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Lectura i aprovació de l’acta de l’ Assemblea
anterior

1.-Assemblea
socis i sòcies

General

de

En primer lloc el Secretari procedeix a fer lectura
de l’ acta de l’ Assemblea anterior, que es aprovada
per tots els socis i sòcies assistents.

El dissabte dia 29 d’ Agost del 2015 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 Vice-President ( Joan
Minguet) , Secretari( 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. Albert Manasanch
• Informació de la Presidència. Pep Lloses
• Estat de Comptes del 2014 i pressupostos
del 2015. Laura Torrelles
• Nous càrrecs. Pep Lloses
• Torn obert de paraules

Informació de Presidència
Posteriorment el President procedeix a informar de
les activitats realitzades durant l’exercici.
S’
informa que en l’ actualitat som 211 socis .( hi ha
hagut una altes i quatre baixes voluntàries, i s’ ha
revisat totes les persones d’ acord als rebuts enviats.
S’ han eliminat algunes entitats que no són persones
físiques com a socis.)

Les activitats realitzades durant l’ any han estat:
Infraestructures , Equipaments i Urbanisme)
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•

TDT / mòbil a Belltall no funciona. La
TDT i la cobertura de telefonia mòbil
segueix sense funcionar a Belltall i no s’ ha
realitzat cap millora en els darrers 4 anys.

•

les aigües fecals: Segueixen abocant-se a la
bassa de la Teulera on hi ha filtracions al sòl
i camps pròxims) , no s’ ha realitzat cap
millora en l’àrea.




Activitats culturals. Les activitats realitzades han
estat.
– XIII
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.
– 7ª 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
i
Empreses col·laboradores).





que correspondran al 2013 i 2014) . Hem
enviat cartes personalitzades amb els
formats per omplir . Ho tornarem a fer i
sinó ens ho envien decidirem les accions a
prendre en la Propera Assemblea.
Els rebuts corresponents al 2015 es cobraran
el Gener del 2016.
Subvencions 2014 i 2015 . Concedides i
cobrades les del 2014 ( Turisme ( festa de
l’all. 262 euros ) i Revista( 693 euros) . Pel
any 2015 s’ han tornat a demanar.
HISENDA IVA. Ens ha revisat l IVA
Hisenda i ens indica que no podem cobrar l’
IVA de les activitats demanades. Fins i tot el
contrari ens ha demanat que paguem 171
euros per haver ingressat Iva del cobrament
de rebuts dels socis. Demanarem excepció
de IVA( Agrair ajuda de Miriam de Ca la
Virginia per les gestions legals amb
Hisenda)
Donatiu Comissió de Festes de Belltall.
Josep Berengué La Comissió ha desaparegut
i ha decidir donar tots els diners que tenien a
l’ Associació de veïns com a entitat que
aglutina a més persones dl poble. L’
Associació de veïns agraeix aquest donatiu

Canvi de càrrecs de la Junta
Les persones que s’ han presentat al llarg de l’any i
que ja han participat en les reunions de la Junta han
estat .
• Vocal 4rt ( Silvia Costa Manasanch )
• Vocal 5è ( vacant )
•
Es demanen voluntaris que vulguin ser membres
de la Junta com a vocals i 5è.
Els nous càrrecs son aprovats pels assistents a l’
Assemblea.

Estat de Comptes 2014 i Pressupost 2015
Laura Torrelles passa a exposar l’ estat de comptes
del 2014. Els Ingressos han estat de 5950.44 i les
despeses de 4631.06 €. El Saldo inicial era de
1295.93€.Això ha fet que a 31 de Desembre del
2014 tinguéssim 1319.18 .El pressupost intencionat
pel 2015 és de 2000 € . L’ estat de comptes del

Finances


Encara ens faltes 50 socis que ens enviïn
el formulari per poder cobrar els rebuts
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2014 i el pressupost del 2015 queda aprovat per l’
Assemblea.

damunt des de fa molts temps havia de ser una
mesura provisional)

Torn obert de paraules
Els assistents a l’ Assemblea fan els
comentaris.

següents

–
Mal estat de molts carrers del poble
(especialment, el carrer Sant Antoni i carrer Major) i
la necessitat de la seva reparació

–Mal estat dels camins del terme (especialment, el
que baixa a la Sirolla i el del Collet blanc) i la
necessitat d’arreglar-los. L’ Agrupació d’ agricultors
amb els diners del COTO se n’ encarregava
d’arreglar-los , però no disposa de diners . El
responsable d’arreglar-los és l’ Ajuntament a través
de partides destinades a tal propòsit o subvencions.
Sol·licitar que s’ inverteixi en arreglar els camins
del poble.

– esbrinar la titularitat real del cementiri per tal
d’aclarir la seva gestió futura, si hi ha noves
demandes de nínxol, si s’hagués d’ampliar, neteja,
etc.

necessitat d’arreglar d’altres detalls del poble: la
font de la Plaça de la font es va trencar i no s’
arreglat, els arbres de davant del Fòrum les arrels
dels quals són perilloses (els cons que hi ha al
3
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– demanar a l’Alcaldessa que convoqui una
reunió amb el poble per explicar si l’Ajuntament
proposa alguna solució per a l’ús de la sala
municipal.

TES/2708/2014, de 14 de novembre, de decisió
prèvia d'avaluació ambiental de les "Normes de
planejament urbanístic. Municipis del Camp de
Tarragona”, als termes municipals d'Arbolí, la
Febró,Riudecols, Forès, Passanant i Belltall,
Rocafort de Queralt, Savallà del Comtat, Bellmunt
del Priorat, la Bisbal de Falset, el Lloar, Margalef,
Pradell de la Teixeta, la Vilella Alta i la Vilella
Baixa (exp.OAA20140068).

-Conservació dels monuments històrics: creu de
Terme i de la Plaça de la Creu , Esteles del
Fossar. Aquest monuments s’ havien de restaurar el
2014, l’ Ajuntament va demanar una subvenció ,
però no s’ han restaurat.

FORUM: Enviar carta a l’ Arquebisbat demanant
que s’arregli l’ edifici ja que està en males
condicions.
FESTA Major Els rebuts que envia L ‘ Ajuntament
son voluntaris i es pot decidir si es paguen o no.
Els presents van voler destacar que cal una millor
gestió dels diners públics i invertir en obres
necessàries pel poble i no en activitats lúdiques d’alt
pressupost.
S’acorda enviar una carta a l’ Ajuntament
sol·licitant es resolguin els punts dalt esmentats
Sense cap altre punt es tanca la reunió a dos quarts
de nou del vespre.

Nul servei que la torre de comunicacions pel que
fa al nucli de Belltall, ( cobertura del mòbil es
deficient , mentre que al nucli de Passanant és
excel·lent per Vodafone) .

2.-Els alcaldes analitzen els
problemes de la comarca
relacionats amb l'abastament
d'aigua i les
telecomunicacions

POUM : La Generalitat va aprovar les normes de
Planejament urbanístic pel municipi al no se capaç l’
Ajuntament en 4 anys de redactar el POUM.
Aquestes Normes són les vàlides per fer qualsevol
obra . Es van fer unes reunions amb el representant
de l’ Associació Josep Berengué, però es van deixar
de fer i posteriorment la Generalitat va aprovar la
resolució adjunta , sense ser informat els
representants del POUM

Font.Consell Comarcal de la Conca
Ahir a la tarda es va reunir al Consell Comarcal el
Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà. Entre els
temes estudiats van destacar els problemes que en
aquests moments té la comarca relacionats amb les
telecomunicacions i l'abastament d'aigua.

DEPARTAMENT DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT: RESOLUCIÓ
4

BELLTALL
NUM 97 TARDOR 2015.

En primer lloc els representants dels ajuntaments
van nomenar els representants del Consell Comarcal
a la Comissió de Promoció Turística de la Conca de
Barberà. Aquesta comissió està formada pels
ajuntaments de la comarca que disposen d'oficina
municipal de turisme i per representants del sector
privat. El Consell Comarcal va designar per a
aquesta comissió els representants dels ajuntaments
de Sarral i Vimbodí i Poblet.

El president va manifestar que aquest dos temes: el
de les telecomunicacions i el de l'abastament d'aigua
són dos dels objectius prioritaris del Consell
Comarcal a resoldre en aquest mandat

3.-Membres Diputació
Tarragona
Font: concadiari.cat

Josep Pijoan, president del Consell Comarcal, va
informar els alcaldes sobre les gestions que havia
realitzat davant del Departament de Sanitat en
relació amb la problemàtica de les ambulàncies del
SEM. En aquest sentit el president va declarar que
s'està a l'espera de la resposta de la Generalitat.

El r dilluns 29 de juny es constitueix el nou ple de la
Diputació de Tarragona. Seran 27 representats
escollits entre els regidors de cada municipi i de
cada partit, que sumen, per ordre, 11 per al grup de
Convergència i Unió, 7 per a Esquerra, 6 per al PSC
i 1 per al PP, Ciutadans i la CUP respectivament.
Destaca el fet, d'una banda, que hi hagi només dues
dones, el que suposa poc més d'un 7%, fent de la
Diputació un òrgan gens paritari. Només la
convergent Montserrat Carreras i la socialista
Immaculada Costa, a més a més de la mateixa
comarca, han estat designades pel seu partit per
representar la demarcació i, d'entre els grups grans,
Esquerra no ha trobat cap dona entre els set diputats.
Tampoc el PP, Ciutadans i la CUP, amb només un
diputat, han considerat l'opció de cap dona. Una
altra curiositat és que Unió només compta amb dos
diputats provincials, del total d'onze que té
l'exfederació, i un d'ells és pertanyent al sector crític,
independentista, i l'altre, tot i no formar part de cap
sector de manera oficial, també es declara
sobiranista.

Un altre punt que es va tractar va ser el de la situació
actual dels nou municipis de la comarca que tenen
problemes amb l'abastament d'aigua potable i que
s'han vist agreujats amb la sequera d'aquest estiu. El
president i els alcaldes van debatre la situació
viscuda i el fet que en aquests moments s'està
pendent que per part de l'ACA es presenti el projecte
d'abastament d'aigua que ha de resoldre
definitivament aquesta problemàtica i també el fet
que s'espera també a conèixer els terminis
d'execució de les obres d'abastament.

Josep Poblet i Tous (CDC): alcalde de Vila-seca i
molt possiblement reelegit president de la Diputació
de Tarragona. Està imputat pel cas Innova per la
seva vinculació amb la construcció irregular d'un
centre mèdic de Vila-seca. L'home fort de
Convergència a la demarcació.
Pere Granados Carrillo (CDC): alcalde de Salou.
Secretari general de Formació Unitat Per Salou
(FUPS), es va presentar com a candidat amb una
candidatura conjunta amb Convergència i Unió.

Un altre dels punts debatut a bastament va ser el dels
problemes amb les telecomunicacions que tenen
molts municipis de la comarca. Els veïns d'alguns
pobles no disposen de cobertura (o és molt
deficient) de TDT, internet i fins i tot moltes
deficiències pel que fa a les comunicacions
telefòniques mòbils. Davant d'això s'està a l'espera
que la Direcció General de Telecomunicacions de la
Generalitat presenti un pla d'actuacions per resoldre
aquestes mancances.

Josep Maria Cruset Domènech (CDC): alcalde de
Riudoms. De la mateixa manera que els dos
anteriors, ha dominat els comicis electorals al seu
poble de manera clara.
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Montserrat Carreras Garcia (CDC): alcaldessa de
Cunit. Reelegida i avalada pel seu partit.

Carles Ribé i Solé (ERC): l'únic regidor del partit a
l'Arboç. Respecte al darrer mandat, han perdut vots,
cosa que els ha fet perdre un representant al
municipi.

Joan Josep Malràs Pascual (UDC): alcalde de Prat
de Comte, poble de la Terra Alta famós per elaborar
aiguardent i per oferir feina a famílies amb fills per
mantenir l'escola. Adherit a l'associació Hereus
UDC 1931, sector crític d'Unió a favor de la
independència.

Miquel Subirats Garriga (ERC): cinquè regidor
del partit a Amposta, capital del Montsià on hi han
aconseguit la majoria absoluta després del domini de
Convergència.

Álvaro Gisbert Segarra (CDC): alcalde de
Masdenverge, poble del Montsià on ha guanyat de
manera repetida amb majoria absoluta.

Jordi Vinyals i Nogués (ERC): regidor a la Selva
del Camp. La seva candidatura ha duplicat resultats
al poble.

Joan Piñol Mora (CDC): alcalde de Móra d'Ebre,
on també hi ha guanyat de manera repetida amb
majoria absoluta.

Josep Fèlix Ballesteros Casanova (PSC): alcalde
reelegit de Tarragona. Aquests seran, tal com ha dit
ell mateix, els seus últims quatre anys en política
municipal. Possiblement, de la mà de Josep Poblet,
sigui vice-president de la Diputació. Tots dos van
presentar el pacte de govern per al proper mandat.

Lluís Soler Panisello (CDC): alcalde de Deltebre i
expresident del Consell Comarcal del Baix Ebre. És
un valor en alça al partit.
Joan Olivella Ricart (CDC): exalcalde i ara líder
de l'oposició a Calafell després del pacte
espanyolista entre el PSC i Ciutadans.

Josep Masdeu Isern (PSC): regidor a la Selva del
Camp.
Martí Carnicer Vidal (PSC): alcalde reelegit del
Vendrell. Aquest serà el sisè mandat en què és
escollit alcalde de la capital del Baix Penedès.

Carles Pellicer Punyed (CDC): alcalde de Reus,
reelegit amb minoria que l'obligarà a construir un
govern municipal basat en el diàleg. Durant el darrer
mandat s'ha vist constantment marcat per l'escàndol
del cas Innova.

Salvador Ferré Budesca (PSC): regidor de la
Canonja i secretari de cohesió territorial del partit al
Camp de Tarragona.

Mateu Montserrat i Miquel (UDC): alcalde
reelegit del Pla de Santa Maria. Tot i que no forma
part del sector crític, sí que es declara obertament
independentista.

Immaculada Costa Ramon (PSC): alcaldessa del
Montmell.
Francesc Josep Miró Melich (PSC): exalcalde de
Godall. En aquestes eleccions s'ha presentat i és
regidor a l'Ajuntament d'Amposta.

Gervasi Aspa Casanova (ERC): exalcalde de
Deltebre, després d'haver rebut un càstig sever a les
urnes. Rellevat de la presidència d'ERC a les Terres
de l'Ebre.

José Luis Martín García (PP): regidor de
Tarragona. Repetint a l'oposició després de baixar la
seva representació al consistori.

Pau Ricomà i Vallhonrat (ERC): regidor a
Tarragona i cap de la llista que ha fet tornar el partit
al consistori. El seu seient està actualment en disputa
amb l'alcalde de la Secuita, Eudald Roca.

Rubén Viñuales Elías (C's): nou a la Diputació,
tant ell com el partit. Va irrompre com a segona
força a Tarragona i es quedarà a l'oposició els quatre
anys.

Joan Francesc Piqué i Barceló (ERC): regidor a
Marçà, poble del Priorat on hi tenen tots els
representants.

David Vidal Caballé (CUP): també nou a la
Diputació. Fins al 24 de maig, l'únic regidor de la
formació a Reus i protagonista de la política
reusenca per ajudar a destapar el cas Innova. La seva
formació l'ha triat precisament per la seva

Jordi Cartanyà i Benet (ERC): regidor a Valls.
Poc després del ple de constitució, va arribar a un
acord amb l'alcalde Albert Batet (CiU).
6
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experiència i els seus coneixements, i poder
aconseguir i treure informació d'aquesta institució

4.L’expedient de suplement de
crèdit i/o crèdit extraordinari
número 2/2015, finançat
mitjançant romanent líquid de
Tresoreria, del pressupost vigent de la corporació,
s’ha publicat al BOP número 104, del dia 6 de maig
de 2015, i no s’hi ha presentat cap reclamació ni cap
suggeriment. L’expedient ha quedat definitivament
aprovat en data 28 de maig de 2015 i es fan públics
els capítols modificats. La quantitat definitiva dels
capítols és la següent:

El jutge va condemnar Ausàs, i el Tribunal Suprem
ho va ratificar, a quatre anys de presó i a pagar una
multa de 195.000 euros pels delictes de contraban
de tabac i de pertinença a un grup criminal. Dos
implicats més, incloent-hi un brigada de la Guàrdia
Civil, hauran de complir condemnes de cinc anys i
tres mesos i mig de presó i 390.000 euros de multa.
A més, uns altres cinc acusats hauran de pagar
195.000 euros i tres anys i mig de presó.
La sentència va considerar provat que els vuit
condemnats pel cas formaven part d'un grup que es
dedicava a la importació i distribució il·lícita de
tabac d'Andorra. Explicava que és "patent" que Jordi
Ausàs, que també va ser alcalde de la Seu d'Urgell,
tenia assignat un paper de "particular rellevància"
dins del grup, ja que era l'encarregat de donar sortida
cap al mercat interior al tabac mogut pels altres
implicats.

Contra l’aprovació defnitiva, les persones
legitimades podran interposar recurs contenciós
administratiu
davant
laSala
Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci.

5.-L'exconseller
de
Governació
Jordi Ausàs a
presó
Font:Diari Ara
L'exconseller de Governació Jordi Ausàs va entrar
ahir a la nit a la presó de Ponent de Lleida per
complir una condemna de quatre anys de presó per
contraban, segons informa l'agència Europa Press.
Ahir i abans d'ahir havien anat entrant al centre
penitenciari els altres condemnats pel mateix cas,
l'expolític ha estat l'últim en fer-ho.
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Si comparem aquesta xifra amb els quilograms
recollits durant el mateix període de temps de l'any
2014, podem destacar que hi ha hagut un increment
de les deixalleries en un 6,22% i un augment del
vidre del 23,12%. Tanmateix, trobem un decrement
molt important del cartró comercial del 18,77 %,
una tendència a la baixa que es segueix des d'aquests
últims anys en molts municipis de la comarca, degut
a la reducció del consum en els comerços de la
comarca

El Tribunal Suprem va ratificar que les proves
evidenciaven que l'exconseller va anar al garatge on
guardaven el tabac il·legal com a mínim 22 vegades.
També assenyala que en el seu propi garatge es va
trobar tabac il·legal valorat en 14.562 euros, a més
de material d'embalatge que es va trobar, 25.875
euros en efectiu i notes manuscrites i informàtiques
amb apunts relacionats amb la distribució del tabac

Amb les dades que es presenten en aquest informe,
observem que la reducció del consum de productes
com a conseqüència de la crisi econòmica ha
moderat l'augment de producció de residus, i en
causa els percentatges d'augment de recollida de
residus.

6.-LA CONCA DE BARBERÀ
OBTÉ
UNES
DADES
POSITIVES EN RECOLLIDA
DE RESIDUS MUNICIPALS
DURANT
EL
SEGON
TRIMESTRE DE L'ANY

Amb les dades obtingudes durant aquest període del
2015, s'observa una tendència positiva de la
població a recollir selectivament les seves
escombraries i la qual s'ha consolidat, ja que de tots
els residus que generem en recuperem quasi bé la
meitat selectivament , ja que estem en un 49,02% de
recuperació de residus, i la causa és 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.

Font: consell Comarcal Conca

La implantació del model de recollida selectiva ha
permès augmentar d'any en any les dades de
recollida selectiva de la comarca. Actualment la
Conca de Barberà es situa en una de les comarques
que més recicla de Catalunya, i aquest model
eficient de reciclatge, és gràcies als ciutadans i la
seva participació en aquest projecte conjunt.

Aquesta feina conjunta dels 22 municipis de la
comarca, representa una tasca molt important de
reciclatge, que té com a finalitat preservar el medi
ambient i la sostenibilitat de la comarca, i fomentar
la reducció i separació de residus

Les dades d'aquest segon trimestre de 2015
confirmen que la Conca de Barberà ha augmentat
progressivament el percentatge de recuperació de
residus generats i separats selectivament aconseguint
un 49,02%, una dada molt positiva. A més la
comarca, té una producció més baixa de residus per
càpita, que es situa en un 1,36 kg/hab/dia, en
comparació amb la dada catalana que està en 1,47
kg/hab/dia. Per tan generem menys residus per
habitant, i els que generem, els separem més
selectivament, aconseguint així un percentatge més
alt que la resta de Catalunya.
Durant aquest segon trimestre de 2015 s'han recollit
2.580,52 tones de residus municipals a la Conca de
Barberà procedents de la recollida selectiva de
residus municipals, de les quals 553,8 tones de
residus són procedents de deixalleries comarcals i
serveis mòbils.
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7.-Josep Pijoan elegit per
unanimitat nou president del
Consell Comarcal

8.-SOU DELS MEMBRES DEL
CONSISTORI
Administració Local2015-07586
Ajuntament de Passanant i Belltall
EDICTE
Per acord plenari de data 22 de juny de 2015, es va
acordar el règim de dedicació i el règim
d’indemnitzacions del smembres de la corporació, i
que són:

Josep Pijoan, alcalde de Pira i conseller comarcal en
representació de la FIC, va ser elegit ahir al vespre
nou president del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà en el decurs de la reunió del Ple
extraordinari de constitució del nou govern de l’ens
comarcal. Pijoan va ser l’únic candidat que optava al
càrrec i va assolir tots els vots, fruit de l’acord entre
els grups polítics amb representació al Consell de
formar un govern d’unitat.

Retribucions:
Nom i cognoms: Sra. M. Carme Amenós i
Fabregat
Règim de dedicació: Parcial
Percentatge de dedicació: 75%
Retribució (euros bruts anuals): 10.538,88.-€

En el torn de paraules el nou president va manifestar
la seva satisfacció personal per la seva elecció per al
càrrec després de molts anys de dedicació a la
política municipal i comarcal. També va manifestar
el seu agraïment personal a diferents persones
properes i va esboçar les principals línies d’actuació
del govern durant el nou mandat. El nou president
també va avançar que ERC assumirà les àrees de
turisme i promoció econòmica; CiU la d'assitència
als municipis, i la FIC la de serveis a les persones.

Indemnitzacions per assistències a òrgans
col·legiats:
Ple, 100.-€/sessió.
Comissió Especial de Comptes, 100.-€/sessió
La qual cosa es fa pública, de conformitat amb
l’article 75.5 de la Llei 7-1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació
amb l’article 166 del Decret legislatiu 2-2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i altra
normativa concordant.
Passanant, 20 de juliol de 2015.

Hom preveu que a finals de la setmana vinent podria
dur-se a terme el Ple d’organització del Consell
Comarcal en el qual es definirà la composició dels
òrgans col·legiats, es nomenaran els vicepresidents,
el gerent i els consellers comarcals responsables de
les àrees de treball.
El Consell Comarcal està format per un total de 19
consellers distribuïts de la següent manera: vuit de
CiU, set d’ERC, 3 de la FIC i 1 del PSC

9:BOP: Nou suplement
Credit Ajuntament

de

L’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit
extraordinari número 2/2015, finançat mitjançant
romanent líquid de Tresoreria , del pressupost vigent
de la corporació, s’ha publicat al BOP número 104, del
dia 6 de maig de 2015, ino s’hi ha presentat cap
reclamació ni cap suggeriment. L’expedient ha quedat
defi nitivament aprovat en data 28 de maig de 2015 i
es fan públics els capítols modificats. La quantitat defi
nitiva dels capítols és la següent:
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majoritària

a

aquesta

població.

Amb una participació del 81,25%, la Conca ha
registrat un augment del 8,17% respecte a les
eleccions al Parlament de l'any 2012. En aquella
ocasió, els vots de CiU, ERC i la CUP representaven
el 74,99% del total amb 8.382 vots. Pel que fa als
comicis d'aquest 2015, Junts pel Sí i la CUP sumen
9.248 vots i un 75,58%. Les opcions
independentistes a la Conca continuen sent les més
votades, el percentatge varia poc més de mig punt
però el nombre de vots augmenta gairebé un miler.

Contra l’aprovació definitiva, les
persones
legitimades podran interposar recurs contenciós
administratiu
davant
laSala
Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos des
del’endemà de la publicació d’aquest anunci.

La CUP aconsegueix ser la segona força a la Conca
de Barberà i abandona la sisena posició que ocupava
als resultats del 2012. La formació independentista
passa dels 420 vots als 1106 però queda relegada a
la tercera posició a Montblanc. A la resta de
municipis és la segona més forçada excepte a
Vilanova de Prades, Pontils i a Savallà del Comtat.
Mentre a Vilanova i a Pontils, la segona força és el
PSC, a Savallà ho és Catalunya Sí que es pot
Junts pel Sí, que ha aconseguit el 66,54% els vots a
la Conca de Barberà ha seguit l'escrutini i la nit
electoral al Sindicat de Vinyaters de Montblanc.
Diversos alcaldes i regidors de la comarca s'han
reunit amb militants i simpatitzants mentre seguien
atentament el programa especial de TV3 a través
d'una pantalla gegant.

10.-Junts pel Sí guanya a tots
els pobles de la Conca i la
CUP és segona força
Font. www.concadiari.cat

Junts pel Sí guanya les eleccions d'aquest 27 de
setembre als 22 municipis de la Conca de Barberà.
La formació, a la que havien expressat el seu suport
tots els alcaldes de la comarca excepte el de
Vilanova de Prades (PSC), també ha acabat sent
10
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Els caps comarcals d'ERC i de CDC a la Conca de
Barberà, Pep Andreu i David Rovira, valoraven els
resultats de la comarca. Andreu afirmava que «crec
que el resultat de la Conca ha estat espectacular però
em sembla poc, pensava que guanyaria Junts pel Sí
en escons i, sumant amb la CUP es guanyaria en
vots. Això ho he de reconèixer, això suposa un
panorama polític més difícil i més complex però el
resultat de la Conca ha estat extraordinàriament
espatarrant».
Rovira assenyalava que «això és un èxit total perquè
a Vilanova de Prades, que és l'únic municipi on
no estem representats, també hi hem guanyat. És una
alegria que tota la comarca s'hagi manifestat en la
mateixa línia. Si ens haguéssim presentat per separat
no hauríem aconseguit els resultats que hem
obtingut
RESULTATS A PASSANANT I BELLTALL

11.-La CUP gairebé
aconsegueix triplicar els vots
a la Conca
La formació independentista és segona força a 18 de
les 22 poblacions de la comarca
FONT: WWW.concadiari.cat
La CUP aconsegueix ser la segona força a la Conca
de Barberà i abandona la sisena posició que ocupava
als resultats de les eleccions al Parlament de
Catalunya del 2012. La formació independentista
passa dels 420 vots als 1.106 i del 3,76% al 9,04%.
A Montblanc però, la CUP queda relegada a la
tercera posició amb 376 vots, 22 paperetes menys
que Ciutadans. A la resta de municipis es manté com
la segona més forçada excepte a Vilanova de Prades,
Pontils i a Savallà del Comtat. A Vilanova la CUP
és setena força i a Pontils i a Savallà del Comtat és
la quarta.

RESULTATS A CATALUNYA
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construirà una nova zona per tal de poder ampliar el
laboratori i el magatzem i disposar correctament els
equipaments de control remot de la resta de
depuradores, ja que aquesta instal·lació és la seu
central dels de sistemes de sanejament de la comarca
pel que fa a la part administrativa i analítica de la
gestió. També a Montblanc, es realitzarà un canvi de
les membranes dels difusors del reactor per
augmentar el seu rendiment i millorar
energèticament el cost i la sostenibilitat del
tractament, objectiu que es veurà ampliat amb
l’adquisició de noves bombes, sondes de control i
variadors per a diversos punts del sistema.

La CUP de Montblanc ha seguit l'escrutini a l'escola
les Muralles i, tot seguit s'ha reunit en un bar de la
plaça Major de la vila ducal per seguir el programa
especial de TV3. Ignasi Cid, número nou de la
candidatura de la CUP per Tarragona en feia un
«balanç positiu perquè som segona força a tota la
comarca excepte a Montblanc que no ens ha quedat
molt lluny. Podríem dir que hem superat el cop
d'aquest vot útil que ha fet que molta gent es decidís
per votar Junts pel Sí i tot i així hem tret més de mil
vots a tota la Conca i hem més que doblat els vots
aconseguits
ara
fa
tres
anys».

A Santa Coloma de Queralt ja s’estan col·locant dos
nous equipaments pel reactor com un bufador que
s'havia de canviar per aconseguir el mateix
rendiment d’aquest tractament, i un vehiculador, un
nou equip que ajudarà a que l’eliminació de matèria
orgànica en el reactor sigui més eficient.

Sobre que Ciutadans hagi superat, per poc, a la CUP
a Montblanc sense haver fet campanya, Cid deia que
«sí que podem dir que no han fet campanya de
quilòmetre zero, no han vingut aquí a fer campanya
però hi havia molt de vot decidit abans de començarla. Aquests resultats porten a pensar sobre la
necessitat o no de fer campanyes electorals».

La depuradora de Solivella va ser l’últim sistema en
posar-se en funcionament a la comarca. Durant
aquests anys s’ha anat automatitzant i adaptant a la
gestió de la resta de depuradores de la Conca.
Aquest any, es preveu ajustar encara més els
equipaments per tal d’optimitzar energèticament el
seu funcionament i adaptar les sales destinades al
tractament de fangs a la tecnologia vigent.

12.-El
Consell
Comarcal
executa diverses millores a
les depuradores de la Conca

Entre d’altres millores destaca l’estudi que es
realitzarà en la totalitat del col·lector de Vimbodí a
l’Espluga de Francolí, per detectar les possibles
entrades d’aigües blanques i així poder assegurar
que el tractament de les aigües residuals que arriben
de la depuradora de l’Espluga són exclusivament
aigües residuals, fent que el cost de la seva gestió es
redueixi.

Font: www.concadiari.cat
La renovació del contracte amb l'empresa que
s'ocupa dels serveis de sanejament de la Conca de
Barberà a principis d'any ha portat a la
materialització de diverses millores a les
instal·lacions de la comarca. Aquesta renovació, per
a quatre anys més, incideix en la màxima
optimització energètica dels equips i la realització de
millores i reposicions en totes les depuradores.
Per exemple, ja s’ha adquirit un nou quadre elèctric
per a l’estació de bombament del Parc Fluvial de
l’Espluga
de
Francolí,
automatitzant
els
equipaments i evitant avingudes d’aigua d’entrada a
la instal·lació, i la construcció d’una caseta per
aquest, per tal que els treballadors tinguin la màxima
seguretat
en
el
seu
lloc
de
treball.
A Montblanc i Senan s’estan realitzant els projectes
de remodelació de les casetes de control. Mentre a
Senan s’està adequant la caseta a les necessitats de
treball, a Montblanc es redistribuirà tot l’edifici i es

Totes aquestes millores, entre d’altres, seran
introduïdes
als
programes
informàtics
d’emergències i manteniment de les depuradores,
invertint en què el control de cada depuradora, la
12
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seva optimització energètica, la gestió sostenible, la
seguretat en el lloc de treball i la inversió en equips
d’última generació, així com la realització de proves
pilot que millorin els tractaments i siguin un referent
en la gestió de sistemes d’aigües residuals a
Catalunya.
Durant els darrers quatre anys, la gestió dels serveis
de sanejament de la comarca ha tingut com objectiu
la millora en la qualitat de l’aigua de tractament i la
gestió dels sistemes amb la màxima optimització
econòmica dels equipaments. A més s'ha posat en
marxa l’estació depuradora de Solivella, i s'ha
assegurat el correcte funcionament de les
depuradores de Montblanc, l’Espluga de Francolí,
Sta. Coloma de Queralt i Senan i els col·lectors en
alta de Vimbodí, Poblet i Les Masies

davant les millors patinadores del món i així poder
anar adquirint experiència en competicions de nivell
mundial.

13.-Laia Lloses 16ena al
Mundial de patinatge artístic
de Cali ( Colòmbia)

Les classificacions finals van ser
1 Letizia Ghiroldi
2.Giselle Soler
3.-Gioia Giraldi
4.Grace Tara Lloret
Davis
5.Lina Goncharenko
6.catalina Fajardo
7.-Ashley Clifford
8.-Isabell Wiethoff
9.-Camila Vanassi
10.Tanita Kaja Cerne
11.Sarnia Alava Bitar
12.-Camila Bergamashi
13.Chen Ying-Fan
14.Sarah Butler
15.-Julia Zardo
16.-Laia Lloses Miró
17.Ana Turel
18.-Marissa Zampino
19.-Ximena Vera
20.-Melissa Castillo
21.- Caludia Nuñez
22.-Yua Kumazava
23 Emma Berger
24Katrine Bay
25 Hana Kushibuchi
26 Rokhaaiyya Farheen
Shaik
27 Yesica Sarahi
Salvador
28 Andrea Alejandra
Cortez

Del 21 al 26 de setembre ha tingut lloc a Cali (
Colòmbia) el mundial de patinatge artístic en
categories júnior i Sènior. Laia Lloses del Reus
Deportiu, després de proclamar-se sots-campiona d’
Espanya es va classificar per poder participar en el
mundial en el seu primer any com a Júnior.

Davant de patinadores amb experiència mundial
Laia va fer un disc curt que li va suposa la 17ena
posició provisional. En el disc llarg va poder
remuntar un lloc i obtenir aquesta 16ena posició.
La patinadora de la Conca després d’ una excel·lent
temporada ( 3era a Catalunya i 2ona a Espanya) va
guanyar-se el dret de participar en un mundial
13

Itàlia
Argentina
Itàlia
Gramenet

524.5
503.6
485.1
454.7

Alemanya
Colòmbia
USA
Alemanya
Brasil
Eslovènia
Ecuador
Argentina
Taipei
Austràlia
Brasil
ReusDeportiu
Eslovènia
USA
Ecuador
Mèxic
Mèxic
Japó
Dinamarca
Dinamarca
Japó
India

444.3
439.5
426.1
424.5
418.2
419.7
411.5
416.1
409.4
399.9
397.0
391.4
378.6
372.8
375
362.1
337.5
334.2
304.2
306.7
295.4
282.9

Guatemala

190.1

Guatemala

184
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L’ Agrupació va portar Alls en les diferent formats
de venda i també TRUITA DE CUGULS , que
podien degustar els visitant

Els visitants van poder adquirir ALL de Belltall i
també se’ls va informar de les propietats de l?ALL
de Belltall, un producte de proximitat, natural i amb
unes propietats culinàries i gustatives que el fan
diferent dels altres alls.

14.-L’all de Belltall a la Fira de
Tàrrega
En un pas més per la promoció de l’ALL DE
BELLTALL, L’ Agrupació de productors d’all de
Belltall va ser present a la Fira de Tàrrega els dies 3
i 4 d’ octubre
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15.-11 de Setembre del 2015.
Manifestació a Barcelona
La Diada Nacional de l’ 11 de Setembre del 2015 va
ser de nou un èxit de participació a Barcelona on
més d’ un milió i mig de persones es van manifestar
pacíficament demanant l’ Independència.
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16.-Amics i Veïns que ens han
deixat
El Diumenge 4 d’ octubre ens va deixar Ramona
Amenós Berenguer de Ca l’ Anton a l’edat de 104
anys.

La sòcia més gran de l’ Associació de veïns ens ha
deixat, en pau descansi .
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