Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió Ple extraordinari 19-02-2021
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Òrgan: Ple
Caràcter: Extraordinària
President/a: Albert Sabaté Rull
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 19 de febrer de 2021
Hora d'inici: 13:08
Lloc: SALA DE PLENS
Assistents:
Sr. Joan Mas Salsench (IpTF-AM)
Sra. Natàlia Serra Aguiló (TDF- Amunt)
Sr. Bautista Sancho Rofes (IpTF-AM)

Excusen la seva assistència:
Sra. Ester Olmedo Pujol (TDF- Amunt)

Constatada l'existència de quòrum legal, conforme a l'art. 98 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la LMRLC, l'Alcalde obre la sessió.

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ
1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL PLE
EXTRAORDINARI I URGENT DE 21-01-2021 I DEL PLE EXTRAORDINARI DE 22-01-2021
1. SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI I URGENT 21-01-2021
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària i urgent del Ple de data 21 de gener de
2021, de la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores
disposen d’ una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

2. SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PLE 22-01-2021

Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 22 de gener de 2021,
de la qual no es fa lectura de la mateixa, tota vegada que els regidors i les regidores disposen
d’ una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l'aprovació de l'esborrany de l'acta, s'aprova per unanimitat dels Corporatius

2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'INICI DEL PROCEDIMENT I
INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'AMPLIACIÓ DE L'ÀREA D'INFLUÈNCIA DEL PARC
NATURAL DEL MONTSANT
3. INICI DEL PROCEDIMENT I DECLARACIÓ INFORMACIÓ PÚBLICA D’AMPLIACIÓ DE L’
ÀREA D’INFLUÈNCIA DEL PUNT DE REFERÈNCIA DEL PARC NATURAL DE LA SERRA
DEL MONTSANT
El Sr. Albert Sabaté Rull explica que aquesta proposta d'acord va encaminada a contribuir què
la comarca del Priorat esdevingui la primera comarca catalana que tingui una protecció
especial en l'àmbit de la protecció de la contaminació lumínica.

Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, i en aplicació de l'article 100.2 del R.O.F. en resulta
aprovada amb el vot de qualitat de l'Alcalde després de sotmetre la proposta a dues votacions
amb resultat d'empat a 2 vots, en concret 2 vots a favor del Sr. Albert Sabaté Rull i la Sra.
Natàlia Serra Aguiló i 2 vots en contra del Sr. Joan Mas Salsench i el Sr. Bautista Sancho
Rofes.
El Sr. Joan Mas Salsench llegeix l'explicació del vot en contra del seu grup polític que es
transcriu a continuació:
El nostre vot és NO per 2 motius fonamentalment:
1r. L'11 d'octubre de l'any 2018, el Departament del Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya a petició del Parc Natural de la Serra del Montsant amb l'objectiu d'augmentar la
qualitat del seu medi nocturn i protegir els seus valors naturals, ha sol·licitat ser declarat com a
zona d'especial protecció envers la contaminació lumínica.
Els municipis de: la Bisbal de Falset, Cabacés, Cornudella de Montsant, la Figuera, Gratallops,
Margalef, la Morera de Montsant, Poboleda, Torroja del Priorat, Ulldemolins, la Vilella Alta i la
Vilella Baixa son els que pertanyen al Parc Natural del Montsant i per tal que la protecció sigui
efectiva, és necessari que l'entorn immediat de la zona declarada com a punt de referència
estigui classificada com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1)

El 29 de maig 2020, s’acorda l’inici del procediment per part de la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, d’ampliació de l’àrea d’influència del
punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant dels ajuntaments de: l’Albiol, l’
Arbolí, Bellmunt del Priorat, Capafonts, Capçanes, Falset, la Febró, els Guiamets, el Lloar,
Marçà, el Masroig, el Molar, Mont-ral, Porrera, Pradell de la Teixeta, Prades, La Torre de
Fontaubella, Vallclara, Vilanova de Prades i Vimbodí i Poblet.
Per la part nord-est de la Serra del Montsant s'integren els municipis del Paratge Natural de
Poblet i les Muntanyes de Prades, municipis de la Conca de Barberá i del Baix Camp
El EIN de la Serra de Llaberia esta constituït per el Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments de Capçanes, Colldejou, Marçà, Pratdip, Tivissa i
La Torre de Fontaubella, i Entitat Municipal Descentralitzada de la Serra d’Almos, i col·laboren
Els Guiamets, Falset, Mont-roig del Camp, Pradell de la Teixeta, Vandellòs, Vilanova d’
Escornalbou.
Els municipis de la comarca del Priorat que tenen vinculació amb EIN de la Serra de Llaberia
son: Capçanes, Marçà, La Torre de Fontaubella, Els Guiamets, Falset i Pradell de la Teixeta.
Creiem que aquests 6 municipis del sud de la comarca del Priorat tenim l'obligació de fomentar
el EIN de la Serra de Llaberia i promocionar-lo perquè es pugui equiparar a un Parc Natural.
Perquè no s'inclouen també a aquesta ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència
del Parc Natural de la Serra del Montsant, els municipis restants del EIN de la Serra de
Llaberia, Colldejou, Pratdip i Vilanova d'Escornalbou també de la comarca del Baix Camp. I
Tivissa i la Serra d’Almos de la Ribera d'Ebre. No poso ni Mont-roig del Camp ni Vandellós per
tenir unes característiques orogràfiques diferents.
2on. El pressupost del Parc Natural del Montsant dels anys 2016-2020 han estat de 6.414.927
€, gairebé 1 milió i mig anuals, amb una aportació de la Generalitat de 2.037.000 € i una del
Consell Comarcal del Priorat de 1.514.919 €, en canvi el pressupost del EIN de la Serra de
Llaberia per a l'exercici 2018 va ser de 171.986,88 €, si contemplem el de l'empresa d'inserció
van ser 202.000 € més. D'aquest pressupost la Generalitat aporta 142.124,08 €. Els
Ajuntaments 18.000,00 € i la Diputació de Tarragona 37.000,00 €.
No existeix previsió d'aportació per part del Consell Comarcal del Priorat a aquests
pressupostos de l'any 2018.
En resum amb l'aprovació d'aquesta proposta, ens imposen una sèrie de restriccions i no
traiem cap mena de benefici per al nostre municipi ni per al nostre territori.

Fets
La Direcció General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i
Sostenibilitat per Resolució de 29 de maig 2020, per la qual s’acorda l’inici del procediment d’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant,
i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de

diversos municipis de l’entorn. del Montsant, per declarar-lo Zona de Especial Protecció de
Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic
L’apartat 4 de Resolució de 29 de maig 2020, per la qual s’acorda l’inici del procediment d’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant
estableix per als municipis esmentats de l’ampliació de l'àrea d'influència, la regulació
específica prevista en el punt 5 de la Resolució TES/ 2380/2018, d'11 d'octubre per la qual es
fixa el Parc Natural de la Serra del Montsant com a punt de referència i s'estableix la seva àrea
d'influència.
L’Ajuntament de la Torre de Fontaubella està adherit al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, PAES
(Plans d'Acció per a l'Energia Sostenible ) i que el PAES proposa les actuacions necessàries,
eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de
reducció de gasos d'efecte hivernacle, i que per aconseguir aquest objectiu calen propostes
d'estalvi i eficiència energètiques, de producció de renovables de millora en la gestió de residus
i de l'aigua.
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn, té com a objectiu, entre d’altres, mantenir al màxim possible les condicions
naturals de les hores nocturnes, en benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en
general. El municipi de la Torre de Fontaubella està inclòs a la zona E1 al mapa de la protecció
envers la contaminació lumínica a Catalunya.
L’article 6 del Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, estableix que en llocs d’especial valor astronòmic o natural que estiguin en zona E1 es
poden establir punts de referència per tal d’augmentar-ne la protecció, i que a l’entorn de cada
punt de referència s’ha d’establir una àrea d’influència a determinar en funció de l’orografia de l’
entorn.
Atès que segons la Llei de Bases de Règim Local, en el seu art. 25.2. b l’Ajuntament té
capacitat per actuar també contra la contaminació lumínica, i el Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya en el
seu art. 66.2 de competències municipals.
Atès que la disposició addicional 4 de la llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i
protecció de l’atmosfera estableix que les administracions publiques, en l’àmbit de les seves
competències, promouran la prevenció , minimització, correcció, i reducció de la contaminació
lumínica en entorns naturals, entre d’altres.
Atès que la regulació especifica sobre il·luminació als municipis inclosos a l’àmbit d’influència
del Parc natural del Montsant s’estableixen a l’apartat 5 de la Resolució TES/2380/2018, d'11
d'octubre, per la qual es fixa el Parc Natural de la Serra del Montsant com a punt de referència i
s'estableix la seva àrea d'influència.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, 2 d’Abril, de Bases de Règim Local art. 25.b sobre competències municipals.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Regim Local de Catalunya art. 66.2 de competències municipals.
Reglament (CE) n.º 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 2009, pel que s’aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell, al relatiu als requisits de disseny
ecològic per a llums fluorescents sense balasts integrats, per llums de descarrega d’alta
intensitat i per a balasts i lluminàries que puguin funcionar amb aquestes llums.
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del
medi nocturn.
Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació
ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

En conseqüència, S'ACORDA:
I. APROVAR INICIALMENT que el terme municipal de la Torre de Fontaubella formi part de l’
ampliació de l’àrea d’influència del punt de referència del Parc Natural de la Serra del Montsant,
i de classificació com a zona de màxima protecció envers la contaminació lumínica (E1) de
diversos municipis de l’entorn. del Montsant per declarar-lo Zona de Especial Protecció de
Qualitat Ambiental – ZEPQA- en l’àmbit lumínic, que esta tramitant la Direcció General de
Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat
II.SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present acord i pel termini establert, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció a la pàgina Web de l’
Ajuntament, al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i aquells mitjans que l’ Ajuntament consideri
escaients per a general coneixement. El termini d’informació pública començarà a comptar des
del dia de la informació públic existent.
III. CONCEDIR AUDIÈNCIA a la Torre de Fontaubella a l’efecte de presentació d’al·legacions i
reclamacions, mitjançant la notificació dels presents acords i la tramesa d’una còpia de la
proposta. El termini de l’audiència serà de 15 dies hàbilss a comptar des del dia següent a la
data de recepció de la notificació.
IV. DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, la proposta d’ampliació de l’àrea d’influència del punt de
referència del Parc Natural de la Serra del Montsant, que ara s’aprova inicialment quedarà
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es trametrà a la Direcció
General de Qualitat ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

3.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 3 AL NÚM. 14 DE
2021

Es dóna compte, en compliment de l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, de les resolucions de la Presidència/Alcaldia, del núm. 3 al núm. 14 de 2021, amb
un total de 12.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

20210000003

19 de gener À r e a
de 2021
d'Intervenció

Assignacions individuals personal laboral desembre 2020

20210000004

20 de gener À r e a
de 2021
Secretaria

Convocatòria de 'Sessió Ple extraordinari i urgent 21-01-2021'

20210000005

27 de gener À r e a
de 2021
Secretaria

Comunicació d'obra Sr. Vicente Manuel Zamora Turón - C. Lluís
Companys, 10

20210000006

27 de gener À r e a
de 2021
Secretaria

Comunicació d'obra - Natàlia Serra Aguiló - camí de l'Argentera 1

20210000007

27 de gener À r e a
de 2021
Secretaria

Comunicació d'obra - Vanesa Zamora Rofes - carrer Lluís
Companys 7

20210000008

28 de gener À r e a
de 2021
Secretaria

Adjudicació de l'obra de la Pavimentació i Serveis al carrer de la
Plana

20210000009

29 de gener À r e a
de 2021
d'Intervenció

Resolució aprovació nòmines gener 2021

20210000010

29 de gener À r e a
de 2021
d'Intervenció

Proposta aprovació de factures gener 2021

20210000011

1 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Sol.licitud de participació prova Programa de promoció de
l'habitatge en el món rural.

20210000012

4 de febrer de À r e a
2021
Secretaria

Aprovació Pla de seguretat i salut de l'obra de Pavimentació i
serveis al carrer de la Plana

20210000013

8 de febrer de À r e a
2021
d'Intervenció

Increment retribucions personal Corporació any 2021

20210000014

15 de febrer À r e a
de 2021
Secretaria

Convocatòria de 'Sessió Ple extraordinari 19-02-2021

Unitat

Assumpte

Els Corporatius resten assabentats
4.- PRECS I PREGUNTES
5. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Joan Mas Salsench pren la paraula i fa referència al pregó publicat per l'ajuntament en
relació a la canalla del poble. En aquest sentit, deixa clar que l'alcalde pot posar elmque cregui
oportú en els pregons però en relació a aquest pregó en concret diu que només ha faltat que es
posés en el mateix que els nens es tanquin a casa.
L'alcalde respon que el contingut d'aquest pregó ha estat valorat i revalorat per l'equip de
govern abans de la seva publicació.

Seguidament, la Sra. Natàlia Serra Aguiló pren la paraula i diu que el pregó té una
intencionalitat constructiva en el sentiit que els nens han de poder seguir fent cabanes però el
que s'ha d'intentar que no es faci és el fet de treure papers, cartrons i caixes dels contenidors i
deixar-ho tot escampat atès que s'han trobat papers corresponents a factures i documents
personals de gent del poble i això és perillós. Diu que s'ha de promoure que hi hagi un respecte
a la natura i no escampar deixalles que ja estan reciclades en els contenidors.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde, aixeca la sessió a les 13.39 hores,
de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcalde

Oscar-Ruben Presa Virgili

Albert Sabaté Rull

