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1.-Variant de Belltall.Pla nacional
infraestructures 2010-2020
A la taula de variants de Belltall a part dels estudis
de variant de la Sirollas i la Teulera torna a
aparèixer el projecte de Autovia de Montblanc a
Tàrrega.
En la fase I ( entre 2010-2020) el govern detalla la
carretera C-14 Tàrrega –Belltall ( condicionament
de Solivella a Belltall) amb un cost de 2 MM €..

El cost d’aquesta CARRETERA DESDOBLADA és
de 280 MM €.

En el projecte que es va realitzar al respecte
d’aquesta carretera sortia de la cruïlla de Blancafort
i arribava a la portella( passant per la carretera de
Rocallaura) .

El Pla nacional d’ infraestructures detalla que en el
període 2015-2020 es construirà una nova autovia de
Montblanc a Tàrrega ( concretament a Fonolleres,
poble situat entre Tàrrega i Cervera i per on passa la
Autovia A-2)

L’associació de veïns ha enviat una carta al Cap de
carreteres per demanar més informació al respecte
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de les diferents opcions. El cap de carreteres Senyor
Francisco Frago ha respòs:

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; atès el títol IX de la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric,
modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i el
títol 7 del Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre,
que regula, entre 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 d'autorització administrativa i aprovació de
projecte de la instal·lació següent:

2.- Projecte d'ampliació de la
subestació Les Forques al terme
municipal de Passanant i Belltall (RAT-10318-A).
(Pàg. 82613)

ANUNCId'informació pública sobre la sol·licitud
d'autorització administrativa i aprovació del Projecte
d'ampliació de la subestació Les Forques al terme
municipal de Passanant i Belltall (RAT-10318-A).
Antecedents
El parc eòlic de Les Forques, als termes municipals
de Forès i Passanant i Belltall, disposa d'autorització
administrativa i aprovació de projecte executiu
segons resolució de la Direcció General d'Energia i
Mines del Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme de data 17.11.2003.

Peticionari: GERR Grupo Energético XXI, SA, amb
domicili al c. Vilamarí, 132- 134, esc.A, entresòl 1a,
08015 Barcelona. Finalitat: transformació de
l'energia generada als parcs eòlics de Conesa I i de
Les Forques II.Ampliació de la subestació de
transformació 220/132/20 kV; 75/100 i 40/53 MVA.

La subestació elèctrica del parc eòlic de Les
Forques, al terme municipal de Passanant i Belltall,
disposa d'autorització administrativa i aprovació de
projecte executiu per resolució de la Direcció
General d'Energia i Mines del Departament de
Treball i Indústria de data 14.6.2006.

Terme municipal: Passanant i Belltall

El parc eòlic Conesa I, al terme municipal de
Conesa, i el parc eòlic Les Forques II, al terme
municipal de Passanant i Belltall, disposen
d'autorització administrativa segons Resolució de la
Direcció General d'Energia i Mines del Departament
de Treball i Indústria de dates 5.7.2006 i 4.7.2006,
respectivament.

Descripció
Ampliació de la subestació elèctrica de configuració
simple barra.
Una posició de transformador de potència: 220/20
kV 40/53 MVA.
Una posició de transformador de potència: 220/132
kV 75/100 MVA.
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Una posició de sortida de línia 220 kV a la
subestació Les Comes.

Brasil i Itàlia. El seu objectiu és acabar l'any amb
189 MW eòlics en explotació i 57 més en
construcció.
Aquesta societat pertany a la corporació Gestamp, la
principal activitat de la qual es desenvolupa en els
negocis de l'acer i la fabricació de components
d'aquest material per a la indústria de l'automòbil.
La seva facturació va arribar a l'any passat els 5.000
milions.
Per la seva banda, Inveravante participa a Espanya
al 50% en la construcció i explotació de dues plantes
termosolars a Andalusia i Extremadura, i té a més el
60% a Aventalia Energies Renovables, companyia
dedicada a la promoció i explotació de projectes de
renovables, sobretot eòlica i solar fotovoltaica a
Catalunya.
A l'exterior, té en desenvolupament projectes
hidroelèctrics, eòlics i de biogàs a Mèxic, Panamà,
Costa Rica, República Dominicana, el Brasil i
Guatemala, així com aliances al Marroc, Romania,
Turquia, Bulgària i Polònia.
La nova societat creada es diu PARQUES
EOLICOS GESTINVER

Una posició d'arribada de línia 132 kV de la
subestació Montargull.
Instal·lacions de connexió a terra.
Edifici de control de 46,98 m² amb sala de cel·les de
mitja tensió, de línia i protecció, el seu quadre
corresponent, equips rectificadors-bateria, equips de
control i protecció i mesura.
Pressupost: 3.227.713,60 euros.
Es fa públic per a coneixement general i, en
particular, dels interessats, per tal que puguin
examinar el projecte de la instal·lació esmentada a
les oficines dels Serveis Territorials del
Departament d'Economia i Finances 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.
Tarragona, 14 d'octubre de 2009

4.-Polèmica antena telefonia

Ernest Benito i Serra

Font: Diari delcamp.cat

Director del Serveis Territorials a Tarragona

3.-Les
forques
propietari al Juliol

canvia

de

El batlle de Passanant i Belltall no entén les queixes
de l’Associació de Veïns, tot i que admet que les
inclemències meteorològiques han endarrerit els
treballs per construir la torre de telecomunicacions.
Bagué creu que les opinions del secretari son “de
gestió, en cap cap polítiques”

Font: Europapress

Gestamp Eólica i Inveravante han tancat un acord
amb Gamesa per a la compra de sis parcs eòlics a
Catalunya i Galícia amb una potència total de 132
megawatts (MW), han anunciat les companyies en
un comunicat.
L'acord inclou l'adquisició en un primer moment
del parc català de Les Forques, de 30 MW de
capacitat, així com la compra progressiva de la
resta dels actius abans que conclogui l'any.
Per executar les operacions, la corporació
industrial de Manuel Jove ha creat amb Gestamp
una societat conjunta al 50%, a través de la qual es
vehicularà l'adquisició dels actius eòlics.
Aquesta operació, expliquen els compradors,
forma part de la seva aposta pel desenvolupament de
les energies renovables. La filial eòlica de Gestamp
ja té parcs eòlics en explotació a Espanya i Bèlgica, i
construeix noves instal·lacions en països com ara el

L’alcalde de Passanant i Belltall, Albert Bagué,
ha sortit al pas de la polèmica creada arrel d’una
informació apareguda a delCamp.cat sobre la
cobertura de telèfon mòbil al municipi. Bagué admet
que les dues poblacions segueixen tenint problemes
de cobertura, però reitera que ja fa "un any i mig"
que s’està treballant amb la Secretaria de
Telecomunicacions per construir una torre que doni
cobertura de mòbil, TDT, banda ampla rural i rescat,
i afirma que no entén les crítiques dels veïns ja que
"estan al corrent de tots els tràmits" i se’ls informa
regularment de la marxa de l’obra.
Bagué ha reconegut a delCamp.cat que hi ha hagut
un retard en la construcció de la torre "causada entre
altres coses per les inclemències meteorològiques" –
que han afectat els terrenys on s’ha d’ubicar la torre
– però apunta que, "si tot va rodat a partir d’ara", els
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Article 152 El personal al servei de les entitats locals
té els deures següents:

dos municipis haurien de tenir cobertura de mòbil
"abans d’acabar l’any".

.....
b) Complir estrictament, imparcialment i
eficaçment les obligacions pròpies del seu lloc de
treball, complir les ordres rebudes que es refereixen
al servei i formular, si escau, els suggeriments que
cregui oportuns. Si les ordres són, segons el seu
criteri, contràries a la legalitat, pot sol·licitar-ne la
confirmació per escrit i, un cop rebuda, pot
comunicar immediatament per escrit la discrepància
al cap superior, el qual decidirà. En cap cas no es
compliran les ordres que impliquin comissió de
delicte.
c) Guardar reserva total respecte als assumptes que
coneix per raó de les seves funcions, excepte quan
es cometin irregularitats i el suport jeràrquic un cop
advertit no les esmeni.

L’alcalde també ha comentat les queixes d’alguns
veïns pel fet que el secretari de l’Ajuntament, Joan
Pons, intervingués al portal web del diari per donar
explicacions sobre el tema. Aquests veïns
consideren que entre les funcions del secretari
municipal no hi ha "la d’intervenir en debats
públics", ja que aquesta és una tasca "que
correspon a l’alcalde o als regidors". Bagué ha
donat tot el seu suport al secretari dient que la seva
intervenció "no era de caràcter polític, sinó de
gestió" i que venia motivada perquè "havia estat
interpel·lat personalment" pels veïns. El batlle també
s’ha mostrat d’acord amb totes les explicacions
donades per Pons.

d) Comportar-se en les relacions amb els
administrats amb la màxima correcció i procurar
en tot moment de prestar el màxim d'ajut i
d'informació al públic. .
Article 154
El personal al servei de les entitats locals té el deure
de no intervenir en procediments administratius
quan hi hagi motius d'abstenció establerts legalment.
Article 157
....
Igualment es pot procedir si, per falta greu o per
ignorància inexcusable, es produeixen danys o
perjudicis als béns o als drets de les entitats
locals.

Per la seva banda, el president de l’Associació de
Veïns i Amics de Belltall, Pep Lloses, ha volgut
rebaixar la polèmica i ha reconegut que el Consistori
i els veïns mantenen contactes regulars per rebre
informació sobre el tema, però que això no treu que
alguns veïns puguin expressar el seu malestar per no
disposar encara de cobertura. Lloses creu que la
resposta del secretari municipal potser hagués estat
més adient en les trobades que es tenen entre
ambdues parts, i no en un diari digital, tot i que creu
que "tothom és lliure de donar la seva opinió".

Article 158
Els particulars poden exigir al personal a què es
refereix aquest Reglament, mitjançant el procés
declaratiu corresponent, el rescabalament dels danys
causats a les seves persones o béns, si s'han produït
per culpa greu o per ignorància
inexcusable.

5.-Legislació Municipal
El Decret 214/1990 pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals determina
en el capitol 7 el Règim Disciplinari pel personal de
servei de les entitats locals.

Article 239 Les faltes comeses pels funcionaris de
l'Administració local en l'exercici de les seves
funcions es classifiquen en: a) Molt greus. b)
Greus. c) Lleus.
Article 240 Són faltes molt greus:
4
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a) L'incompliment del deure de fidelitat a la
Constitució o a l'Estatut en l'exercici de la funció
pública.
b) Totes les actuacions que signifiquin discriminació
per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de
naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social.
c) L'abandonament del servei.
d) L'adopció d'acords manifestament il·legals que
causin perjudici greu a l'Administració o als
ciutadans.
e) La publicació o la utilització indeguda de
secrets declarats oficials per llei o qualificats de
tals.
f) La falta notòria de rendiment que comporti
inhibició en el compliment de les tasques
encomanades.
g) La violació de la neutralitat o de la
independència política, servint-se de les facultats
atribuïdes per influir en processos electorals de
qualsevol naturalesa i àmbit.
h) L'obstaculització de l'exercici de les llibertats
públiques i dels drets sindicals.
i) La realització d'actes dirigits a coartar el lliure
exercici del dret de vaga.
j) La participació en vagues als qui la tinguin
expressament prohibida per la llei.
k) L'incompliment de l'obligació d'atendre els
serveis mínims en cas de vaga.
l) La realització d'actes dirigits a limitar la lliure
expressió de pensament de les idees i de les
opinions.
m) El fet de causar, per negligència o per mala fe,
danys molt greus al patrimoni i als béns de l'entitat
local.
n) El fet d'haver estat sancionat per la comissió de
tres faltes greus en el període d'un any.
o) L'incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.

d'acord amb el que disposa l'article 152.c)
d'aquest Reglament.
e) El fet de causar, per negligència o per mala fe,
danys greus en la conservació dels locals, del
material o dels documents del servei.
f) La negativa a complir tasques que li són
ordenades pels superiors per satisfer necessitats
sobrevingudes de compliment urgent.
g) L'exercici d'activitats compatibles amb les seves
funcions sense que hagi obtingut l'autorització
oportuna.
h) Les faltes repetides d'assistència sense causa
justificada.
i) La reincidència en les faltes lleus.
j) La intervenció en un procediment administratiu
quan hi ha motius d'abstenció establerts legalment.
k) En general, l'incompliment amb negligència o dol
dels deures i les obligacions derivats de la funció
encomanada al funcionari.
l) L'abús d'autoritat en l'exercici del càrrec.
m) Les conductes constitutives de delicte dolós
relacionades amb el servei o que causin danys a
l'Administració o als administrats.
n) La tolerància dels superiors respecte de la
comissió de faltes molt greus o greus dels seus
subordinats.
o) L'emissió d'informes i l'adopció d'acords
manifestament il·legals quan causin perjudici a
l'Administració o als ciutadans i no constitueixin
falta molt greu.
p) La falta de rendiment que afecti el funcionament
normal dels serveis i que no sigui constitutiva de
falta molt greu.
q) L'incompliment injustificat de la jornada de
treball que, acumulat, representi un mínim de deu
hores al mes.
r) La tercera falta injustificada d'assistència en un
període de tres mesos quan les dues anteriors hagin
estat objecte de sanció per falta lleu.
s) L'atemptat greu contra la dignitat dels funcionaris
o de l'Administració.
t) Les accions o omissions dirigides a evadir els
sistemes de control d'horaris o a impedir que siguin
detectats els incompliments injustificats de la
jornada de treball.42
A efectes del que disposa aquest article, s'entén per
mes el període comprès des del dia primer al darrer
de cada un dels dotze que integren l'any.

Article 241 Es consideren faltes greus:
a) L'incompliment de les ordres que provenen dels
superiors relatives a la tasca pròpia del lloc de
treball, dins els límits que assenyala l'article 152.b)
d'aquest Reglament.
b) La manca de consideració envers els
administrats en les seves relacions amb els
funcionaris.
c) El fet d'originar enfrontaments en el centre de
treball o de prendre-hi part.
d) L'incompliment del deure de reserva
professional pel que fa als assumptes que coneix
per raó de les funcions que li són encomanades,

Article 242 Són faltes lleus:
a) El retard, la negligència o el descuit en el
compliment de les funcions.
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b) La lleugera incorrecció envers el públic, els
companys o els subordinats.
c) Les faltes no repetides d'assistència sense causa
justificada.
d) L'incompliment de la jornada de treball sense
causa justificada.
e) Les faltes repetides de puntualitat dins un mateix
mes sense causa justificada.
f) La descurança en la conservació dels locals, del
material i dels documents del servei si no causa
perjudicis greus.
g) L'incompliment de les normes relatives a
incompatibilitats, si no comporta l'exercici de
tasques incompatibles o que requereixin la
compatibilitat prèvia.
h) En general, l'incompliment dels deures per
negligència o per descuit excusables.

No van faltar les castanyes calentes i els
panellets tal i com marca la nostra tradició.
Després de l’ àpat va continuar la gresca amb un
animat ball fins a altes hores de la matinada

6.-Festa de la castanyada

L’endemà una desena de Belltallencs vam creuar
els cingles per anar des de Belltall fins La Sala de
Comelats i d’aquí a Forès per tornar de nou a
Belltall.

Un any més 80 Belltallencs ens varem reunir per
poder celebrar tots plegats una festa de La
Castanyada al Local Social.

El sopar va estar molt ben organitzat i presentat
fins el darrer detall .

Una caminada de 14 km en la que fins i tot alguns
van poder tenir de temps de recollir algun bolet
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7.-Activitats Hivern : BTT i
Petanca

8.-BOP ( Boletí Oficial de la
Provincia)

Seguint amb activitats culturals i esportives . Aquest
Hivern van realitzar una sortida en BTT que ens va
portar de Belltall- La Sala-La Glorieta –El FonollForès i Belltall.Unsa ruta de 25 km per uns paratges
molt interessants des del punt de vista paisatgístic i
tècnic de BTT. En l’excursió ens van acompanyar
uns amics de Tarragona i un Californià , que van
patir i alhora gaudir de la ruta. Al final tots junts
vam poder gaudir d’ un refrigeri al Mirador de
Forès.

El Ple de l'Ajuntament de Passanant i Belltall en
data 1 de desembre de 2009 va aprovar
provisionalment pel 2010 la modificació de les
ordenances fiscals amb el següent acord:
"...Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de
la taxa per aprofitament especial del domini públic
local, a favor d'empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil.
Segon.- Congelar l'augment de impostos i taxes ja
establerts, malgrat d'acord amb els estudis
econòmics
siguin
deficitaris.
Tercer.- Aquest acord provisional s'ha d'exposar al
públic en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament per
un període de trenta dies des del següent al de la
publicació de l'anunci d'exposició al Butlletí Oficial
de la Província, dins el qual els interessats podran
examinar l'expedient i presentar, si s'escau,
al·legacions.
Quart.- Quan no s'hagin presentat reclamacions,
s'entendrà
definitivament
adoptat
l'acord
provisional. L'acord provisional elevat a definitiu
més el text íntegre de l'Ordenança fiscal de la taxa
per aprofitament especial del domini públic local, a
favor d'empreses explotadores de serveis de
telefonia mòbil, es publicaran al Butlletí Oficial de
la Província, moment en que entraran en vigor.

El 6 de Desembre en Joaquim del cal Pastor va
organitzar el I Torneig Intercomarcal de petanca de
Belltall on l’equip local es va enfrontar a un equip
de Tàrrega.Un gran esdeveniment coordinat pel
Joaquim de Cal Pastor i que assegura una segona
edició pel 2010

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la
interposició
de
cap
tipus
de
recurs..."
2009/14455 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL
Per resolució d'Alcaldia de data 20 d'octubre de
2009, es va aprovar l'adjudicació provisional del
contracte d'obres de Renovació de la xarxa de
distribució d'aigua potable a Belltall el que es
publica als efectes de l'article 135.3 de la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector
públic:
1.
Entitat
adjudicadora.
a) Organisme: AJUNTAMENT DE PASSANANT i
BELLTALL
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: 06/2009/OB
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Decret 179/1995, de 13 de juny, s'exposa al públic
durant el termini de 30 dies hàbils, a partir del dia
següent de la última publicació d'aquest anunci en el
BOPT i el DOGC, per tal que s'hi puguin presentar
les reclamacions o els suggeriments que es desitgin.
Si no es presentés cap al·legació ni suggeriment
s'entendran definitivament aprovats els acords
esmentats sense necessitat de cap altre resolució

2. Objecte del contracte.
a) Tipus de contracte: obres
b) Descripció de l'objecte: Renovació de la xarxa de
distribució d'aigua potable a Belltall
c) Data de publicació de l'anunci de licitació:
- BOPT, 12/05/2009
- DOGC, 13/05/2009
- Perfil de contractant, 13/05/2009
3. Tramitació, procediment.
a) Tramitació: ordinari
b) Procediment: obert
4. Preu del contracte.
Preu 271.833,64 euros i 43.493,88 euros d'IVA
5. Adjudicació provisional:
a) Data: 20/10/2009
b) Contractista: CEFIR-Cooperativa
c) Nacionalitat: espanyola
d) Import d'adjudicació: 258.620,69 euros i
41.379,31 euros d'IVA

9.-Temes pendents
Ajuntament

amb

l’

En la reunió mantinguda amb l’alcalde ens va
informar
1.-La nova antena de comunicacions s’està
instal·lant i estarà operativa aviat . A l’antena hi
haurà telèfons ( probablement 2 companyies), TDT,
BAR ( banda ampla rural que té una capacitat
màxima de 1mG) i també els telèfons de rescat.
2.-Llums de Nadal. S han adquirit uns llums de
Nadal i s' instal·laran per Nadal.

2009/13369 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL

3.-Parcs eòlics: La subsestació les forques s' amplia
per tal de donar sortida a la corrent que genera el
Parc eòlic Forques II i Conesa. El parc eòlic Les
forques II ( 6 molins) està al municipi. L'alcalde diu
que no té actualment cap notícia de nous parcs i que
ens n' informarà si en tingués.

Per Resolució de l'Alcaldia, número 127/2009, de
data 2 d'octubre de 2009, es va aprovar inicialment
el projecte de "Adequació del carrer principal de
La Sala de Comalats", redactat per l'arquitecte
superior, Ramon Munté i Adell, amb un pressupost
de setanta-dos mil cinc cents cinc euros amb
cinquanta-set cèntims IVA inclòs (72.505,57 euros).
Mitjançant aquest edicte, se sotmet l'esmentat
projecte a informació pública per un termini de
trenta dies, a comptar des de la publicació, perquè
les persones interessades examinin el projecte i
presentin, si s'escau, les al·legacions que considerin
pertinents.
El projecte es pot examinar en les oficines de
l'Ajuntament de l'Ajuntament, de 09.00 hores a
14.00 hores, de dilluns a divendres
2009/12194 - AJUNTAMENT DE PASSANANT I
BELLTALL
El Ple de l'Ajuntament de Passanant i Belltall, en la
sessió ordinària de data 1 de setembre de 2009, va
aprovar inicialment la seva adhesió al Consorci del
Govern Territorial de Salut de l'Alt Camp i
Conca de Barberà, així com els seus estatuts, i la
proposta de pacte de representació i ponderació de
vot.
D'acord amb el que estableix l'article 313 i ss. del
8
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nostres veïns. Hem fet una enquesta a la web al
respecte ( podeu veure els resultats a
l’enquesta).També estem avaluant la possibilitat de
posar-hi una zona de picnic.

4.-pendent zona camí cementiri i carretera. es
posaran baladres per tal de protegir la pendent.
5.-Festa de l' All: L' Ajuntament ens ajudarà en la
propera Festa de l'all del 2010.

10. Tractament de Residus de la
Conca

6.-Activitats del catàleg de la Diputació (
subvencionades en un 80 %). Com cada any
agafarem 3 activitats per la Festa Major ( Comissió
de Festes) i una per Sagrat Cor ( parròquia).
Addicionalment hem demanat poder agafar una
activitat més per poder fer "Els Pastorets " a Belltall
el 2010 . L'alcalde ens informarà de la viabilitat
d'acord als pressupostos.

Font: Consell Comarcal Conca de Barberà
la conca de Barberà incrementa en un 14,69 % la
recollida selectiva de residus durant el tercer
trimestre del 2009- en aquest període s’ha
aconseguit un 47,41% de recuperació de residus
generats i separats selectivament a la comarcal
matèria orgànica ha augmentat un 11,04 % en aquest
període, aconseguit ser un dels residus que té una
tendència més positiva

7.-Neteja del poble: Hi ha una persona que l'alcalde
assegurarà que fa la neteja de les places ( fulles ,
excrement d'animals etc)

Durant el tercer trimestre de 2009 s’han recollit un
total 2.678.559 kg de residus sòlids urbans (RSU) a
la comarca, si comparem aquesta xifra amb els
quilograms recollits durant el mateix període de
temps durant l’any 2008, veurem que s’ha produït
un decrement del 3,33% en la generació de residus,
que corresponen a un decrement del 8,38% en
recollida de rebuig i un augment del 14,69% en
recollida selectiva.

Addicionalment us adjunto la RESPOSTA DE
L'ACA al tema de la DEPURADORA

2009
% var 2008-09
127.790
-9,39 %
Paper i cartró
83.780
1,34 %
Paper comercial
98.400
3,51 %
Envasos
184.200
4,02 %
Vidre
1.700.190
-8,38 %
Rebuig
484.199
11,04 %
Matèria orgànica
2.678.559
-3,33 %
TOTAL
*Dades expressades en kilograms

2007

%
var
200809
Rebuig
1.691.300 1.842.740 1.700.190 -8,38
%
Recollida 1.171.099 1.307.866 1.533.175 14,69
selectiva
%
*Dades expressades en kilograms
2007
2008
2009
% de recuperació de 40,91% 41,75% 47,41%

8.-Inauguració del Passeig de l'Om: estan buscant
una data per fer-ho. Estan parlant amb el
responsable de GERRSA.
9.-PROJECTES FUTURS zona camp de Futbol:
Hi ha la proposta de Piscina i Pista de pàdel dels
9
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La recollida selectiva de fracció orgànica a tota la
comarca ha tingut un increment del 11,04%. És
realitzen campanyes per tots els municipis, amb la
qual es pretén conscienciar a la població de la
importància de realitzar un recollida de matèria
orgànica, tan en quantitat com en qualitat.

residus generats
i
separats
selectivament

100%

11. 55%

11. 65%

59. 09%

58. 82%

17. 16%

90%
80%

Dei x al l er i es
52. 58%

70%
60%

També és de gran importància les deixalleries, que
han tingut un increment importantíssim del 34,22%.
Les deixalleries quasi bé totes augmenten en
entrades d’usuaris i de producció de residus, tot i
que cada vegada són més generalitzats els furts de
material en els serveis mòbils, i això repercuteix en
disminució de producció en alguns residus (ferralla,
tèxtil,...). També es destacable l’augment de
producció en deixalleries degut a la implantació de
la deixalleria de Vimbodí i Poblet.
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Si comparem la producció de residus generats durant
el tercer trimestre de 2009 amb l’any anterior,
podem comprovar que la recollida de residus
municipals de rebuig ha tingut un decrement del
8,38 %. Aquesta dada es molt significativa, ja que es
produeix menys rebuig i indica un augment en la
recollida selectiva, fet positiu ja que la població
recicla més.

Durant aquest tercer trimestre del 2009 s’ha
aconseguit un 47,41% de recuperació de residus
generats i separats selectivament. Aquesta dada ens
mostra la dinàmica en augment de la separació
selectiva dels ciutadans de la comarca i es consolida
la tendència de la població a recollir selectivament
les seves escombraries, que suposa un canvi en la
composició de la bossa de la brossa que es recull a la
nostra comarca, ja que els residus que van a parar a
l’abocador s’estan reduint considerablement, i
aquests es recullen separadament en els contenidors
de recollida selectiva. Val la pena continuar amb la
tasca de sensibilització ambiental a la comarca i
millorar els serveis per a facilitar la recollida al
ciutadà.

La recollida selectiva de paper i cartró en àrees
d’aportació ha tingut un decrement del 10,71%. La
producció dels residus en general és inferior a la dels
anys anteriors.
La recollida selectiva de cartró comercial ha tingut
un increment del 1,34%. S’estan realitzant
campanyes als grans productors per tal d’aconseguir
un grau de sensibilització major per tal de realitzar
la recollida selectiva als seus establiments. Aquest
tipus de servei s’utilitza cada cop més però amb
menys residus, ja que degut a temps desfavorables
econòmicament els comerços no produeixen tants
residus.

11.-Neix l’Associació de veïns de
Forès
Forès és un bonic poble de la Conca de Barberà
amb un mirador encisador des d’on pots veure tota
la Conca als teus seus peus i fins i tot les
Muntanyes de Montserrat. Des de fa uns anys el
poble ha anat recuperant protagonisme i activitat des
de que es va realitzar el Mirador i com a punt de pas
de la “Ruta del Cister ” en el seu camí dels
Monestirs de Vallbona a Santes Creus ( o viceversa)
. Això ha donat peu que s’ hi hagi obert un
Restaurant al Mirador i fins i tot una Casa Rural.

La recollida selectiva de llaunes, plàstics i brics ha
tingut un increment del 3,51%. Aquest tipus de
material va augmentant en ús i en recollida
progressivament per la població de la comarca.
La recollida selectiva de vidre ha tingut un
increment del 4,02%. S’ha de tenir en compte que
cada cop hi ha més tendència a comprar productes
envasats amb plàstic o llauna i per tant l’ús
d’envasos de vidre disminueix, tot i això, a la
comarca es continua recuperant molt bé aquest
residu.
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12. FESTA DEL SAGRAT COR
2009 A BELLTALL
El Dissabte 3 d’octubre va tenir lloc a Belltall la
Festa del sagrat Cor. Aquesta Festa de caràcter
religiós té els seus orígens en la tradició de donar
gràcies a Déu per les collites rebudes. Per aquest
motiu cada carrer prepara un altar que es visitat pels
habitants del poble en processó.

Un grup de veïns i amics han fet un pas més per tal
de que Forès recuperi i augmenti l’activitat durant l’
any i han format l’ ASSOCIACIÓ DE VEINS DE
FORÈS. L’ associació ja esta registrada al
Departament de Justícia, ja compta amb els estatus
aprovats d’acord a la legislació vigent i també de la
Junta Directiva formada pel president. Secretari /a i
tresorer.

Després dels actes religiosos a dos quarts de 7 de la
tarda vam fer un concert a càrrec de l’ Orfeó
Reusenc . L’ Orfeó Reusenc, des del 1918 fins el
1935, va assolint un seguit d'èxits en diferents
actuacions que realitza arreu del Principat. D'aquesta
època cal destacar la participació activa que l' Orfeó
va tenir en l'aplec d'orfeons celebrat en motiu de
l'Exposició Universal de Barcelona l'any 1930, i
també la benedicció de la Senyera, que va ésser
apadrinada pel matrimoni Vilella-Mayner l'any
1935.

Entre els objectius establers per l’ associació estan
entre altres: Tenir cura del benestar del poble ,
Col·laborar amb el Municipi en totes aquelles
qüestions que tinguin a veure amb el millorament
de la qualitat de vida del poble. Adreçar-se a les
Autoritats, tant municipals , com comarcals, per
sol·licitar la creació d’ aquells serveis públics de
què estigui mancat el poble, l’ organització d’
activitats esbargívoles , culturals i esportives per al
lleure .
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És important ressaltar l'estrena de l'obra Els gegants
de Reus, que podríem considerar, en aquests
moments, un clàssic dins la nostra Entitat. En els
anys 1941-1942 comencen a l’Entitat els
ensenyaments musicals per a nens i nenes, impartits
pel mestre Mateu. Donava classes de solfeig i també
diverses classes instrumentals. El 1957 és nomenat
nou director de l'Orfeó Reusenc en Josep Fusté i
Ferré. Per la Festa Major, dirigeix l'Ofici de Sant
Pere per homes sols, el 10 de novembre dirigeix el
primer concert al Palau de la Música de Barcelona i
el 22 de novembre dirigeix el primer concert a
l'Entitat i és presentat com a nou director. L’any
1999 agafa la direcció de l’Orfeó M. Glòria Estalella
Liesa, cantaire des de 1980 i directora de la Coral
Infantil de l’Orfeó Reusenc des de 1996. Des de
l’any 2002 dirigeix l’ Orfeó Albert Galcerà
Oliver.

Aquesta és l'obra principal d'aquesta legislatura per
l'equip de govern, una obra que deixarà el municipi
prepara't per quan, si tot va bé, l'any 2011 ens arribi
l'aigua de Rialp. Per això, i desprès de totes les
reunions i contactes mantinguts amb l'Agència
Catalana de l'Aigua, des de l'any 2002, es va optar
per que l'abastament de l'aigua de Rialp és realitzes
al poble de Belltall, en el punt més alt de tots els
nuclis de població del municipi de Passanant i
Belltall.
Aquesta decisió, va ser prou estudiada pels tècnics
municipals, aconseguint, primer la distribució
d'aigua a tots els nuclis de població sense necessitat
de cap bombeig, i segona la dotació al poble de
Belltall d'un dipòsit de distribució d'aigua que és del
tot necessari pel bon servei. (avui la distribució
d'aigua al poble de Belltall es fa des de un dipòsit de
9m3).Així aquest projecte contempla, la construcció
de dos dipòsits interconentats, de 250m3 cadascun,
una caseta de control i d'un sistema automàtic i
recirculatori de cloració i tractament de l'aigua. A
més, contempla una nova xarxa d'abastament en alta,
des de Belltall fins a la Teulera, en que conexionarà
amb la xarxa ja existent.Una obra que serà realitat el
proper any 2010

Després tots plegats ,l’orfeó Reusenc, acompanyats i
veïns de Belltall, podrem compartir un refrigeri tots
junts al casal Social.

13. Projectes de l’ Ajuntament a
Belltall

Renovació de la xarxa de distribució d'aigua a
Belltall".Amb aquesta obra, que es preveu adjudicar
definitivament en el proper Ple de la corporació que
es realitzi, es procedirà al canvi de tota la xarxa de
distribució d'aigua del poble de Belltall. Es retirarà
la xarxa existent de fibrociment, que serà substituida
per una nova xarxa de polietilé, mallada, i noves
escomeses.
D'aquesta manera, l'Ajuntament preveu millorar el
servei, amb una inversió de tres cents quinze mil
euros, que es preveu sigui finalitzada el proper mes
d'abril de 2010.Renovació de la xarxa de distribució
d'aigua a Belltall".

Font: Ajuntament de Passanant i Belltall
Nou dipòsit d'aigua i xarxa de distribució en alta
als nuclis de Passanant i Belltall ", sens dubte
l'obra més important pel futur del nostre
municipi.Un cop redactat el projecte "Nou dipòsit
d'aigua potable i xarxa de distribució en alta als
pobles de Passanant", per part dels serveis
d'enginyeria de la Diputació de Tarragona, l'Alcalde
ha procedit a la seva aprovació inicial.
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16. Activitats d’ Hiverns
14. Amics i veïns que ens han
deixat

Dijous 31 de Desembre
A les 22:00 Festa de “ Cap d’ any” a la sala.

El dia 15 de Novembre ens va deixar .Domingo
Benet de Cal Domingo a l’edat de 49 anys.
El dia 28 de Novembre ens va deixar Angelina
Balltondrà de Ca l’ Endevert a l’edat de 75 anys

Tots els que vulgueu assistir-hi envieu un email
associacio @belltall.net o apunteu-vos a la
llista que hi haurà a la sala.
Dissabte 2 de Gener 2010 : Reis d’ Orient

15. Enquestes de la web

De nou els Reis d’ Orient visitaran Belltall per
repartir els regals entre tots els veïns i amics. A les 7
de la tarda a l’ Església de Sant Pere de Belltall.

L’enquesta de la web sobre equipament esportius
per la zona del camp de futbol , amb una altíssima
participació de 193 vots dóna com a opció mes
votada UNA PISTA DE PÀDEL.

17. Bellcam:el temps del trimestre
Les dades mesurades han estat
Pluges (l/m2) : Setembre ( 37). Octubre ( 68),
Novembre (8), Desembre ( 4)
Temperatura màxima : 28 ºC el 4 de setembre
Temperatura mínima : -4ºc el 15 de Desembre
Vent màxim: 85 km/h el 30 de Novembre
Nevades. El Dilluns 14 de Desembre el poble va
quedar enblanquinta ambs uns 3 cm de neu

L’altra enquesta referent a l’autodeterminació de
Catalunya amb 77 vots va guanyar el si amb un 81
% dels vots

VOLEM AGRAÏR A LA COMISSIÓ
DE FESTES DE BELLTALL EL
DONATIU A L’ ASSOCIACIO PER
PAGAR LA NOVA CÀMERA
BELLCAM.MOLTES GRÀCIES
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8 El Govern aprova el nou decret
regulador de la tramitació dels
parcs eòlics i fotovoltaics
• La norma simplifica i redueix la durada de la
tramitació administrativa d’aquestes instal·lacions
• Regula la ubicació i la dimensió de les
instal·lacions fotovoltaiques sobre terreny
• La instal·lació de parcs eòlics se circumscriurà a
Zones de Desenvolupament Prioritàries, que
harmonitzen els condicionants tècnics, ambientals i
urbanístics
El Govern ha aprovat el decret que regula la
tramitació administrativa dels parcs eòlics i
fotovoltaics sobre el terreny a Catalunya, amb
l’objectiu de simplificar-ne el tràmit d’autorització i
racionalitzar-ne la instal·lació sobre el territori. La
norma estableix un nou procediment administratiu
que permetrà respondre més ràpidament les
sol·licituds dels promotors i, al mateix temps,
determina uns criteris homogenis que concilien el
desenvolupament de les energies eòlica i
fotovoltaica amb la conservació ambiental,
urbanística i paisatgística del país. L’entrada en
vigor d’aquest decret també contribuirà a assolir els
objectius establerts en el Pla de l’energia de
Catalunya 2006-2015 en matèria d’energies
renovables. En l’àmbit eòlic, i per a aquelles
instal·lacions de més de 5 aerogeneradors o
més de 10 MW de potència, el nou decret preveu la
creació de Zones de Desenvolupament Prioritari
(ZDP), és a dir, espais en els quals es donen les
condicions òptimes per a la ubicació de parcs eòlics.
Aquestes àrees disposaran, a més del recurs eòlic
necessari, de capacitat per evacuar a la xarxa
elèctrica l’energia produïda i de viabilitat ambiental,
paisatgística i urbanística. Els promotors presentaran
a un concurs públic els seus projectes per a cada
SMTP, i en la decisió final hi participaran tant el
Govern com els ajuntaments afectats. Aquest nou
procediment també agilita la tramitació de nous
projectes. D’una banda, cada ZDP ja disposarà de la
idoneïtat per albergar aquest tipus d’instal·lacions,
fet que redueix la quantitat de documents necessaris
durant la tramitació i elimina duplicitats. De l’altra,
la Direcció General d’Energia i Mines esdevindrà
l’òrgan interlocutor a través del qual els promotors
podran adreçar-se per dur a terme la totalitat dels
tràmits propis d’aquest tipus de projectes (tràmits
energètics, ambientals i urbanístics).

19.-Notícies de la web....
Desembre
Ha sortit a informació pública els mapes estratègics de
sorroll dels grans eixos viaris, entre ells, la C-14 al pas
per Belltall i altres pobles. La Generalitat està obligada a
prendre mesuses per complir amb la llei del soroll (treure
el tràfic -variants-, instal·lar pantalles protectores, etc.).
El preu de l'all a la Xina, primer productor mundial, s'ha
multiplicat per 15 en els últims mesos a causa, entre
altres, de la creença que ajuda a prevenir la grip A
(notícia El Periódico).

Diumenge 6 de Desembre, a les 11:00 al Passeig de l'Om,
I Campionat intercomarcal de Petanca de Belltall
(foto).
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Belltall és un dels 5 únics municipis que no tenen
cobertura de mòbil de la Conca de Barberà (notícia
delCamp.cat).

L'Associació sol·licita a l'Ajuntament una zona de picnic
pel camp de futbol (com la que s'està posant a Forès).

El pacte nacional d'infraestructures inclou una nova
variant de Montblanc a Tàrrega, a realitzar durant 20152020 (notícia El Punt).
Diumenge 1 de novembre, caminada Belltall-La SalaForès-Belltall.
La deixalleria mòbil és a la bàscula del 11 al 18 de
Novembre.
Enquesta sobre l'equipament de la zona del camp de
futbol.

Octubre
Novembre

Dissabte 31 d'octubre, a les 22:00, castanyada al Casal
Municipal.

Nova càmera de la BellCam, amb al patrocini de la
Comissió de Festes de Belltall.

Diumenge 11 d'octubre, sortida amb BTT Belltall-La
Sala-La Glorieta-El Fonoll-Forès-Belltall (distància 30
km, dificultat mitja).

Diumenge 6 de Desembre, a les 11:00 al Passeig de l'Om,
I Campionat intercomarcal de Petanca de Belltall.

S'inicia la preparació del circuit de bicicletes al camp
municipal (foto).

Enquesta sobre les eleccions municipals.
Recorregut virtual de la carretera al pas per Belltall.
Els pobles de la Vall del Corb volen sortir de l'anonimat i
engeguen un pla turístic apadrinat per la Generalitat
(notícia El Punt).

Video Camí de Rocallaura a la web Terra de comes.
S'han instal·lat dos nous sensors als semàfors; ara
funcionen adequadament.

FECSA-ENDESA anuncia als diaris que interromprà el
subministrament elèctric a Belltall el dia 19 de
novembre de 9:00 a 13:00 per tal de fer millores .

Dissabte 3 d'octubre: actes religiosos de la festivitat del
Sagrat Cor. A les 18:30, concert de l'Orfeó Reusenc i
aperitiu per a tothom (fulletó, foto1, foto2).

La Generalitat ha posat a informació pública el projecte
d'ampliació de la subestació de Les Forques (Diari
Oficial).

Setembre

L'Alcalde del municipi i el President de l'Associació
opinen sobre la polèmica de la cobertura de mòbil a
Belltall (notícia delCamp.cat).

Video Carretera de Passanant a la web Terra de comes
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20.-La Samarreta de Belltall a....
Un trimestre molt viatger i comencem per Africa,
en primer lloc al Marroc a la ciutat de
Marraqueix i a la Gorges del Goldra

L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I AMICS
DE BELLTALL

Més al sud al país de Zanzibar amb les seves
impressionants platges d’arena blanca.

I seguim viatjant a Andalusia al poble de
Competa.

US DESITJA UN BON
NADAL I FELIÇ ANY
2010
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