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Resultats electorals per partits:

1.-Eleccions Municipals
Resultats
Els resultats de les eleccions municipals van donar
per primera vegad més regidors de Belltall que la
resta de pobles. Així el més votat va ser Joaquim
Torres (ERC) , després Mireia Roset ( FIC) en
tercera posició Carme Amenos (CIU) i en quarta
Josep Tous ( FIC).

2011
2007
2003
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors Vots % Regidors
CiU
53 43,44 3
73 50,00 3
97 67,36 5
ERC-AM 49 40,16 1
73 50,00 2
34 23,61 0
FIC
46 37,70 1
UPPIB-PM 14 11,48 PP
1
0,82 1
0,68 0
PSC-PM 49 33,56 0
5
3,47 0

De fet el quart regidor Josep Tous no va ser possible
ja que al quedar empatat es va fer un sorteig al jutjat
de Valls que va ganyar la candidata de La
Glorieta.De no haver tingut mala sosrt al sortegig
tindrime 4 regidors de BELLTALL.

2011
Partit

A la taula podeu veure els resultats en vots de les
eleccions al Municipi

Resultats electorals per candidats:

Candidat
Joaquim Torres Martí
Mireia Roset Chaler
Joan Fabregat Benach
Maria Carmen Amenos
Fabregat
Maria Teresa Jové Meda
Jose Tous Minguell
Adrià Roca Minguell
Jorge Marimon Roca

Partit
ERC-AM
FIC
CiU

Vots
64
58
57

CiU

55

CiU
FIC
FIC
FIC

47
47
43
39

Vots

%

2007
Regidors

Vots

%

2003
Regidors

Vots

%

Regidors

CiU

3.753 36,59 66

3.732 34,27 54

4.141 35,65 64

PSC-PM

967

19

2.084 19,14 29

1.849 15,92 19

ERC-AM

1.063 10,36 15

2.409 22,12 23

2.651 22,82 23

FIC

594

5,79

12

1.261 11,58 19

1.126 9,69

18

Altres

324

3,16

11

734

6,74

12

-

-

-

ACM-AM

1.305 12,72 7

-

-

-

-

-

-

9,43

ICV-EUIA-E 548

5,34

5

115

1,06

1

-

-

-

SI

450

4,39

5

-

-

-

-

-

-

COMPROMÍS 401

3,91

4

-

-

-

-

-

-

PP

222

2,16

-

104

0,95

0

238

2,05

0

CUP-PA

114

1,11

-

-

-

-

-

-

-

EU-IU

78

0,76

-

-

-

-

-

-

-

PxCat

70

0,68

-

-

-

-

-

-

-

La taula de dalt mostra els resultats a la CONCA DE
BARBERÀ.
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2.-Eleccions Municipals. Llistes
obertes i curiositats a Passanant i
Belltall
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3.-ACTIVITAS DE SETMANA
SANTA A BELLTALL
Amb una exposició de fotografies dels anys 70
realitzada per Josep Marimon es van iniciar les
activitats de Setmana Santa a Belltall. L‘exposició
tal i com comentava Josep ― vol ser una continuació
de l‘exposició de fotografies de Josep… realitzada a
l‘estiu dels anys 60 ―.

Als Municipis petits ( menys de 250 habitants) a les
eleccions Municipals es presenten llistes obertes.
Això permet als electors escollir les persones que
més els hi agraden d‘ una llista . Aquest és el cas del
Municipi de Passanant i Belltall que té un cens de
150 persones. El Municipi era dels que tenia més
llistes de la Conca amb un total de 5 ( CIU, ERCAM, FIC, PSC-PM i PP). De la llista de 11
candidats calia que sortissin els 5 regidors
La primera curiositat de llistes obertes és l‘ alta
participació , va votar 122 persones ( el 81 % del
cens), cal tenir en compte que la mitja de
participació va ser al voltant del 60 %.
El segon curiositat són la dispersió de resultats: 2
CIU, 1ERC, 1 FIC i un doble empat entre el FIC i el
CIU pel 5è regidor. I que diu la llei al respecte?..
Doncs que calia fer un SORTEIG als Jutjats de Valls
avui dimecres 25 de Maig. El sorteig s‘ha fet per
mitja d‘ una papereta amb les dos noms de les
persones empatades a vots i el guanyador va ser el
de CIU.
La tercera curiositat és que la persona més votada
era de ERC amb 64 vots, la segona del FIC amb 58 i
la tercera de CIU amb 57. Però resulta que els
representants més votats de CIU i ERC NO EREN
ELS CAPS DE LLISTA.

La sala del casal Municipal es va omplir de veïns i
amics que van poder gaudir de les fotografies. En
nom de l‘Associació de veïns Josep Miró ― va agrair
el treball realitzat i va dir que es treballarà per
digitalitzar aquest arxiu‖.

La quarta curiositat és que el cap de llista de ERC i
fins ara alcalde va quedar en vuitena posició i per
tant no entra a l‘ Ajuntament.
La quinta curiositat és que al consistori hi haurà per
primera vegada més dones que homes ( 3 a 2) i més
persones del poble de Belltall (3) que dels altres
pobles del Municipi.
I la darrera curiositat caldrà esperar a la constitució
de l‘ Ajuntament ja que molt probablement cap de
les dues persones més votades serà alcalde ja el seu
partit està en minoria al consistori.
De totes maneres un exercici de democràcia i on
cada votant ha escollit a les persones que més li
agradaven , barrejant persones d‘ una llista i d‘ un
altra. Les llistes obertes és una de les sol•licituds que
diversos col•lectius volen incorporar al sistema
electoral.

Les activitats van continuar amb el I campionat
d‘escacs de Belltall i els tornejos de tenis taula i de
Futbolí, que van comptar amb una alta participació i
un altíssim nivell de joc.

2

BELLTALL
NUM 80. ESTIU 2011.

www.belltall.net

Els guanyadors van ser en categoria d‘escacs Josep
Marimon seguit de Casimir Armengol , en Tenis
taula Pau Minguet seguit de Genís Lloses i en
futbolí la parella Pau i Joan Minguet va guanyar a la
parella de Ramon i Aleix Secanell. Moltes felicitats
a la resta de participants del torneig per la seva
esportivitat i qualitat.

El Dissabte 23 d‘ Abril ( diada de Sant Jordi) va
tenir lloc la IX caminada a les cabanes de volta de
Belltall.
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Diumenge 24 d‘ Abril la sala del Casal Municipal
es va omplir de gom a gom per celebrar el centenari
de Ramona Amenós Berengué ( Ramona de Ca l‘
Anton). L‘acte va estar organitzat conjuntament per
l‘ Associació de veïns i amics de Belltall ,
l‘Ajuntament de Passanant i Belltall i la família de la
Ramona.

La caminada va tenir la particularitat que en
coincidir amb la diada de Sant Jordi per tan el dia
del llibre, l‘escriptor, i professor d‘art de la UAB
Joan M. Minguet va recitar alguns paràgrafs del
seu darrer llibre ― Pensacions‖ davant d‘ una de les
cabanes de volta del terme de Belltall, on es fa
referència al poble de Belltall i on diu‖ …..
l’embrotiment fangós de l’eternitat no m’afalaga,
més m’estimo un bell tall de llibertat ―.

La Ramona va néixer a Belltall a les 23 hores d‘ un
4 de Març del 1911 a Cal Cabaler el Ros , i ha viscut
tota la seva vida a Belltall, fins que durant els
darrers anys s‘ ha traslladar a viure amb el seu fill
Jordi a Barcelona.

L‘acte es va iniciar amb la presentació en nom de l‘
Associació de veïns per part de Josep Miró , que va
recordar fets entranyables de la Ramona i de Belltall
i que la Ramona es la PRIMERA persona del poble
que arriba als cent anys. Posteriorment l‘alcalde
Albert Bagué també va dirigir unes paraules als
assistents. Seguidament la Paulina de ca l‘ Anton
va llegir la carta que li va dirigir la Generalitat el dia
6 d‘ Abril en el que el Departament de Benestar li
va fer entrega
de la MEDALLA DEL
CENTENARI.

Una jornada cultural on grans i petits vam poder
gaudir de natura, lectura i alhora coneixement de
l‘entorn i de la fauna( vam poder observar diversos
exemplars de salamandres que es van creuar en el
nostre camí). La ruta va finalitzar just en el moment
que s‘iniciava un ―bonic ― xàfec molt Agraït pels
caminants agricultors que ens acompanyaven en la
ruta

4.-BELLTALL
s’omple
per
celebrar el CENTENARI DE la
Ramona de Ca l’ Anton
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5.-ALCALDABLES CONCA DE
BARBERÀ
El 22 de Maig hi ha eleccions municipals i ja s‘ han
publicat el llista d‘alcaldables pels 22 municipis de
la Conca de Barberà. Analitzant les llistes
publicades al BOP del 20 d‘abril del 2011 ( nº 92)
veiem que el partit que presenta més llistes són
agrupacions no lligades a cap partit polític ( en total
20), el segueix CIU amb 18, PP amb 14, PSC
amb 7, FIC amb 5, ERC amb 4 , i EU i SI amb 1
.

Però la part més entranyable i emotiva va ser el
vídeo que la família havia preparat i que recordava l‘
història de la Ramona , de la família i com no de
Belltall.( el vídeo pot se consultat a la web
www.belltall.net) .

Alcaldables per Municipi
Series1
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Respecte al nombre de candidatures per municipi
lidera la capital de comarca amb 8 seguides de les
altres dues grans poblacions Espluga de Francolí i
Santa Coloma de Queralt amb 5, aquí també hi
trobem Passanant i Belltall. A l‘altra banda hi ha
els pobles amb candidatura única i on els alcaldables
ja tenen el triomf assegurat ( Blancafort, Pira ,
Solivella i Barberà de la Conca)

Després dels parlaments i els vídeos tan l‘
Associació de veïns , com l‘ Ajuntament , els veïns i
amics li van fer entrega de diversos obsequis .
Finalment tothom va poder gaudir de l‘aperitiu i
conversar amb totes les persones que havien assistir
a l‘acte , vam poder veure persones de diverses
generacions que es retrobaven alguns després de
molts anys)

També s‘ han publicat les llistes dels cens electorals
i la variació que hi hagut del 1 de gener al 1 de
5
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L‘agrupació esta formada per una Junta de 6 membres
que es distribueixen en 4 àrees: Comissió tècnica,
estratègica, Relacions Institucionals i Finances.

Febrer i aquí sorprèn FORES on la població ha
crescut el 31 % passat de 45 a 59 habitants , seguit
de Passanant i Belltall que ha crescut el 6 % de 141
a 149 a la resta de Municipis la població s‘ ha
mantingut estable . Això denota algunes pràctiques
d‘empadronaments clarament amb caire electoral.
Amb tots aquest nombres ara ja només ens falta el
més important que serà l‘ índex de participació dels
ciutadans per escollir els seus representants
municipals. Per aquesta dada caldrà esperar al 22 de
Maig
on sabrem els alcaldes i també els
corresponents representants al Consell Comarcal i a
la Diputació Provincial.

6.-NEIX L’AGRUPACIO
PRODUCTORS
D’ALL
BELLTALL

www.belltall.net

La Comissió Tècnica té com objectiu
Verificar que
els alls de l‘ Agrupació són de la classe ―all de Belltall‖.,
Contactar amb el Departament d‘ Agricultura per obtenir
subvencions i ajudes per preservar l‘all de
Belltall.,Assessorar als productors en la producció de l‘all
de Belltall I el tractament de malalties.
La Comissió estratègica treballarà per Contactar amb
clients. Restaurants comercials, Merchandesing de l‘all,
Identificar nous sistemes de venda d‘alls., Col•laborar
amb l‘Associació de veïns amb l‘organització de la Festa
de l‘all,inscriure l‘all de Belltall dintre del llistat de
productes SLOW FOOD ( KM 0)
Mentre que la comissió de Relacions Institucionals
assegurà uns bons contactes amb les administracions i la
de Finances una bona gestió de l‘ agrupació tal i com ens
indica la Sots- presidenta de l‘ Agrupació Montserrat
Sànchez.
L‘agrupació ja ha contactat amb alguns Restaurants de
prestigi de Barcelona i de Tarragona que estam molt
interessats en adquirir l‘all de Belltall. També s‘ han rebut
comandes de empreses distribuïdores interessades en
vendre ―all de Belltall‖ , com un all típic de Catalunya.

DE
DE

Font: www.radiomontblanc.cat
Belltall disposa d‘ un producte característic que és ―l’ all
de Belltall‖, producte reconegut per la Diputació de
Tarragona dintre dels productes característics de les
comarques tarragonines i també per la Generalitat dins la
gastroteca ( www.gastroteca.cat).L‘Associació de veïns i
Amics de Belltall des de fa un temps promou l‘ All de
Belltall per mitjà de la FESTA DE L‘ALL que es celebra
el primer dissabte d‘ Agost.
Ara s‘ ha fet un pas mes que ha estat la creació de L‘
AGRUPACIO DE PRODUCTORS D’ALL DE
BELLTALL, aquesta agrupació engloba a un nombre de
productors de Belltall que
tenen com objectiu
―d’assegurar que la producció d’all de Belltall no es
perd, promocionar les qualitats de l’all de Belltall com a
“all català”i buscar clients de qualitat pel consum de
l’all de Belltall “ tal i com indica la seva Presidenta
Neus Berengué .

7.-PELEGRINATGE
ROCALLAURA

A

El Diumenge 29 de Maig a les 10 de matí un grup
de belltallencs van anar caminant fins Rocallaura
per tal de realitzar el pelegrinatge anual per tal de
demanar pluja pels camps .Aquest és el Sisè any
des de que es va recuperar la tradició d‘ anar
caminant des de Belltall a Rocallaura per tal de
demanar i agrair la pluja a la mare de Deu del Tallat.
Aquest any la jornada va ser en un dia agradable i
amb
sol.

.
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Una vegada a Rocallaura tots els caminant iun altra
desena de veïns que van decidir anar en cotxe van
poder gaudir d‘ un explèndid esmorzar amb coca del
pastisser de Guimerà.
Aquest any no ha estat massa plujós i segons ens
indica el gràfic de la BELLCAM han caigut 171
litres des del gener. Esperem que plogui una mica
més per tal que la collita d‘ALL DE BELLTALL
sigui profitosa

Els 20 Belltallencs i Belltallenques van realitzar el
recorregut en aproximadament un a hora . A l‘
arribar a Rocallaura van poder gaudir d‘ un
merescut esmorzar a càrrec de l‘ Associació de
veïns de Belltall. Els actes van continuar amb l‘acte
religiós a la Parròquia de Rocallaura

8.-DEPURADORA TEULERA
L'Associació de veÏns ha enviat diverses cartes a
l'ACA en els darrers anys sol.licitant la
DEPURADORA DE LA TEULERA, ja que la bassa
de recollida té perdues. En la darrera ASSEMBLEA
GENERAL es va acordar que si la Generalitat no
actuava ho notifiquessim a altres instaàncies ( Sindic
de Greuges).
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Aquesta iniciativa de la FISCALIA DE MEDI
AMBIENT avala que encara que l'ACA no faci les
depuradores els Ajuntaments han d'asseguarar que
no es contaminen rius i Rieres.
L‘ Associació ja ha enviat la corresponent queixa al
SINDIC DE GREUGES que ha estat acceptada.

La sentència considera que la llicència atorgada per
l‘Ajuntament de Vallbona no s‘ajusta a la legalitat i,
per tant, ordena demolir les instal·lacions la
construcció de les quals s‘empara en la llicència
municipal d‘obres que ha estat declarada nul·la de
ple dret. La sentència també estableix la reposició
dels terrenys al seu estat original.
Aquesta no és pas l‘única sentència contra el parc de
la ser-ra del Tallat, Vàzquez recordava al Diari que
«ja vam recórrer contra l‘acord d‘Urbanisme
precisament al·legant també que la tramitació
administrativa per a la concessió de la llicència no
era la legal. En aquell moment vàrem obtenir una
sentència favorable a la nostra demanda».

9.-Un jutge dicta l’enderroc
parcial del parc eòlic de la serra
del Tallat

Vàzquez apuntava ahir que a partir d’ara Ipcena
estudiarà la possibilitat de «denunciar els molins
situats a Passanant i Belltall. És una situació
idèntica a la de Vallbona i, per tant, la sentència
podria ser similar», deia el representant de
l’entitat ecologista de les comarques de Lleida.

Font: Diari de tarragona
Els vuit aerogeneradors situats a Passanant i
Belltall no s’han d’enderrocar, de moment. Però
el grup ecologista lleidatà, Ipcena, ja ha anunciat
que també pensa denunciar-ho

Acciona anunciava ahir a través de l‘agència EFE
que pensa recórrer la sentència judicial. Mentre que
a Vallbona, l‘alcalde, Ramon Berguedà, assegurava
que la sentència pot provocar la pèrdua de sis llocs
de treball de «persones joves que havien aconseguit
arrelar a la zona, així com també els 100.000 euros
directes que genera el parc de forma anual, i uns
40.000 d‘indirectes, en concepte d‘impostos»,
assegurava en declaracions a l‘Agència Catalana de
Notícies.

Part del polèmic parc eòlic de la serra del Tallat
s‘haurà d‘enderrocar com a conseqüència d‘una
sentència emesa pel titular del Tribunal Contenciós
Administratiu número 1 de Lleida i que ha instat a
demolir 25 dels 33 molins del parc eòlic. Es tracta
dels aerogeneradors ubicats a Vallbona de les
Monges, després que hagi estat declarada il·legal la
llicència atorgada pel consistori. Ipcena, l‘entitat
ecologista lleidatana que va presentar la denúncia,
ha anunciat, segons el secretari general d‘aquesta
entitat, Joan Vàzquez, que també podrien recórrer
judicialment contra els molins situats a Passanant i
Belltall.

A hores d‘ara es desconeix quin serà el cost
econòmic per Acciona si finalment s‘ha de donar
compliment a la sentència judicial
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10.-La patronal reclama una
“solució” que esquivi l'amenaça
als parcs eòlics

Font: Diari de tarragona

Font: Diari de Tarragona

A l‘Ajuntament de Passanant i Belltall es respira
amb tranquil·litat tot i l‘anunci fet per Ipcena,
l‘entitat ecologista lleidatana, que estudia la
possibilitat de recórrer judicialment la llicència
d‘obres que aquest consistori va concedir per la
implantació de set molins i mig del parc eòlic de la
Serra del Tallat. «Hem fet les coses segons ha
establert la legislació en cada moment» deien
aquestes fonts, i afegien «estem convençuts que en
aquests moments no es pot recórrer, entre altres
coses perquè els terminis legals per fer-ho ja s‘han
exhaurit».

Si bé inicialment els projectes generaven rebuig,
ara els Ajuntaments hi donen la benvinguda per
els ingressos que hi aporten

Després de la sentència d'enderroc del parc eòlic
del Tallat, Ipcena estudiarà denunciar també la
resta dels ajuntaments que acullen aquest i el de
Vilobí
La sentència del contenciós administratiu de Lleida
que ordena l'enderroc de 25 dels 33 aerogeneradors
del parc eòlic del Tallat, a cavall entre l'Urgell i la
Conca de Barberà, ha encès l'alarma en el sector
eòlic. El principal argument és que l'Ajuntament de
Vallbona no disposava d'un pla general per poder
atorgar la llicència d'obra, que es declara nul·la. El
consistori hi presentarà recurs, però ―sense gaires
esperances‖, segons reconeix l'alcalde, Ramon
Bergadà. El fet és que altres parcs –sovint situats en
municipis petits– tampoc disposen de pla general.

Passanant i Belltall comparteix part del parc eòlic de
la Serra del Tallat amb Vallfogona de Riucorb.
Aquesta setmana s‘ha fet pública una sentència
emesa per el jutjat contenciós de Lleida, que
considera nula la llicència d‘obres atorgada per
l‘Ajuntament de Vallbona de les Monges i ordena
enderrocar vint-i-cinc dels trenta-tres molins del
parc. A l‘Ajuntament de Passanant i Belltall es
considera la sentència «una injustícia i estem
indignats». Creuen que si finalment s‘executa la
llicència l‘actual parc tal i com funciona no serà
viable, donat que l‘energia que produeixen els
aerogeneradors emplaçats a Passanant i Belltall
transporten l‘electricitat que produeixen a través
d‘una línia elèctrica que va en direcció a Vallbona
de les Monges, on hi està emplaçada la subestació
elèctrica.

Jaume Morrón, gerent de la patronal Eoliccat,
assegura: ―Hi ha altres casos i si preval el criteri de
la sala lleidatana i Ipcena continua presentant
denúncies, caldrà trobar un mecanisme per posar
tots els parcs al dia‖. Eoliccat ja ha demanat una
reunió d'urgència amb la Generalitat per trobar-hi
―una solució global‖. Ja es va intentar el 2009, quan
el govern va modificar la llei d'Urbanisme per
“esquivar que altres parcs siguin declarats
il·legals”, segons Joan Vázquez, d'Ipcena, l'entitat
promotora de la demanda del Tallat. En aquest cas,
l'Ajuntament de Vallbona va atorgar la llicència, ara
anul·lada, el 2006. El del Tallat (49,5 MW) està
connectat amb el parc de la serra de Vilobí (40,5
MW), i formen un dels majors complexos eòlics de
Catalunya. La tramitació es va fer separadament,
perquè per parcs inferiors a 50 MW els permisos
legals requerits són menors

Tanmateix, des de l‘Ajuntament de Passanant i
Belltall s‘està a l‘espera dels propers esdeveniments.
«Caldrà veure què passa, pensem que encara hi ha
un important recorregut judicial. En tot aquest
procés, no està tot dit» sentenciaven.
L‘administració local considera que «això és una
situació paradoxal. Resulta que hi ha una sentència
per enderrocar un parc eòlic que es va bastir seguint
la tramitació legal, mentre que a Passanant i Belltall
hi ha qui està actuant en terrenys rústics no
urbanitzables -en clara al·lusió a l‘empresari del
Fonoll- i la Justícia encara no s‘hi ha posicionat al
respecte».

11.-Passanant i Belltall no té por
a una batalla legal per el parc del
Tallat

A la comarca de la Conca de Barberà hi funcionen
diversos parcs eòlics. Si bé inicialment la posada en
9
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13.-Festa de l’all de Belltall. 6 d’
Agost

marxa dels grans molins aerogeneradors va generar
oposició política i social, mica en mica es va anar
apaivagant l‘oposició pública al projecte. Els
beneficis econòmics que aporten els parcs en són,
probablement, la causa. I és què més enllà del
pagament d‘impostos directes i de subvencions
voluntàries, les empreses que els gestionen també
paguen en concepte de lloguer quantitats que poden
ser d‘uns 6.000 euros l‘any per als propietaris de les
finques.

El Dissabte 6 d’ Agost tindrà lloc a Belltall la
3era FESTA DE L’ALL DE BELLTALL.
La comissió organitzadora esta treballant en el
programa detallat d‘activitats . L‘acte està coordinat
conjuntament per l‘Associació de veïns i l‘
Agrupació de Productros d‘all de Belltall i la
Agrupació de pagesos de Belltall

12.Temes pendents amb
Ajuntament
Us adjuntem els temes que tenim pendents a
resoldre i que hem comunicat per escrit al
Consistori.
1.-TELEFONIA mòbil . Quan n hi haurà al poble
més companyies i les raons per la quals encara no
n‘ hi ha després de disposar d‘ una torre de
telecomunicacions.
2.-Pudors al Fossar: Sol.lucioni els problemes de
pudors que hi ha al Fossar i que afecten a les cases
veïnes ( TEMA DE L' ASSEMBLEA GENERAL)

Els actes programats són:
1.-Esmorzar popular amb pa torrat i all de
Belltall
2.-Conferència sobre l’all de Belltall”.
3.-Taller culinari sobre l’ALL DE BELLTALL

3.-Vorera al camí de Forès: Arreglar la vorera del
camí de Forès fins a cal Roig . tema sorgit a
L'ASSEMBLEA GENERAL)
4.Posar
un
rètol
de
VELOCITAT
CONTROLADA PER RADAR com el que hi ha a
Pira per limitar els conductors que van massa de
pressa. (pendent junta del 2009).

14.-Convocatòria
Assemblea
Ordinària de socis i sòcies.
Convocatòria per a la reunió Ordinària
de l‘
Assemblea General de sòcies i socis que L‘
Associació de veïns i Amics de Belltall celebrarà el
Diumenge 28 d’Agost a les 11:00 al domicili
social ( Casal Municipal de Belltall) amb el següent
ordre del dia.

5.-Reparar també els llums del camp de futbol que
no cremen. (PENDENT DEL2007 I SORGIT DE
NOU ASSEMBLEA 2010).
6.-Baranes pendents: Zona del pati de ca l' Aleix.
Zona del pati de ca l' Amàlia

1.-Lectura i aprovació de l ‗ acta de l‘ Assemblea
anterior.
2.-Estat de comptes 2010 i pressupost per al 2011
3.-Informació de Presidència.
4.-Renovació càrrecs de Junta.
5.-Torn Obert de Paraules.

7.- Reubicació de la calefacció de la sala per tal
que els fums no surtin directament al carrer i ho
facin a través d‘un altra sortida.

El President
Pep LLoses
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Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica.
Comunicacions de dades previstes: No existeixen
comunicacions o cessions de dades.
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.

15.--EDICTE 2010/17162 .Fitxers
Ajuntament
1. Nom del fitxer: padró d-habitants.
Descripció del tractament: dades de les persones
empadronades al municipi.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió de les
persones empadronades als habitatges del municipi.
Tipificació: padró d-habitants.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades: persones
que volen empadronar-se al municipi.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes, formularis.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal, de registres públics.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon. Dades personals: estat civil,
edat, sexe, data de naixement, nacionalitat, lloc de
naixement. Dades acadèmiques: formació i
titulacions.
Comunicacions de dades previstes: Diputació de
Tarragona (P4300000I).
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.

3. Nom del fitxer: recursos humans i nòmines.
Descripció del tractament: gestió dels departaments
administratius, confecció de salaris i declaracions dIRPF.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport paper i informàtic.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: confecció de
salaris i declaracions d-IRPF.
Tipificació: recursos humans.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades:
Treballadors de l-Ajuntament.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal, de fonts accessibes al públic, de
diaris oficials.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, número Seguretat Social o mutualitat,
nom i cognoms, adreça postal o electrònica.
Comunicacions de dades previstes: No existeixen
comunicacions o cessions de dades.
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.

2. Nom del fitxer: registre d-entrada i sortida.
Descripció del tractament: control i seguiment dels
documents i notificacions que entren i surten de lAjuntament.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió i control
dels documents i notificacions que surten de lAjuntament.
Tipificació: registre de documents.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades: Persones
que presenten escrits o documentació davant lAjuntament o que l-Ajuntament n-envia.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.

4. Nom del fitxer: comptabilitat.
Descripció del tractament: gestió del pressupost i
comptabilització de les despeses i ingressos.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió del
pressupost i comptabilització de les despeses i
ingressos.
Tipificació: comptabilitat.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades:
Particulars o col·lectius que estableixen una relació
econòmica amb l-Ajuntament.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes.
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Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon.
Comunicacions de dades previstes: Diputació de
Tarragona (P4300000I).
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.
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Col.lectiu de persones d-obtenció de dades: Veïns
del municipi que disposen d-animals domèstics.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon.
Comunicacions de dades previstes: No existeixen
comunicacions o cessions de dades.
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.
7. Nom del fitxer: llicències i permisos.
Descripció del tractament: gestió de les llicències i
permisos concedits.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió i control
de les llicències i permisos.
Tipificació: llicències i permisos.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades: Persones
que sol·licitin llicències d-obres o d-activitats.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes, formularis.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon. Dades socials: llicències i
permisos.
Comunicacions de dades previstes: No existeixen
comunicacions o cessions de dades.
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.

5. Nom del fitxer: gestió fiscal i tributària.
Descripció del tractament: gestió i recaptació dels
tributs municipals.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: recaptació dels
tributs municipals als quals està subjecte el
contribuent.
Tipificació: tributs.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades:
Habitants del municipi.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon. Dades personals: edat, sexe,
data de naixement. Dades socials: allotjament o
habitatge, llicències i permisos, propietats o
possessions. Dades comercials: activitats i negocis,
llicències comercials. Dades financeres: impostos,
deduccions, dades bancàries.
Comunicacions de dades previstes: Base Gestió dIngressos Locals (P9300021D).
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.

8. Nom del fitxer: declaració d-interessos dels
membres electes.
Descripció del tractament: dades dels béns
patrimonials i possibles causes d-incompatibilitat
referides als regidors electes.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport paper.
Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Finalitat del fitxer i usos previstos: declaració dels
béns dels alts càrrecs.
Tipificació: patrimoni alts càrrecs.

6. Nom del fitxer: cens d-animals.
Descripció del tractament: gestió del registre danimals domèstics del municipi.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport paper.
Mesures de seguretat: nivell bàsic.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió i control
dels animals domèstics del municipi.
Tipificació: animals domèstics.
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Col.lectiu de persones d-obtenció de dades: Alcalde
i regidors de l-Ajuntament.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon. Dades socials: propietats o
possessions.
Comunicacions de dades previstes: No existeixen
comunicacions o cessions de dades.
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.

www.belltall.net

Un cop aportada la documentació exigida al punt 1
de l‘acord de 23 de juliol de2009, la secretària de la
Comissió Territorial d‘Urbanisme de Tarragona
ordena la publicació d‘aquest acord.La Comissió
Territorial d‘Urbanisme de Tarragona, en la sessió
de 23 de juliol de 2009, va adoptar, l‘acord següent:
Exp.: 2009 / 037515 / TPla especial urbanístic del
Parc Eòlic de ―Les Forques II‖, als termes
municipals de Forès i de Passanant i Belltall
Vista la proposta de la Ponència Tècnica, la
Comissió Territorial d‘Urbanismede Tarragona
acorda:
—1 Aprovar inicialment el Pla especial del Parc
eòlic de ―les Forques ii‖, promogutper l‘empresa
GERRSA, i tramitat per la Comissió Territorial
d‘Urbanismede tarragona, segons el que determinen
els articles 67.1.e) i 83.3 del text refós de la Llei
d‘urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005,
de 26 de juliol, condicionat a que es doni
compliment a les prescripcions següents:
1.1 Pel que fa a la justificació del projecte i
compatibilitat urbanística i sectorial, caldrà aportar
plànols on es pugui analitzar correctament la
proposta (i la sevaconseqüent compatibilitat
urbanística i sectorial) situada sobre les següents
bases (i llegendes de zonificació): el planejament
urbanístic
vigent
d‘ambdós
municipis;el
planejament
territorial/sectorial
vigent;el
planejament vigent quant a zones de protecció
naturals (espais protegits).
1.2 Pel que fa al document que s‘encapçala amb el
títol Estudi d‘afectació a restes arqueològiques... el
document no aporta cap estudi d‘aquest tipus que
analitzi o delimiti els àmbits d‘actuació del Pla
Especial quant a descartar/considerar, de forma
justificada, el possible descobriment de jaciments.
Per tant caldrà aportar l‘estudi o bé canviar el títol
d‘aquest apartat de la memòria i descriure que atès
que es desconeix si hi ha restes arqueològiques,
durant l‘explanació es durà a terme un control
arqueològic i que en cas de troballa s‘estarà al que
determini el Departamentde Cultura i Mitjans de
Comunicació.
1.3 Caldrà aportar la planigrafia a una escala més
àmplia que la que s‘ha aportat en un únic o en
diversos plànols de cadascuna de les àrees que
formen part de l‘àmbit d‘actuació del projecte de
parc eòlic ‗les Forques ii‘, amb una superficiació
numèrica de cadascun d‘aquests àmbits i de l‘àmbit
total a fi i efecte que quedin clarament delimitades
totes les àrees de sòl que es proposen ocupar o que
es proposa que quedin afectades per les plataformes,
aerogeneradors, accessos i demés actuacions
derivades de la construcció del parc eòlic.

9. Nom del fitxer: gestió consistorial i institucional.
Descripció del tractament: gestió administrativa de
l-Ajuntament, disposició de l-agenda institucional i
de les adreces de correu electrònic.
Denominació del sistema d-informació o del
tractament: suport informàtic.
Mesures de seguretat: nivell mitjà.
Finalitat del fitxer i usos previstos: gestió
administrativa de l-Ajuntament, disposició de lagenda institucional i de les adreces de correu
electrònic.
Tipificació: gestió consistorial i institucional.
Col.lectiu de persones d-obtenció de dades: persones
que tenen relació laboral amb l-Ajuntament.
Procediment de recollida de les dades: Enquestes o
entrevistes, formularis.
Procedència de les dades: Del propi interessat o
representant legal.
Estructura bàsica del fitxer: Dades identificatives:
DNI/NIF, nom i cognoms, adreça postal o
electrònica, telèfon.
Comunicacions de dades previstes: No existeixen
comunicacions o cessions de dades.
Transferències internacionals a tercers països: No
existeixen transferències internacionals de dades.
Drets d-accès, rectificació, cancel.lació i oposició:
Registre general de l-Ajuntament de Passanant i
Belltall, Plaça Major 1, 43425 Passanant i Belltall.
Passanant, 31 de març de 2011. - L-ALCALDE,
Albert Bagué i Salcedo

16.-sobre un acord de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de
Tarragona
13

BELLTALL
NUM 80. ESTIU 2011.

1.4 Caldrà situar l‘escala a tots els plànols
d‘informació i ordenació.
1.5 Caldrà aportar plànols tècnics en planta, alçat i
secció dels aerogeneradors que es proposen
implantar i, com a mínim, un exemple en planta i
secció de com es proposen situar en el terreny.1.6
Caldrà que la normativa reculli en un nou article que
l‘empresa constructora/explotadora del parc eòlic es
farà càrrec de: el cost íntegre del desmantellament
del parc el dia que s‘acabi la seva vida útil o entri en
desús; el transport de totes les peces constructives
que en formen part a un centre abocador autoritzat; i
la revegetació i restitució de les característiques
paisatgístiques dels espais naturals que es facin
malbé durant el procés del desmantellament. Així
mateix, caldrà aportar undocument de compromisos
i garantia de l‘empresa promotora en aquest sentit.

www.belltall.net

—2 Un cop s‘aporti la documentació requerida al
punt 1 d‘aquest acord, exposar l‘expedient a
informació pública pel termini de 45 dies,
mitjançant la publicació de la part dispositiva
d‘aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, a la pàgina web del Departament de
Política territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya i en un dels diaris de més
divulgació en l‘àmbit municipal i supramunicipal, a
fi que es puguin presentar les al·legacions
oportunes.
—3 Sol·licitar, de conformitat amb l‘article 83.5 de
la llei esmentada, simultàniament al tràmit
d‘informació pública, informe als següents
organismes sectorials:
.Departament d‘Emergències i Seguretat Civil.
—4 A continuació de la informació pública, d‘acord
amb l‘article 83.8 del text refós de la Llei
d‘urbanisme, concedir audiència pel termini d‘un
mes als municipisde Passanant i Belltall i Forès.
—5 Comunicar aquest acord a l‘interessat, als
Ajuntaments de Passanant i Belltall, Forès, i als
propietaris afectats.
—6 Publicar aquest acord a la pàgina web del
Departament de Política territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya.

1.7 Caldrà que la normativa incorpori les condicions
addicionals que s‘assenyalen en la resolució de la
Ponència Ambiental del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, i les prescripcions de la
totalitatd‘informes emesos
1.8 Caldrà millorar/ampliar el redactat dels articles
10
i
14
per
tal
de
completarla
definició/determinació.
1.9 L‘article 4 té un redactat exacte al del document
de PE Conesa II tramèspel mateix promotor. Caldrà
analitzar si els aerogeneradors CII-15 i CII-16 són
elsmateixos o no.
1.10 Caldrà que la normativa reculli que les
plataformes situades a les basesdels aerogeneradors
rebran idèntic acabat i manteniment que els vials
d‘accés als mateixos, és a dir, acabant-se amb
paviment tot-u i que rebran mantenimentperiòdic
durant la fase d‘explotació del parc. 1.11 S‘ha
detectat una errada material en el redactat de
l‘article 7. En el sentit que allà on diu ―1. Els espais
inclosos en l‘àmbit del Pla Especial resten catalogats
com a sistema de serveis tècnics...‖ ha de dir: ―1. Els
espais inclosos en l‘àmbit del Pla Especial resten
qualificats com a sistema de serveis tècnics...‖
1.12 Al document no consta la titulació dels tècnics
redactors. En aquest sentit cal indicar al promotor
que en virtut de la disposició addicional vuitena del
Text refós de la Llei d‘urbanisme, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, cal
fer constar en el document la identitat i la titulació
dels professionals redactors.
1.13 Caldrà aportar la totalitat d‘adreces de
propietaris afectats, o bé, certificació
del secretari/a dels municipis afectats conforme es
desconeixen les dades dels propietaris.

17.-Laia Lloses i Jordi Arqués, al
Campionat d’Espanya cadet
Font: www.reus24.com
Els patinadors del Reus, vuitena i cinquè,
respectivament, han aconseguit plaça per al
Nacional que tindrà lloc a Reus els dies 24 i 25 de
juny.Els representants del Reus Deportiu que van
competir en el Campionat de Catalunya cadet, amb
la seva entrenadora Rosa Ma. Romero

Els patinadors del Reus Deportiu Laia Lloses i
Jordi Arqués han aconseguit la classificació per al
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proper Campionat d’Espanya cadet, que tindrà
lloc a Reus els dies 24 i 25 de juny, després que
aquest cap de setmana hagin aconseguit la plaça en
el Campionat de Catalunya que igualment s‘ha
celebrat en el Palau d‘Esports roig-i-negre. Ella ha
acabat vuitena i ell, cinquè, ambdós en la modalitat
lliure.
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i Maria Carme Amenós), un de Passanant (Joan
Fabregat) i una de La Glorieta (Maria Teresa
Jové) (notícia El Punt).
Diumenge 29 de maig, pelegrinatge a
Rocallaura. Sortida de Belltall a les 10:00 (a
peu). Missa a les 12:15.
Dissabte 4 de juny, caminada a Montserrat.
Sortida a les 8:00 de la plaça de Collbató.
Esmorzar a Sant Miquel
Una jutge ordena enderrocar els molins del Parc
eòlic del Tallat, alguns dels quals són al terme de
Belltall (notícia El País).
Neix l‘Agrupació de productors d’all de Belltall
(notícia Ràdio Montblanc).
El parc eòlic Les Forques II, declarat d‘utilitat
pública (Llista de propietaris afectats).
Vídeo del 100è aniversari de la Ramona de Ca
l‘Anton

Abril 2011

La representació roig-i-negra comptava amb cinc
patinadores i un patinador, tots ells entrenats per
Rosa Ma. Romero, i el Reus Deportiu va obtenir uns
excel•lent resultats amb 2 classificats per al
Campionat d‘Espanya, ja que Laia Lloses va acabar
vuitena en categoria femenina i Jordi Arqués, cinquè
en la masculina.
Totes les patinadores i patinadors van realitzat una
bona actuació tenint en compte l‘ altíssim nivell de
patinatge que es dóna a la categoria cadet, pel que en
el proper Campionat d‘Espanya cadet que es
celebrarà els dies 24 i 25 de juny a Reus, dos d‘ells
podran participar.

Diumenge 24 d‘abril, a les 13:00 al Casal Municipal,
celebració del centenari de la Ramona de Ca l’Anton
(cartell i fotografies).
Del 22 al 25 d‘Abril, Campionats de futbolí, de tenis
taula i d‘escacs al Casal Municipal.
Divendres 22 d‘abril, a les 19:00 al Casal Municipal,
inauguració de l‘exposició de fotografies de Belltall dels
anys 70 per Josep Marimon Panadés (Pep de cal Pere).

Març 2011
La Ramona de Ca l‘Anton ha rebut la medalla
centenària del Departament de Benestar Social que
va sol·licitar l‘Associació (notícia El
Punt).L‘Associació demana més proveidors de
telefonia mòbil pel poble (notícia El Punt).

Resultats del programa lliure Cadet Femení del
Campionat de Catalunya 2011:
1. Julia Vallejo (CP Llorina) 317.9 punts
2. Judith Armingau (Polinyà) 311.2 punts
3. Júlia Figueroa (Ripollet) 302.0 punts
...
8a. Laia Lloses (Reus Deportiu) 288.1 punts

La deixalleria mòbil serà a la bàscula del 16 al 23
de Març.
L‘Associació recorrerà al Síndic l‘actuació de
l‘Agència Catalana de l‘Aigua respecte a la
depuradora de la Teulera.

18.Notícies de la web
Maig 2011

L‘all de Belltall, protagonista al programa
Divendres de TV3 (més al Tauler d‘anuncis).

Maria Carme Amenós, de Belltall, probable
primera alcaldessa de la història del municipi
(notícia El Punt).
Resultat de les eleccions municipals: tres
regidors de Belltall (Joaquim Torres, Mireia Roset
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19.Carta agraïment
municipals

www.belltall.net

eleccions

Col.laboració. Mireia Roset i Josep Tous
Estimats veïns i veïnes, novament ens posem en
contacte amb tots/es vosaltres, però aquesta vegada
d‘una forma molt especial i és el d‘agrair-vos el
suport i la confiança que ens heu donat en les
passades eleccions municipals.
Aquest recolzament ens dona l‘oportunitat de poder
demostrar-vos l‘entusiasme i les ganes que tenim de
fer de la nostra comunitat un referent de servei al
ciutadà, volem que fins i tot, aquelles petites coses,
que ens afecten al nostre dia a dia, us hi pugeu sentir
escoltats i valorats .

I a Venècia.....

Tenim l‘empenta i la clara vocació per a poder
afrontar tots els reptes que vagin succeint al llarg
d‘aquests anys que vénen. Però per això necessitem
la vostre ajuda. Els vostres suggeriments seran
sempre molt benvinguts i escoltats per la nostra
agrupació, tot i tenir un sol regidor a l‘ajuntament,
podeu estar segurs de que posarem tota l´il•lusió i
dedicació en treballar pel poble
Gràcies de nou per a deixar-nos poder aportar el
nostre granet de sorra.

20.La samarreta de Belltall a....
La samarreta de Belltall ha estat a Montserrat
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