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Segons ha pogut saber laConcaDiari.cat, la
Generalitat hauria conclòs l'expedient informatiu
que es va obrir a finals del mes de març. Ara, el
departament d'Empresa i Ocupació ha procedit a
incoar expedient sancionador "perquè s'han
detectat incompliments reglamentaris", segons
fonts de la mateixa conselleria. Aquest expedient,
que s'hauria de resoldre en el termini màxim d'un
any, podria comportar sancions per a l'empresa
propietària del parc eòlic de les Forques.

1.-Expedient caiguda aspa
Parc eòlic Les Forques
Font: laconcadiari.cat
La Generalitat de Catalunya, a través del
departament d'Empresa i Ocupació, titular de les
competències d'Indústria, ha obert expedient
sancionador a GESTAMP EOLICA S.L. per la
caiguda d'una aspa d'aerogenerador el passat 23 de
març a Belltall.

Per la seva banda, cap responsable de GESTAMP
EOLICA S.L. ha parlat amb la redacció d'aquest
mitjà de comunicació tot i les peticions que s'han
cursat. De fet, el mes de març passat, l'empresa va
optar per no fer cap mena de declaracions a la
premsa i es va limitar a dir que es tractava d'un
"assumpte confidencial".
El parc eòlic de les Forques es va començar a
construir l'any 2006 i es va posar en marxa el 2008
sota la titularitat de GERSSA. L'any 2009, el parc,
va passar a ser propietat GESTAMP EOLICA i el
projecte va experimentar alguns canvis com
l'augment de l'alçada de les torres i també del
diàmetre dels rotors.
Poc després de la caiguda de l'aspa sobre un camp
d'alls de Belltall sense causar ferits, s'apuntava a
l'impacte d'un llamp o bé a ratxes de vent d'entre 70
i 90 quilòmetres per hora com possibles causes del
trencament del molí. Tot i això, es tracta de
velocitats ja registrades en altres ocasions i no hi ha
hagut confirmacions oficials sobre quin és el motiu
que hauria provocat la caiguda de la pala.
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GESTAMP EOLICA opera a diversos països del
món com Espanya, Polònia, Rumania, Bulgaria,
Turquia, Bèlgica, Sudàfrica, Estats Units, Puerto
Rico i Brasil. L'empresa té uns 30.000 treballadors
arreu del món i l'any 2011 el seu volum de negoci va
superar els 7.000 milions d'euros.

reunió a la biblioteca) i on posteriorment es podran
presentar suggeriments. El segon l'aprovació inicial,
aquí l'ajuntament ha d'aprovar el POUM en el Ple
Municipal i fer una exposició pública al Diari
Oficial, també es podran fer al·legacions. La tercera,
es fa l'aprovació provisional, on s'envia a Urbanisme
que decidirà si s'aprova o no. I finalment la quarta
etapa, on es farà l'aprovació definitiva, l'ajuntament
aprovarà el text refós tenint en compte totes les
modificacions aprovades.
L’ associació de veïns i Amics de Belltall va revisar
el POUM presentat per l’ Ajuntament en sessió
pública i després de revisar-los a al Junta ha
presentat ( amb data de 29 de Desembre) les
següents propostes de modificacions.
1.-Distància parcs eòlics al poble ( 1000 metres i
no 500 metres)
En relació a MO 5.2.1. REGULACIÓ DELS
PARCS EÒLICS.
Demanem la modificació del punt (...) En tot cas,
tant per a les noves petites instal∙lacions eòliques
com per al repowering o repotenciació de qualsevol
parc eòlic ja existent mitjançant la substitució
d’aerogeneradors (article 3.c del Decret 147/2009),
els molins, mesurat des del límit exterior de la
màxima projecció horitzontal de les pales o aspes,
s’hauran de situar a no menys de 500 metres de
qualsevol nucli habitat, habitatge, usos residencials
i/o assistencials, tant existents com previstos pel
planejament. (...) El nostre suggeriment seria
augmentar la situació a no menys de 1.000 metres de
qualsevol nucli habitat, habitatge, etc.,en vers dels
500 metres proposats. L'impacte visual i el soroll es
redueixen d'una manera molt considerable.

2.-L’ Associació de veïns de
Belltall envia suggeriments al
POUM de l’ Ajuntament
El passat dissabte 29 de novembre l'Ajuntament de
Passanant i Belltall va convocar a la biblioteca al
poble de Belltall per explicar l'Avanç del POUM.
L'arquitecte Ramon Munté i el seu equip, ens van
exposar el treball que varen dur a terme. El PUOM
ens ve d'obligat compliment per la Generalitat de
Catalunya, la qual ens diu, a grans trets, que els
municipis han de donar un ordre i una classificació
del territori. Això es fa per evitar un creixement
desordenat, sobretot de les zones urbanes.

2.-Ampliació de voreres en 0.5 metres una vegada
realitzada la variant de la C-14
En relació a MO 5.1. SÒL URBA, respecte del nucli
urbà de Belltall.

El POUM te un procés, on la seva aprovació passarà
per quatre etapes. La primera l'avanç, on s'exposarà
públicament als ciutadans (procés ja fet amb la
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Demanem l'ampliació del punt (...)per tal de marcar
clarament, tant física com visualment, el tram urbà
de l’actual carretera ;tram urbà de l’actual carretera
C 14 a l’efecte d’o significativa la velocitat dels
vehicles dins del mateix i aconseguir un trànsit més
“pacífic” i pausat com correspon a un espai
residencial, donant així una major seguretat al
vianant, es proposa la creació de dues rotondes, una
a cada extrem de la llarga recta del nucli urbà. (...)
El nostre suggeriment seria afegir a la proposta, en
cas que es fes la variant i les dues
rotondes a les entrades al poble, demanar una
ampliació de 0'50m de les dues voreres de la
carretera, quedant prou ampla per donar servei a la
maquinària agrícola i també donaria una seguretat de
sortida al carrer als veïns que hi viuen, ja que en
alguns punts és bastant estreta i just passa un
vianant. Aquesta mesura de reduir l'amplada de
calçada s'aplica de manera dissuasòria en molts
municipis per obligar a reduir la velocitat de
circulació al ser el pas mes estret.

suggeriment es buscar un espai, dins el territori
municipal, que sigui adequat per donar el servei per
una antena de comunicacions, segons les necessitats
del nucli de Belltall. c. En relació a les aigües fecals
dels diferents nuclis que conformen el municipi,
tampoc se'n parla ni es dona una solució
mediambiental a la problemàtica de les terres
contaminades i lixiviats que sobreeixissin per
damunt les parets de les basses que les contenen. El
nostre suggeriment seria donar una solució a la
constant contaminació fins que no es materialitzin
les depuradores. També establir els paràmetres per
una correcta neteja i descontaminació dels espais
afectats amb algun tipus d'actuació Pensant, també,
en la present contaminació de les aigües freàtiques
que fa anys que estan afectades

3.-Je SUIS CHARLIE
Des de la Junta de l’Associació de Veïns i Amics de
Belltall també ens volem sumar a la solidaritat
mundial que han rebut totes aquelles persones que
han mort aquests dies passats a França. Tot
començant per aquells dibuixants de la revista
“Charlie Hebdo” que han vist com les armes de foc
volien acabar amb la seva feina creativa

3 .DEPURADORES, TERRES
CONTAMINADES AIGÜES FECALS i
ANTENA DE TELECOMUNICACIONS (
TELÈFON I TELEVISIÓ)
En relació a MO 5.2. SÒL NO URBANITZABLE.
a. En cap punt s'anomena la
situació ni tipus de depuració de les futures plantes
depuradores que donarien servei al nucli urbà de
Belltall, ni dels altres nuclis que composen el
municipi. El nostre suggeriment seria que
s'ubiquessin uns punts concrets on es pogués
construir el servei de depuració de les aigües fecals
dels diferents nuclis del municipi. b. En cap punt
s'anomena una possible zona on posar una antena de
telecomunicacions. El nucli de Belltall és deficitari
en aquest servei, sent una reclamació constant dels
veïns on demanen que es doni solució a la falta de
cobertura telefònica i de televisió. El nostre
3
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Una instantània de Paris i de Pau del Porxo els dies
dels desgraciats esdeveniments

.

4.-Els reis més matiners de
Catalunya

Tothom va tenir els seus regals, i alguns no van
poder esperar a estrenar-los.

Com cada any els Reis han visitat Belltall on els
esperaven grans i petits que van omplir l’ Església
Parroquial

5.-Amics i veïns que ens han
deixat
El passat mes de Gener ens va deixar Clotilde
Manzanar de Cal Jaume el ceramista a l’edat de 89
anys .

6.-Deixalleria Mòbil a Belltall
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7.-Nevada a Belltal
El dia 4 de Febrer va començar a nevar amb
intensitat a Belltall i va deixar uns gruixos de neus
considerables de fins a 20 cm

5

BELLTALL
NUM 95 PRIMAVERA 2015.

6

BELLTALL
NUM 95 PRIMAVERA 2015.

9.-Activitats Setmana Santa
8.-Nicolau a Happy kids

Dissabte 4 Abril :XII Caminada a les cabanes
de volta amb sortida des de la Plaça de l’església.
Hora:a les 10:00,

El Belltalenc Nicalau de Cal Pep del curt va
participar al programa de TV3 .. Oh Happy Kids..

Unes instantànies de la seva brillant actuació en el
programa de Televisió
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10.-RESUM DE L’INFORME DE
GESTIÓ DEL CONSELL
COMARCAL CORRESPONENT
A L’ANY 2014

2014 per als ajuntaments de la comarca en tasques
de manteniment, jardineria, etc.
En l’àmbit ciutadà, en aquest moment tenen molta
importància dos serveis: l’atenció a la gent amb
problemes socioeconòmics i la dinamització de
l’economia comarcal.

El Ple del Consell Comarcal va estudiar ahir
l’informe de gestió de la corporació corresponent a
l’any 2014. L’any 2014 les àrees del Consell
Comarcal tenien fixats un total de 89 objectius
operatius. D’aquests, al final de l’any se n’havien
assolit totalment un 53 (un 59,5%), s’havien assolit
parcialment 29 (32,6%) i no s’havien assolit 7
objectius (7,9%).
Entre les dades més destacades de l’any passat
destacar que el Centre Comarcal de Tractament de
Residus va gestionar més de 10 milions de
kilograms de residus municipals, un 0,7% més que
l’any 2013. D’aquesta quantitat, un 49% provenia de
la recollida selectiva. Per altra part, a les set
deixalleries municipals de la Conca es van recollir,
també selectivament, altres 2.100 tones de residus.
Destacar també que el Consell Comarcal gestiona,
en aquest àmbit, les cinc depuradores d’aigua
existents actualment a la Conca de Barberà.

En la primera d’aquestes matèries, els serveis socials
del Consell Comarcal van atendre més de 1.700
persones i es van dedicar més de 15.000 hores a
l’atenció domiciliària de persones amb problemes
socioeconòmics. També es van lliurar ajuts
econòmics per import de més de 220.000 € per
assistir a menjadors escolars, compra de llibres
escolars, assistència a les llars d’infants, etc. i es van
cedir 69 cops els aparells del Banc d’Ajuts Tècnics
(llits articulats, cadires de rodes, etc.) També es van
concedir 115 ajuts per a depeses de lloguer
d’habitatges.

En el camp del transport públic, el Consell Comarcal
impulsa un servei de transport regular de viatgers
per carretera als municipis més petits de la Conca.
L’any passat aquest servei comptava amb 9 línies de
transport que comunicaven 18 pobles de la comarca
amb els municipis més grans. Aquestes línies van
transportar més de 2.700 usuaris, un 10% més que
l’any anterior. Val a dir que aquest servei té un gran
impacte social ja que molts dels seus usuaris són
persones d’edat avançada i que no poden desplaçarse amb altres mitjans.

Per contribuir a dinamitzar l’economia comarcal el
Consell va finalitzar l’any passat les obres del nou
Viver de productes agroalimentaris que es posarà en
marxa aquestes properes setmanes. També va deixar
en la recta final el viver de cavistes de Montblanc
que es preveu finalitzar i posar en marxa aquest any
2015. Aquestes actuacions se centralitzen a partir de
l’Organisme Autònom de Desenvolupament, un ens
autònom del Consell Comarcal que permet implicar
i coordinar l’actuació del Consell amb els
ajuntaments i altres agents econòmics de la comarca.
Aquest ens va gestionar la concessió d’ajuts a
empreses de la comarca per un import superior als
600.000 € i va contribuir directament, entre moltes
d’altres, a la creació i consolidació de prop de 30
llocs de treball. L’any 2014 es va posar en marxa a
nivell de tot l’Estat el programa Garantia Juvenil. A
la nostra comarca es va donar suport a la inscripció
de més de 50 joves en aquest programa que
afavoreix la recerca de feina o la formació dels
joves.

Un dels serveis importants de qualsevol consell
comarcal és donar suport tècnic als ajuntaments,
especialment als més petits. En aquesta línia, el
Consell va dur a terme més de 4.000 actuacions de
suport als ajuntaments en matèria d’assistència
urbanística i els tècnics del Consell en aquesta
matèria van dedicar més de 3.200 hores a fer
permanències als municipis. Els ajuntaments van
rebre també suport tècnic molt important en altres
àrees com la turística, juvenil, informàtica o de
gestió de la documentació municipal. A una altra
escala, el Consell Comarcal va facilitar que 18
persones amb plans d’ocupació treballessin durant el
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12.-L'aigua del SegarraGarrigues arribarà a vuit
municipis de la Conca
de Barberà

El turisme és un dels aspectes claus per a la
dinamització econòmica de la comarca. L’any 2014
l’Oficina Comarcal de Turisme del Monestir de
Poblet va rebre 53.000 usuaris, un 12% més que
l’any anterior i el nombre de consultes a la pàgina
web de La Ruta del Cister va ser superior a les
60.000, un 17% més també que l’any 2013.

L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat
la redacció del projecte que s'executarà
durant el 2016 i ha d'acabar el 2017

11.Premi a Joan del Porxo

Ara, està previst que les obres es duguin a terme
durant el 2016 i s'enllesteixin el 2017. L'import de
l'adjudicació, a l'empresa AQUATEC, ha estat de
208.725 euros i el contracte té una durada de 5
mesos.
Els municipis de la Conca de Barberà que es
beneficiaran d'aquesta intervenció són Conesa,
Forès, les Piles, Llorac, Passanant i Belltall , Santa
Coloma de Queralt, Savallà del Comtat, i
Vallfogona de Riucorb. Senan en segueix quedant al
marge.Aquest projecte sorgeix el 2008, quan
l'Agència Catalana de l'Aigua construïa la
potabilitzadora de Ratera que, amb un cost de 8
milions d'euros, abastia una quarantena de municipis
de la zona amb aigua provinent del canal SegarraGarrigues. El 2009, l'ACA i Acuaebro, dependent de
l'Estat, signaven un conveni per construir una nova
xarxa d'abastament.

Font. www.galeriesdecatalunya.com
El passat dimarts 27 de gener va tenir lloc l’acte de
lliurament dels Premis GAC 2015 al MACBA, acte
organitzat per les tres associacions de galeries d’art
de Catalunya en la seva vuitena edició per promoure
el paper de les galeries d’art com elements
fonamentals del mercat de l’art i la promoció dels
artistes.Els galardonats son les següents persones:
- Premi a la galeria per la seva trajectòria: Kowasa
- Premi a la galeria per la seva projecció
internacional: Mendes Wood DM
- Premi al col·leccionisme: Andreu Rodríguez
- Premi a la crítica: Joan Maria Minguet
- Premi al comissariat: David Armengol i Martí
Manén
- Premi al mitjà de comunicació: “Cultura/s” de la
Vanguardia.
- Premi DKV a l’artista jove per la millor exposició
a galeria: Alicia Kopf “Seal sounds under the floor”
a la Galeria Joan Prats
- Premi a la millor exposició a galeria: Ver visiones”
d’Ignasi Aballí a la Galería Estrany de la Mota
També es va retre homenatge a l’artista Susana
Solano en reconeixement a la seva trajectòria i al seu
paper clau en la difusió de l’art.

El pressupost era de 32 milions d'euros, dels que
Acuaebro havia d'aportar 15,5 milions, provinents
de Fons de Cohesióeuropeus.A partir de 2009,
l'ACA redacta el projecte, però Acuaebro no el licita
perquè exigeix un aval bancari a l'ACA per la seva
part de finançament. La Generalitat considera
'materialment impossible' satisfer aquesta condició,
que no estava prevista inicialment en el conveni.
L'obra s'anava ajornant fins que, el 2013, es fa
evident que no es podrà executar en els terminis
previstos. Finalment, l'Estat decideix canviar el destí
dels Fons de Cohesió i la Generalitat decideix
elaborar un nou estudi i redimensionar el projecte, ja
que els municipis de la Vall del Corb se'n
9
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desinteressen i els de la Vall del Llobregós troben
altres solucions alternatives.

Aquest hivern s’ha treballat en el procés de
legalització de l’Agrupació i, a hores d’ara, ja és un
fet.

La nova proposta que es presentava el gener de
2014, disposa d'un nou punt de captació d'aigua,
directament del quilòmetre 21 del canal SegarraGarrigues. La xarxa tindrà un traçat més directe
sense passar pel Riu Corb, amb nous dipòsits més
petits, ajustant diàmetres, cabals, materials i
preus, i optimitzant la xarxa de la Conca de Barberà.
En total, 110 quilòmetres per abastir 32municipis. El
pressupost és de 18 milions d'euros, per sota dels
30,2 del projecte original.

En la reunió del passat dia 8, entre d’altres coses, es
va parlar de com ha anat la sembra d’enguany i
quina és la previsió de producció, així com de
l’augment de clients de restaurants de renom de la
comarca i altres contrades. Es va valorar molt
positivament l’assistència de la nostra Agrupació a
la fira de la tardor de Montblanc i el compromís en
tornar-hi a ser la propera tardor.
Com a coses a destacar, es va fixar el primer
dissabte d’agost (dia 1) per portar a terme LA
FESTA DE L’ALL i es va engegar un pla de treball
per anar fent amb temps tot el que cal perquè la
nostra festa sigui un èxit rotund una vegada més.
D’altra banda, arran de la nostra legalització com a
associació, es va decidir iniciar la inscripció a
l’Agrupació de manera més formal. Podran formarne part totes aquelles persones que ho vulguin, ja
siguin productors, amics, clients o persones
interessades a formar part d’aquest repte que ens
il·lusiona i compromet amb la continuïtat de la
producció de l’all de Belltall.

13.-L’ Agrupació Productors
d’All de Belltall es consolida
El passat diumenge 8 de març es va reunir en sessió
ordinària la junta de l’Agrupació per tractar diversos
temes. La junta actual està formada per nou
membres, això dóna lloc a una gran riquesa
d’aportacions, també destaquem un gran implicació,
compromís i il·lusió en tirar endavant diferents
projectes.
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nivell de reserves, en els darrers 2 mesos s’ha
constatat un lleu descens de les reserves embassades
(d’uns 4 punts i 27 hm3), fruit de la baixa
pluviometria típica de l’hivern.

Aquesta Setmana Santa tenim previst disposar ja del
full d’inscripció a l’Agrupació. Us animem a formar
part d’aquesta iniciativa. Totes les persones
interessades us podeu posar en contacte, en aquestes
festes que s’apropen , amb algun membre de ja junta
(Marc Corbella de Passanant; Pep de cal Ferreret;
Maribel i David de cal Francesc i la Maribel; Mireia
de cal Racó; Ramon de cal Mosset; Míriam de ca la
Virginia; i Pau i Montse del Porxo).
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM

El sistema Ter-Llobregat, que engloba els
embassaments del Ter –Sau i Susqueda- i el
Llobregat –la Baells, la Llosa del Cavall i Sant
Ponç-, se situa al 90% (553 hm3), de la seva
capacitat, 12 punts més que fa un any, quan
emmagatzemava 475 hm3. Els embassaments del
Llobregat estan avui al 93% de la seva capacitat,
mentre que els del Ter se situen al 89%.

Pel que fa a l’embassament de Darnius Boadella,
aquest es troba al 79% (48 hm3), un volum gairebé
idèntic al registrat fa dos mesos però lleugerament
superior al de fa un any (76% i 46 hm3). Aquesta
escassa variació de reserves es deu a què les
principals demandes d’aquest embassament són de
regadiu i aquestes tenen lloc durant la primavera i
l’estiu. En aquest sentit, amb les reserves actuals les
demandes d’abastament i reg estan garantides per
aquest any.

14.-Les reserves dels
embassaments de conques
internes superen en 11 punts els valors
assolits fa un any i se situen al 89%, amb
619 hm3 emmagatzemats
•Tot i el bon nivell de reserves, s’ha constatat un
lleu descens en els darrers 2 mesos, fruit de la baixa
pluviometria típica dels mesos d’hivern

El sistema Siurana-Riudecanyes tampoc registra
massa variacions en els darrers dos mesos i se situa
al 80% (14 hm3), però sí que disposa de menys
reserves que fa un any, quan emmagatzemava prop
de 16 hm3 (90%).

•El sistema Ter-Llobregat es troba al 90% (553
hm3), l’embassament de Darnius Boadella al 79%
(48 hm3) i el sistema Siurana-Riudecanyes al 80%
(14 hm3)
•Els volums actuals, que garanteixen les demandes
per a un any i mig, superen en 16 i 25 punts el
promig dels darrers 5 i 10 anys, respectivament
. ..Els embassaments de les conques internes
catalanes, gestionats per l’Agència Catalana de
l’Aigua se situen actualment al 89% de la seva
capacitat (619 hm3), 11 punts més que fa un any,
quan emmagatzemaven 540 hm3. Tot i aquest bon
11
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El valor unitari dels drets de cada beneficiari
convergiran anualment fins el 2019, al valor mig
dels DPB de la regió productiva a la que pertanyin

Els volums actuals dels embassaments de les
conques internes, que garanteixen les demandes per
a un any i mig, superen en 16 i 25 punts el promig
dels darrers 5 i 10 anys, respectivament. En aquest
sentit, el promig de les conques internes en els
darrers 5 anys ha estat del 73% (506 hm3), mentre
que el promig dels darrers 10 anys ha estat del 64%
(448 hm3)..

Beneficiaris
Seran beneficiaris del nou sistema d'ajuts directes
aquells que:

15.Aplicació de la nova PAC
2014-2020

•Hagin rebut ajuts directes en 2013, excepte si es
tracta de:
◦Joves que s'incorporin a l'activitat agrícola
◦Determinades transferències d'explotacions que van
rebre ajuts al 2013
•Complir amb la definició d'agricultor actiu:
◦Que el total d'ajudes directes no suposin més del
80% del total dels ingressos agraris
◦Aquesta condició no s'aplicarà als perceptors d'ajuts
directes inferiors a 1.250€/any
•Desenvolupar activitat agrària en totes les
superfícies de l'explotació:
◦Producció, cria o cultiu de productes agraris
◦Manteniment adequat dels conreus i de les pastures,
amb activitat anual sobre les superfícies d'entre una
llista d'activitats de manteniment que s'establirà
reglamentàriament
◦Les superfícies agràries de l'explotació no poden
estar abandonades
◦Per les pastures, el beneficiari ha de constar d'alta
com a titular d'una explotació ramadera activa en el
SIR (Sistema d'Informació Ramadera)
•Constar en els registres d'explotacions agràries i
ramaderes corresponents:
◦Els agricultors que fan la DUN i els ramaders que
consten al SIR, ja compleixen aquest requisit

El 2015 comença l'aplicació de la nova Política
Agrària Comuna (PAC) pel període 2014-2020, que
comporta un canvi del sistema d'ajuts directes.
Els actuals Drets de Pagament Únic (DPU) deixen
d'existir el 31.12.2014.
S'assignaran Drets de Pagament Base (DPB) als
agricultors i ramaders que van percebre ajuts
directes el 2013

Per a poder rebre DPB per assignació o
transferència caldrà: ser agricultor actiu i mantenir
activitat agrària en la totalitat de l’explotació
El nombre de DPB assignats serà, a priori, el valor
més petit entre les hectàrees admissibles declarades
el 2015 i 2013

Nou model d'ajuts directes S’estructura en:
•Pagament base
És un ajut desvinculat de la producció que percebrà
qui disposi de drets de pagament base.

El valor dels DPB assignats el 2015 vindrà
determinat per l'ajut de Pagament Únic percebut el
2014, ajustat al percentatge determinat pel Pagament
Base

A qui s’assignarà drets?
S’assignaran drets de pagament base a totes aquelles
persones físiques o jurídiques, que:

S'estableix un model general de regionalització que
definirà el valor mig dels DPB en diferents regions
productives.

◦sigui agricultor actiu
◦amb pagaments directes a la campanya 2013
◦que ho sol·licitin el 2015
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BELLTALL
NUM 95 PRIMAVERA 2015.

•Pagament verd o greening
És un ajut complementari al pagament base,
condicionat al compliment de les següents mesures
beneficioses pel medi ambient:

arribar fins el 25% del valor del dret de pagament
base, fins un màxim de 90 drets.
•Ajuts associats
Destinats a atendre sectors específics amb risc de
disminució o abandonament de la producció.
Els sectors que tindran aquests ajuts són: vaques
alletants, boví d’engreix, boví de llet, oví, cabrum,
cultius proteics, arròs, tomàquet per a indústria,
fruits de closca i garrofa i llegums de qualitat.

Diversificació de conreus
A explotacions amb superfícies de terres de conreu:
◦de menys de 10 ha, no cal fer diversificació.
◦entre 10 ha i 30 ha, cal mantenir 2 cultius, un d’ells
amb menys del 75% de la superfície de conreu
◦més de 30 ha, cal mantenir un mínim de 3 cultius.

Règim petit agricultor
S'estableix un règim simplificat, que s'aplicarà
automàticament a tots els perceptors que rebin
menys de 1250 €/any en concepte d'ajudes directes.

El principal no pot superar el 75% de la superfície, i
els dos principals el 95% de la superfície.
Manteniment de pastures
Caldrà mantenir al llarg dels anys la superfície de
referència dedicada a pastures permanents.
En les pastures mediambientalment sensibles només
es podran efectuar les actuacions necessàries pel seu
manteniment.

Per les persones que participin en aquest règim no
serà d'aplicació la condició d'agricultor actiu, no
estaran sotmesos al procés de convergència del valor
dels drets, estaran exempts de l'aplicació de les
pràctiques agrícoles del pagament verd i no estaran
sotmesos als controls de condicionalitat.

Superfícies d’interès ecològic

No es concediran aquests avantatges quan es
demostri que s'han creat artificialment les
condicions per a acollir-se a aquest règim.

Caldrà destinar un 5% de la superfície cultivable a
superfícies d’interès ecològic (SIE) a les
explotacions de més de 15ha.
Són superfícies d’interès ecològic: terres en guaret i
els conreus fixadors de nitrogen.

Limitacions de pagament
L’import mínim d’ajut directe a percebre s’estableix
en 100€ l’any 2015, en 200€ l’any 2016 i de 300€ a
partir de l’any 2017.
•Pagament a joves
És l’import complementari al pagament base, que
cobraran els joves menors de 41 anys. L’import pot

S’estableix una modulació del 5% del pagament
base per imports superiors a 150.000€.
13
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sense la necessitat per part dels emprenedors
d’efectuar grans inversions en material i, per tant,
minimitzant el risc d’aquestes operacions. El lloguer
de les instal·lacions es regularà amb preus públics i
es potenciarà la col·laboració i el treball en equip
entre emprenedors.

16.-S'estrena 'l'Espai Cuina'
del viver agroalimentari de
Concactiva
Font. www.laconcadiari.cat

Després del pas d'aquests joves per l'Espai Cuina,
les instal·lacions es posaran a disposició del públic.
De moment, els joves acabaran la formació el proper
mes de maig i duran a terme pràctiques a diversos
restaurants de la Conca de Barberà.

Les noves instal·lacions es posaran a disposició dels
professionals de la comarca i també del públic en
general amb gràcies a l'oferta formativa

L'Espai Cuina del Viver Agroalimentari de
Concactiva ja està en funcionament. Fa unes
setmanes que els alumnes del programa 'Joves per
l'Ocupació', que cursen la modalitat d'operacions
bàsiques de cuina, han estrenat les instal·lacions.
Des de Concactiva es valora positivament el primer
contacte amb la maquinària i el nou espai que
ofereix moltes possibilitats.

S’obrirà la possibilitat de dur a terme contractacions
subvencionades d’aquests treballadors de fins a
3.900 euros i una possible bonificació del 100% de
la seguretat social empresarial per a contingències
comuns.
Els restauradors que estiguin interessats, tant en la
practica del viverisme i el lloguer de les
instal·lacions,
com en
les
contractacions
subvencionades, poden dirigir-se a Concactiva i el
seu servei de suport a l’ocupació.
L'Espai Cuina ja treballa en una oferta de cursos per
als professionals de l'Hostaleria i també per a
persones aturades.

17.-Cada habitant de
Passanant i Belltall paga 1005
€ a l’ any en sous de personal
de l’ Ajuntament

L'Espai Cuina és un projecte innovador amb
l’objectiu de proporcionar als emprenedors del món
de la restauració i la producció de productes
agroalimentaris un ampli espai per a poder fer
realitat els seus projectes. Així, en aquest espai es
podran desenvolupar projectes de càtering, suport
als restaurants de la comarca, producció de
productes agroalimentaris i precuinats del territori

L’ Ajuntament de Passanant i Belltall ha publicat al
BOP del Dissabte, 17 de gener de 2015 - Número
13 , el pressupost del 2015 on es detalla les
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despeses i les fonts d’ ingressos del municipi pel
2015.
De les dades publicades es constatà un cost en
154800 euros en “ despeses de personal” .
Considerant que el padró d’ habitants és de 154 (
padró municipal IDESCAT) , vol dir que cada
Habitant del Municipi ha de pagar 1005 € a l’ any
en sous de treballadors.

18.-.Forès amb 2000 i
Passanant i Belltall amb 1000
€/ habitants els municipis amb
cost més elevat en personal a
la Conca de Barberà.

Els ingressos d’ impostos directes pressupostats
son 154000 €, és a dir amb els IMPOSTOS es
paguen els sous dels treballadors municipals. Però
el pressupost total és de 781600 euros que es cobreix
amb altres ingressos i també en préstecs dels bancs.

El Bolletí oficial de la Província (BOP ) publica tal
com estableix la llei cada any els pressupostos de
cada Ajuntament. D’ entre aquestes dades cal definir
les DESPESES DE PERSONAL . les dades són
publiques i es poden trobar
a la web
www.dipta.cat . La Generalitat de Catalunya també
disposa a la seva web de les dades del padró d’
habitants de cada municipi.( www .idescat.cat)

Addicionalment encara hi ha 4 noves places
VACANTS que si es cobrissin faria que el nombre
de treballadors seria de 11 per 154 habitants. Les
places vacants són ( Secretari- Interventor (
categoria B) ,Dinamitzador social, Guarderia Rural,
Auxiliar de Dinamitzador social). A la web de la
diputació de Tarragona es pot trobar les retribucions
en funció de la categoria laboral

Fores
Conesa
Senan
Solivella
blancafort
Sarral
Pira
Barberà
Vallclara
Passanant i Belltall
Les Piles
Vallfogona
Rocafort de Queralt
Pontils
Savalla del Comptat
Vilanova de Prades
Vilaverd
Vimbodi i Poblet
Montblanc
Santa Coloma de Queralt
Llorac
Espluga de francolí

http://www.diputaciodetarragona.cat/ca/finances-ipressupostos/retribucions-i-relacio-de-llocs
Si ho comparem amb un altre municipi petit d’
Osona com Espinelves amb 196 habitants , veiem
que el pressupost del 2014 era de 63692 euros en
despeses de personal , el que vol dir que el cost és
de 324 € / habitant.

Despeses de personal nº personal habitants
92800
3
46
101900
3
122
19283
1
53
131400
6
653
133300
6
413
443635
21
1595
131100
7
480
238627
10
519
40865
3
116
154800
7
154
60500
2
214
40980
1
99
74800
5
256
38500
2
123
27400
1
65
65578
4
126
145400
6
487
296100
10
964
3985527
133
7359
798329
36
2931
55290
1
112
1101236
19
3836
8177350
287
20723

Les dades del 2014 indiquen que a la Conca de
Barberà hi ha una població de 20723 habitants i que
hi ha 287 persones contractes com a personal dels
diferents Ajuntaments. Tot aquestes persones
suposen una despeses de 8.2 milions d’euros.
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habitants/ nº personal
Fores
15
Passanant i Belltall
22
Vilanova de Prades
32
Vallclara
39
Conesa
41
Rocafort de Queralt
51
Barberà
52
Senan
53
Montblanc
55
Pontils
62
Savalla del Comptat
65
Pira
69
blancafort
69
Sarral
76
Vilaverd
81
Santa Coloma de Queralt
81
Vimbodi i Poblet
96
Vallfogona
99
Les Piles
107
Solivella
109
Llorac
112
Espluga de francolí
202

cost/ habitant
Fores
2017
Passanant i Belltall
1005
Conesa
835
Montblanc
542
Vilanova de Prades
520
Llorac
494
Barberà
460
Savalla del Comptat
422
Vallfogona
414
Senan
364
Vallclara
352
Blancafort
323
Pontils
313
Vimbodi i Poblet
307
Vilaverd
299
Rocafort de Queralt
292
Espluga de francolí
287
Les Piles
283
Sarral
278
Pira
273
Santa Coloma de Queralt
272
Solivella
201

També veiem que la mitjana dels municipis és d’ un
treballador públic per cada 67 habitants, de nou
sobresurten Forès on n’hi ha un per cada 15
habitants i Passanant i Belltall que n’ hi ha un per
cada 32.

Si analitzem les dades veiem que la mitjana de cost
per habitant es situa als 338 € , destacant els
municipi de Forès on el cost es 2017 ( sis vegades
mes) i Passanant i Belltall és de 1005 ( 3 vegades
mes). La resta de pobles amb similitud d’ habitants
el cost esta al voltant de la mitjana de la Conca.

La mitjana de despeses de personal dels pobles
amb menys de 500 habitants és de 63039 euros
destacant Passanant i Belltall amb 1548600 ( el
doble de la mitjana) .
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