils ( afecta a Montbrió de la Marca), Savallà
del comptat ( savalla II)

11.-TORRES I LINEES AÈRIES
PELS PARCS EÒLICS A LA
RUTA DEL CISTER
A la zona de Belltall està prevista la construcció de
tres parcs eòlics ( Les Forques I i II, Serra del Tallat)
. Addicionalment hi haurà una subestació elèctrica
que rebrà l’ energia produïda pels Parcs Eòlics de
Les Forques i els de Conesa. Addicionalment rebrà
l’ energia que arribarà de les futures subestacions de
Savallà i de LLorac ( Parc Eòlic Montargull).El Parc
Eòlic de la Serra del Tallat disposa d’ una subestació
pròpia al terme de Vallbona de les Monges.

Referent a la Declaració d’ impacte ambiental del 7
de Novembre per la connexió del Parc eòlic de
Montargull amb el de Les Forques de 14250 metres
i 61 suports metàl·lics de gelosia indica alguns
criteris a realitzar : tractament cromàtic als suports
que afecten visualment l’ entorn de Sant Pere de
Savella, evitar l’afectació del camí de gran
recorregut GR-171, desplaçar un suport per no
afectar el jaciment arqueològic Masia del Garret.

En tots aquestes Declaracions d’ impacte ambiental
la Generalitat de Catalunya no ha considerat que
calgui soterrar les línees per tal de minimitzar l’
impacte visual al llarg de la Ruta del Cister al seu
pas per Vallbona de les Monges o El Tallat. Això
suposarà 30 km de Línees d’alta tensió i 120 torres
elèctriques en tota la zona.
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BELLTALL
NUM 63. PRIMAVERA 2007.

www.belltall.net

e-mail: bustia@belltall.net PREU 0,60 € .

Biblioteca del casal municipal, l'Alcalde i els
regidors parlaran dels projectes realitzats,
dels projectes futurs, dels parcs eòlics, del
POUM, etc.
• L'Ajuntament ha dotat de telèfon al
Consultori Mèdic: el 977 05 80 19.
Qualsevol persona malalta de Belltall es pot
posar en contacte telefònic amb els serveis
sanitaris municipals sense necessitat de
desplaçar-se o fer desplaçar algú per donar
l'avís.
• La connexió entre subestacions dels parcs
eòlics de la zona de Belltall (Les Forques,
Llorac-Montargull, Savellà, Tallat) es farà
amb torres i línies aèries. En total, uns 30 km
i 120 torres des de LLorac fins l'Espluga de
Francolí passant per Savellà, Conesa, Forès,
Belltall, Tallat, Montblanquet i Blancafort. A
l'Espluga hi haurà la connexió amb la Red
Eléctrica de España, SA. (notícia Tinet |
notícia El Punt)
• Els Reis d'Orient ens han informat que
passaran per Belltall el dissabte 6 a les
19:00. També ens demanen que tothom els
vagi a rebre a la carretera amb fanals.

12.-Noticies de la web
Ja s' han instal·lat dues torres de la línea
d’evacuació dels parcs eòlics de la Serra del
tallat i Les forques
El teixit econòmic i social de la Baixa Segarra
vol debatre el futur eòlic', és el títol d'una
notícia del Diari de Tarragona. A l'edició
impresa d'aquest diari es parla també que els
afectats pels parcs del Tallat i Les Forques II
aniran al tribunal de Justipreu ja que no estan
d'acord amb els diners que els hi ofereixen en
comparació amb el que s'inverteix als parcs

13.-Millora consultori Mèdic
Font. Ajuntament de Passanant i Belltall
Apunt de finalitzà aquest anys 2006,
l'ajuntament continua els seus treballs de
millora dels serveis als ciutadans. Aquesta
vegada la millora correspon a la inversió feta
en els consultoris mèdics municipals de
Passanant i Belltall.

Els 7 primers aerogeneradors han canviat el
paisatge de Belltall des de la vessant de la
Tinet).
Sirolla
(noticia
sobre
els
molins
•
Nova
Enquesta
aerogeneradors.
• Nova secció : Fòrum per fer comentaris i
debats.
• Neix un col·lectiu per abordar el futur dels
parcs eòlics de la Conca (notícia del Diari
de Tarragona).

Pel
consultori
mèdic
de
Passanant,
l'Ajuntament ha adquirit una camilla, ha
instal·lat unes mosquiteres a les finestres i ha
adquirit diversos útils mèdics entre els que
cal destacar nous tensionometres digitals.

La unitat mòbil d'inspecció tècnica de vehicles
(I.T.V.) visita Belltall el divendres 9 de Febrer
de 11:00 a 13:00

Pel que fa al consultori mèdic de Belltall,
s'han adquirit també diversos útils mèdics,
entre ells també uns tensionòmetres digitals i
s'ha canviat el mobiliari de la sala d'espera,
dotant-la
d'unes
noves
cadires que
substitueixen les existents fins avui.

Gener 2007
Aquest 4 de Gener ha arribat a Belltall el
primer molí del parc eòlic de la Serra del
Tallat. Per instal·lar la torre s'està utilitzant
una grua de grans dimensions que es pot
veure des de tot el terme i des de Sarral o
Solivella (notícia Tinet).
• Reunió informativa de l'Ajuntament:
diumenge 21 de Gener, a les 11:00 a la

A la fotografia, la sala d'espera del consultori
mèdic municipal de Belltall amb les noves
cadires.
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•
•

Remodelació del Passeig de l'Om, a Belltall.
Adequació de les restes del Castell, a
Passanant.
• Adequació i millora del Cementiri
Municipal, a Glorieta.
Així doncs, comença un any 2007 ple d'obres
municipals, que milloraran de forma molt notable
els nostres pobles i en definitiva el nostre municipi

L'Ajuntament
ha
dotat de telèfon al
Consultori Mèdic: el
977 05 80 19

14.Projectes Ajuntament
Font. Ajuntament de Passanant i Belltall

15.- Convocatòria de l'Assemblea
General Extraordinària

Per ressolució de la Junta Directiva i d'acord amb
l'article 9è. dels Estatuts, es convoca als socis a la
reunió que l'Assemblea General Extraordiària
celebrarà al nostre domicili social el pròxim dia 6
d’ Abril
de 2007, a les 19:30 en segona
convocatòria, en el previsible cas de no haver-se
pogut reunir a les 19:00 del mateix dia en primera
convocatòria, que també es convoca.

El passat dijous 25 de gener, el Ple de la Corporació,
va aprovar l'adjudicació d'un seguit d'obres
municipals. En concret les obres adjudicades són les
següents:
•

Renovació de l'enllumenat públic
Belltall, per l'import de 210.000.-€.

•

Ampliació de l'enllumenat públic del nucli
agregat de Glorieta, a Passanant, per
l'import de 41.000.-€.

de

•

Construcció d'un magatzem municipal, per
l'import de 135.947,67.-€.

•

Arranjament, millora i supressió de barreres
arquitectòniques de la Plaça de Glorieta, per
l'import de 45.000.-€.

Punt únic de l'Ordre del dia:
•

Lectura i aprovació de les rectificacions a
introduir al nou text dels Estatuts d'aquesta
associació acordats en l'assemblea general
extraordinària de 3-09-2006 i lectura i
aprovació del text estatutari íntegre
definitiu.

Belltall, 12 de Març de 2007
A més d'aquestes obres, l'Ajuntament n'està
tramitant d'altres que podrien posar-se en
funcionament també durant aquest exercici, com
són:

.
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El Catàleg del paisatge del Camp de Tarragona
abasta les comarques del Tarragonès, l’Alt Camp, el
Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà
i el Priorat. L’actual paisatge d’aquesta àrea té poc a
veure amb l’existent fa un segle, com a
conseqüència de l’intens procés d’urbanització a la
línia de costa i en àrees significatives de la plana del
Camp i del Penedès.

16.-Catàleg del Paisatge del
Camp de Tarragona
Font : Generalitat de Catalunya
El conseller de PTOP, Joaquim Nadal, ha
presentat avui el Catàleg del paisatge del Camp
de Tarragona, que properament se sotmetrà a
informació pública. El Catàleg és un instrument
previst a la Llei del paisatge de Catalunya que ha
de servir per inventariar i analitzar tots els valors
paisatgístics de la zona i per proposar aquells
objectius de qualitat paisatgística que la
planificació territorial i la resta de polítiques
sectorials hauran de prendre en consideració. El
Catàleg del Camp de Tarragona és el primer dels
set catàlegs previstos per la Llei. El seguiran,
durant els propers mesos, els de Ponent-Plana
de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Comarques
Gironines, Terres de l’Ebre, Regió Metropolitana
de Barcelona i Comarques Centrals.

Aquest procés ha anat acompanyat d’un canvi
significatiu dels usos del sòl, amb una creixent
extensió de la massa forestal, fins el 54% de la
superfície, un retrocés dels conreus fins al 39% del
territori, i un creixement de l’espai urbà, que ocupa
el 7% de l’àrea.
D’aquesta distribució d’usos se’n deriva un paisatge
divers: les muntanyes, on predomina el bosc; les
planes agrícoles, i la franja litoral i les zones
urbanes, amb un important pes de les
infraestructures de mobilitat.
Per tal d’estudiar en profunditat els diversos
paisatges del Camp i poder fer-ne una descripció
acurada, així com per avançar l’evolució futura que
poden tenir, el Catàleg s’ha estructurat en els
següents epígrafs:

El Catàleg del paisatge, previst a la Llei 8/2005 de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, és el
document de caràcter tècnic que determina la
tipologia dels paisatges de cada zona, els seus
valors i estat de conservació, els objectius de
qualitat que han de complir i les propostes per a
assolir-los.

•

Els objectius que han de complir els diferents
catàlegs són els següents:
•

Inventariar els valors paisatgístics
presents a la seva àrea d’aplicació, amb la
finalitat d’enumerar les activitats i els
processos que hi incideixen de manera més
notòria, delimitar les unitats de paisatge i
definir els objectius de qualitat paisatgística
per a cadascuna d’aquestes unitats.

•

Servir de suport per a la planificació
territorial i garantir la incorporació
d’objectius paisatgístics als plans territorials
parcials o, en el seu cas, als plans directors
territorials.

•

Actuar de documents base per a
campanyes de sensibilització ciutadana i
d’educació escolar sobre els valors del
paisatge.

•

Ser útils en la definició d’estratègies
sectorials, com ara polítiques agràries, de
promoció turística associada al paisatge o
de desenvolupament rural.

L’inventari dels valors paisatgístics, com
ara els ecològics (muntanyes de Prades o
conreus de la plana de l’Hospitalet de
l’Infant), els estètics (cellers modernistes de
l’Alt Camp i la Conca de Barberà) o els
històrics (castells medievals del Gaià,
conjunt de Montblanc, restes de la
Tarragona romana, arquitectura en pedra
seca).

Exemples de murs i cabana de pedra seca

S’hi inclouen també paisatges amb una gran
càrrega simbòlica i identitària
per la
població (el santuari de Sant Magí de la
Brufaganya, el cingle Major de Montsant o
el bosc de Poblet) i d’altres amb valors
religiosos, com els territoris dels monestirs
de Santa Maria de Poblet i Santes Creus.
•

El Camp de Tarragona: un paisatge canviant
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concret, identifica, cartogràficament, per a les
diferents zones o elements del territori, quina mena
d’objectius o d’estratègies serien les preferents

clima, la hidrografia, els tipus de sòls i la
vegetació, i els factors humans, és a dir, la
petja que els pobladors han deixat en el
paisatge tarragoní al llarg dels segles, com
ara pintures rupestres, castells, murs de
pedra o cellers.
•

Una descripció de la situació actual dels
paisatges del Camp de Tarragona
(muntanyes, planes, paisatge urbà i litoral),
juntament amb una previsió de la seva
evolució futura, els seus riscos i les seves
oportunitats.

•

La delimitació de les unitats de paisatge,
enteses com a àrees visualment coherents,
cadascuna d’elles amb la seva fitxa
descriptiva, que es constitueixen en l’eina
bàsica de planificació.

•

.
Conreus esglaonats, un valor identitari de la Baixa
Segarra

A. Objectius de protecció del paisatge:
s’identifiquen aquells àmbits amb valors
especials a preservar. S’hi inclouen en
aquesta categoria, entre d’altres, els espais
d’interès natural protegits, la façana o
perímetre visual de certs nuclis, els element
de més interès patrimonial i els seus
entorns, alguns espais agrícoles, àrees
valuoses de visibilitat elevada, els paisatge
del garrofer o els escassos boscos
caducifolis.

La proposta d’objectius de qualitat
mitjançant la identificació d’aquells espais o
elements territorials en què les estratègies
preferents haurien de ser les de protecció
dels elements valuosos, aquells àmbits on
caldria formular estratègies de restauració o
millora paisatgística i aquells grans patrons
paisatgístics en què l’estratègia bàsica
hauria de ser la de gestió del paisatge, és a
dir, el guiatge i l’harmonització de les
transformacions que puguin esdevenir-se
en el futur.

B. Objectius de planificació del paisatge:
s’identifiquen aquells àmbits susceptibles
d’accions d’ordenació com ara restauració,
regeneració, millora o modificació. Són
espais on les diferents polítiques, plans i
actuacions poden “construir” paisatge.
S’inclouen en aquesta categoria, entre
d’altres, els espais periurbans, determinats
corredors
d’infraestructures,
alguns
accessos a nuclis, la ribera d’alguns rius,
les activitats extractives o algunes
agrupacions de construccions.

Unitats paisatgístiques
El Catàleg divideix l’àrea del Camp de Tarragona en
29 unitats paisatgístiques, definides segons el
creuament de dades sobre la morfologia del territori
(relleu, hidrologia, pendents) amb d’altres de
caràcter social o cultural (usos del sòl, elements
identitaris) i els resultats de la consulta ciutadana.
Cadascuna d’aquestes unitats té una extensió
mitjana de 138 km2.
1. Baixa Segarra: dominada pel cultiu de
cereals i configurada en conques i altiplans
separats per franges de vegetació i amb
nuclis de població reduïts
2. Serra del Tallat i vall del Corb: amb
relleus elevats combinats amb cultius
d’olivera i ametller en terrasses de pedra
seca

C. Objectius de gestió del paisatge:
s’identifiquen aquells territoris o grans
patrons paisatgístics clarament perceptibles
del territori i que, amb l’objectiu de mantenir
la màxima diversitat paisatgística del país,
cal tenir presents en tota política o actuació
per tal d’harmonitzar les transformacions
que puguin esdevenir-se. S’identifiquen,
entre d’altres, els principals mosaics
agroforestals, els grans espais oberts
cerealístics, els paisatges mediterranis
(trilogia mediterrània de vinya, olivera i blat),
els conreus llenyosos, els paisatges de la
vinya, les masses forestals, les carreteres
d’interès paisatgístic,
o els principals
observatoris del paisatge.

Objectius i propostes
El Catàleg del paisatge proposa, per a cada unitat
de paisatge, tres grans grups d’objectius de qualitat
paisatgística: objectius de protecció, objectius de
planificació i objectius de gestió del paisatge. En
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17.- Arbust del terme:
PORRONYONS
Col.laboració: Josep Berengué
Es un arbust. A Belltall en diem porronyons, a la
resta de Catalunya aranyoner i en botànica Prunus
espinosa de la família de les rosàcies
.
Viu als marges dels boscos i entre els bardissos,
mes aviat humits dels estatges subalpins dels
Pirineus i fins al Montsià i Ports de Beseit (entre
1.600 i 300 metres a nivell del mar), molt resistent al
fred.

També se’n fan altres usos, amb els fruits
s’elaboren el patxaran o la ratafia i també
melmelades, afegint-hi molt de sucre.
La fusta es molt forta i es fan garrots i mànecs per
diferents

18.- Imatges del Poble i la
seva gent

Es un arbust caducifoli, d’entre 1 a 3 metres
d’alçada, de vegades trobem exemplars arboris de
fins 6 metres d’alçada. De nombroses tiges
negroses, els branquillons joves son molt
espinosos, dels quals surten moltes flors.
Les fulles surten desprès de la floració d’un verd
intens. Son el·líptiques (de vegades ovals), amb el
contorn serrat, nerviació pennada i mes o menys
pilós pel revers, sobretot en els nervis.
Floreix entre febrer i abril, apareixen en gran
nombre avanç que surtin les fulles, d’1 cm. de
diàmetre, amb 5 pètals, el calze de 5 lòbuls i amb
15 o mes estams.
Fructifica al juliol en forma de baia, esfèric, llis d’1
cm. de diàmetre i d’un color negre blavós. Es
comestible, de gust entre àcid i asprós
Es una planta medicinal, utilitzant les flors seques,
el fruit, les fulles o l’escorça, es pot utilitzar com
astringent, menopàusic, depuratiu i fins hi tot com
antidiarreic.
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