Assemblea General de L’ Associació de Veïns i Amics de Belltall

2014

El dissabte dia 30 d’ Agost del 2014 a les 19:00 es va reunir la Assemblea General de
L’ Associació de Veïns i Amics Belltall . Presideixen la taula el President (Pep
Lloses), el Secretari en funcions ( Joan Minguet) , vocal ( Albert Manasanch) i la
tresorera Laura Torrelles
L’ ordre del dia de l’ Assemblea es:
• Lectura i Aprovació de l’ acta de l’ Assemblea anterior. Pep LLoses
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Sala de Belltall . Joan Minguet
• Estat de Comptes del 2013 i pressupostos del 2014 Laura Torrelles
• Nous càrrecs. Pep Lloses
• Torn obert de paraules
Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea anterior
En primer lloc el President procedeix a fer lectura de l’ acta de l’ Assemblea anterior,
que es aprovada per tots els socis i sòcies assistents.
Informació de Presidència
Posteriorment el President procedeix a informar de les activitats realitzades durant
l’exercici. S’ informa que en l’ actualitat som 229 socis .( hi ha hagut dues altes i dues
baixes voluntàries)
Les activitats realitzades durant l’ any han estat:
Medi Ambient , Salut i Seguretat
• ACA ( Agència catalana de l’ aigua): Depuradora de la Teulera. Segueix
sense executar-se
• Demanat a Ajuntament Posar un rètol de VELOCITAT CONTROLADA PER
RADAR com el que hi ha a Pira per limitar els conductors que van massa de
pressa. No s’ ha rebut resposta de la carta enviada a l’ Ajuntament el 13

d’octubre del 2011.

Infraestructures , Equipaments i Urbanisme
 Futur:
o Dipòsit vell d’aigua de Belltall: Amb les millores realitzades al poble
amb els nous dipòsit d’aigua, el vell que hi ha sota Les escoles deixarà d’
utilitzar-se. La Junta ha avaluat com es podria recuperar aquest espai
i donar-li una utilitat pel poble.
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TDT a Belltall no funciona. Aquest és un tema de fa molts anys i que continua
i s’ agreuja. Molts canals no es poden veure al poble a diferents llocs i altres es
perd contínuament la comunicació

Activitats culturals. Les activitats realitzades han estat.
– Campionat escacs , tenis taula no s’ ha pogut realitzar a l’estar la sala
tancada.
– XII Excursió Cabanes de Volta.Com cada any hem realitzat l’excursió
de les cabanes de volta que ens permet veure i conèixer aquest
patrimoni cultural i al vegada gràcies a l’excursió visitar i conèixer els
camins i els indrets del terme.
– Pelegrinatge anual a Rocallaura :. L’ Associació col·labora pagant les
despeses dels aperitius que correspon pagar al poble de Belltall , tal i
com marca la tradició.
– 6ª Festa all de Belltall: Ha estat un èxit, amb més de 400 assistents i
per l’ any que ve es repetirà el primer dissabte d’ Agost( Gràcies

Agrupació productors all de Belltall, Agrupació d’ agricultors
Empreses col·laboradores).

i

Promoció estratègica
 NOVA WEB. Tenim una nova web més moderna i dinàmica que gestiona el
Joan del Porxo .
Finances







L’ octubre del 2014 tornarem a enviar els rebuts ( que correspondran al 2013 i
2014) .Hem obert un compte a CAIXA GUISSONA que no cobra comissió per
gestionar els rebuts.
Subvencions ( Turisme ( festa de l’all) i Revista les hem pogut demanar ).
Hem rebut una inspecció per part de la Diputació de la subvencions del
2013 de Turisme. Vam presentar tota la documentació pertinent i està tot
correcte.
HISENDA IVA. Vam demanar que ens retronessin l’ IVA com cada any .
Hisenda ens va demanar que li enviéssim totes les factures. Els hi vam enviar .
Hisenda va dir que calia que ens identifiquéssim com “ associació”, per tal de
que ens tornessis els diners. Altres Associacions de veïns catalanes s’ han
trobat amb el mateix problema Els hi vam enviar les actes de constitució,
estatuts. Estem a l’espera de resposta o de que ens tornin l’ IVA del 2013

Festes
 Col·laboració “ Comissió de Festes”. Assegurança Resp. Civil. Els membres de
la Comissió de Festes paguen la meitat de l’assegurança
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Temes pendents amb l’ Ajuntament



TELEFONIA mòbil . Quan n' hi haurà al poble. Resposta del SINDIC . No hi ha
data
Vorera al camí de Forès: Es va dir que s’arreglaria la vorera del camí e Forès
fins a cal Roig i no s’ ha realitzat.

Sala de Belltall
El vice-president Joan M. Minguet va repassar les actuacions realitzades per part de
l’ Associació per tal que l’Ajuntament reobrís la sala municipal de Belltall, que la
corporació va tancar el Maig del 2013.
 El dia 16 de novembre de 2013 es va reunir amb l’Ajuntament. Per part de
l’ajuntament estaven presents l’alcaldessa, Carme Amenós, i el regidor Joan
Fabregat; per part de l’associació, hi van ser el Joan M. Minguet i el Josep
Berenguer. En aquella reunió, de to absolutament cordial, es va parlar, de com
havien anat les coses i dels malentesos que hi va haver per les dues parts.
L’Ajuntament ens va dir que, en el moment en què van acollir-se a la
recomanació de més altes instàncies d’establir un decret per regularitzar els
locals municipals (per evitar accidents i desgràcies com les que havien passat
en un local de Madrid), sempre havien pensat en què fos l’associació de veïns
qui prengués la iniciativa d’obrir i tancar la sala. L’Ajuntament tornava a insistir
en aquesta proposta: que fos l’associació qui es responsabilitzés de l’obertura
de la sala.
 Amb posterioritat, en reunió de la Junta Directiva, es va ponderar aquesta
possibilitat, però l’associació vam arribar a l’acord de no acceptar-la. Les raons
són clares: acceptar l’encàrrec d’obrir i tancar la sala, volia dir també acceptar
explícitament la responsabilitat legal que això impliqués. És a dir, que si hi
havia qualsevol problema o accident dins del local en les hores en què estés
obert, l’associació de veïns en rebria les conseqüències legals. La Junta
Directiva, per mitjà del seu vicepresident, el Joan del Porxo, en data 20 de
gener, va enviar un correu electrònic a l’alcaldia on explicava la posició de la
Junta. En aquesta mateixa carta la junta directiva aportava algunes altres
solucions per tal que la sala pogués tornar al seu ús habitual abans de la
proclamació del decret municipal. Des d’aquell 20 de gener, l’alcaldia no ha
respost en cap sentit.
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Canvi de càrrecs de la Junta
Cal renovar els càrrecs de Secretari per deixar-ho després de 24 anys el Josep Miró
i també el de vocal 5è per defunció del Jordi da Ca l’ Anton.El President i la Junta
agraeix la dedicació i treball realitzat per ambdós durant tots aquests anys
Les persones que s’ han presentat als càrrecs vacants han estat:
• Secretari ( Albert Manasanch )
• Vocal 4rt ( vacant )
• Vocal 5è ( vacant )
•
Es demanen voluntaris que vulguin ser membres de la Junta com a vocals 4rt i 5è.
Els nous càrrecs son aprovats pels assistents a l’ Assemblea.
Estat de Comptes 2013 i Pressupost 2014
Laura Torrelles passa a exposar l’ estat de comptes del 2013. Els Ingressos han estat
de 4088.78 i les despeses de 6326.28 €. El Saldo inicial era de 2632.74€.Això ha
fet que a 31 de Desembre del 2013 tinguéssim 1295.23 .El pressupost intencionat pel
2014 és de 3000 € . L’ estat de comptes del 2013 i el pressupost del 2014 queda
aprovat per l’ Assemblea.
La tresorera també informa que ha revisat totes les factures dels darrers 5 anys
sense trobar cap irregularitat.
Torn obert de paraules
Els assistents a l’ Assemblea fan els següents comentaris.
Els veïns es mostraren absolutament disgustats pel fet de que la sala continués
tancada ja que durant tot l’estiu els petits i més grans no han tingut un lloc per reunirse com havien fet sempre. També indignació davant la falta de resposta de
l’Ajuntament a les propostes de l’Associació que volien reobrir la sala amb el consens
de tothom. Els assistents a l’assemblea van exposar que és l’ únic poble de la comarca
on es dóna a aquest fet, en tots els pobles de la Conca la responsabilitat de la gestió
dels locals públics es cedeix a les diferents Associacions culturals, de veïns o
esportives sense haver d’assumir les responsabilitats civils o penals.
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També va intervenir la Presidenta de l’Associació de veïns de Passanant que va
exposar que ells han de llogar i pagar les fiances cada vegada que fan una activitat a
Passanant i l’ únic local que els hi deixen és el que hi al costa de la pista poliesportiva.
El president també va recordar que es va invitar a l’ alcaldessa i a tots els regidors a l’
Assemblea i que sols ha vingut la regidora Mireia Roset.
Arbres davant del FORUM. Demanar a l’ Ajuntament que es tornin a plantar arbres
en aquella zona. Josep Berengué (jardiner) explica que es podien haver salvat els
arbres i sols tallar les arrels , és una pràctica habitual dels professionals de la
jardineria.
Restaurar el"patrimoni"de Belltall :la creu de terme i les estel.les del fossar. La
restauració es va fer l’ any 2000 i aquest any 2014 tocava restaurar-ho de nou.
Demanar a l’ Ajuntament que ho realitzi tal com es va acordar l’ any 2000.
Estat dels carrers. Hi ha carrers en mal estat cal que es realitzin millores de
pavimentació
El Router i la connexió d’ internet al casal municipal és molt lenta i es bloqueja molt
sovint. El metge no pot IMPRIMIR RECEPTES pels veïns. Demanar al’ Ajuntament
que millori el servei d’ internet al casal municipal.
TDT. Segueix sense funcionar després d’una inversió milionària en una antena nova
que no esta donant les prestacions per les que va ser definida.

Sense cap altre punt es tanca la reunió a dos quarts de nou del vespre.
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