Acta del Ple
Identificació de la sessió
Sessió: Sessió ordinària Ple 26-03-2021
Ens: Ajuntament de la Torre de Fontaubella
Òrgan: Ple
Caràcter: Ordinària
President/a: Albert Sabaté Rull
Secretari/ària: Oscar-Ruben Presa Virgili
Dia: 26 de març de 2021
Hora d'inici: 19:06
Lloc: SALA DE PLENS
Assistents:
Sr. Joan Mas Salsench (IpTF-AM)
Sra. Ester Olmedo Pujol (TDF- Amunt)
Sra. Natàlia Serra Aguiló (TDF- Amunt)
Sr. Bautista Sancho Rofes (IpTF-AM)

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.
El Sr. Alcalde demana per raons d’urgència, de conformitat amb l'article 82.3 i 83 del Reial
Decret 2568/1986, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, l'article 51 del Reial Decret 781/1986, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local i l'article 103.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, votar la inclusió a l’Ordre del dia de dos punts, un punt corresponent a una moció
presentada pel grup d'Independents per la Torre - Acord Municipal de la Torre de Fontaubella
de suport a l'amnistia i l'altre punt, a proposta del grup Alternativa Municipalista de la Torre
referent a un acord d'adhesió a l'acord comarcal per a la implantació de les energies
renovables al Priorat 2021.
Sotmesa a votació la inclusió d'aquests dos punts a l'ordre del dia del Ple municipal, per
unanimitat dels regidors assistents, s'aprova la dita inclusió.

ACORDS
1.- SECRETARIA INTERVENCIÓ

1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE DATA 19-022021
1. SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI 19-02-2021
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió extraordinària del Ple de data 19 de febrer 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'ACORD D'APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI MARC DE COL.
LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L'AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS
2. APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL PRIORAT I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I
POLÍTIQUES D’IGUALTAT
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
1.- D’acord amb les previsions dels articles 67 i 85 del Decret Legislatiu 2/2003, que aprova el
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els municipis, independents o
associats, han de prestar com a mínim, en poblacions de més de vint mil habitants, la prestació
de serveis socials, corresponent a les comarques realitzar activitats i prestar serveis públics d’
interès supramunicipal, i assegurar també l’establiment i l’adequada prestació dels serveis
municipals en el territori de la comarca, de la mateixa manera que l’exercici de les
competències municipals, en els termes de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i la
legislació de règim local.
2.- En aquest sentit, l’article 25.1, del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 4/2003, determina que les comarques poden gestionar
les competències que els municipis els deleguin o encarreguin de gestionar.
3.- El Consell Comarcal del Priorat i els ajuntaments de la comarca ja van signar un conveni de
cooperació interadministrativa en matèria de serveis socials, i en aquest moment, el Consell
Comarcal del Priorat considera que és moment de portar a terme la seva revisió.

Fonaments de dret
1.- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.
2.- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
3.- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals

En conseqüència, S'ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i
l'ajuntament de la Torre de Fontaubella en matèria de serveis socials, altres programes relatius
al benestar social i polítiques d’igualtat, que figura com annex al present acord.
SEGON.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat.

3.- MOCIÓ PER UNA GESTIÓ JUSTA, SOSTENIBLE I TRANSPARENT DE L'AIGUA AL
PRIORAT I EN SUPORT ALS DENUNCIATS PER LA JUNTA DE REGANTS DEL PANTÀ DE
RIUDECANYES
3. MOCIÓ PER UNA GESTIÓ JUSTA, SOSTENIBLE I TRANSPARENT DE L'AIGUA AL
PRIORAT I EN SUPORT ALS DENUNCIATS PER LA JUNTA DE REGANTS DEL PANTÀ DE
RIUDECANYES
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
El Riu Siurana està sec una bona part de l’any, perquè els pobles de la seva conca no tenen
dret (ni vot) en la presa de decisions sobre l’ús que es fa de l’aigua. Actualment el dret és de la
Comunitat de Regants del Pantà de Riudecanyes, una entitat privada.
El 95% de l’aigua del Pantà de Siurana es transvasa a la Riera de Riudecanyes i tan sols el 5%
restant és per ús de la Conca del Riu Siurana.
L’espoli de l’aigua al Priorat es remunta a l’any 1930 quan la Confederació Hidrogràfica de l’
Ebre atorga a la Comunitat de Regants del pantà de Riudecanyes (Baix Camp) una concessió
d’aigua del Riu Siurana (Priorat) que a la pràctica els dóna el control total de l’aigua del riu.

Tot i que la normativa estableix que cal assegurar el cabal ecològic, any rere any veiem com el
nostre riu mor a poc a poc. I amb ell la biodiversitat
A la nostra comarca la vitalitat del sistema hídric és determinant per garantir la pervivència del
nostre patrimoni natural, ric i divers. Un patrimoni que ajuda a configurar el nostre paisatge, que
opta a ser reconegut per la UNESCO com a paisatge cultural agrícola patrimoni mundial. Per
altra banda, la manca de recursos hídrics és un dels principals problemes pel desenvolupament
socioeconòmic de la comarca, com determina el Consell Comarcal en “El Pla Estratègic de
Desenvolupament 2014-2020”.
El transvasament de l’aigua del Riu Siurana ha provocat l’enriquiment d’una part del Baix Camp
i conseqüentment l’empobriment de la seva conca natural, el Priorat, on històricament havia
estat el principal motor econòmic.
Així doncs patim des de fa molts anys un transvasament de conca del tot inadmissible, un
greuge que no podem tolerar.

Fonaments de dret
Per aquests motius i perquè no podem acceptar decisions antigues que, a més d’entrar en
conflicte amb la normativa europea (Directiva Marc de l’Aigua 2000/60/CE), hipotequin el futur
de la comarca.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Manifestar el més absolut rebuig a la gestió que fan la Generalitat de Catalunya i l’
Agència Catalana de l’Aigua (ACA) de l’aigua del Priorat.
Segon.- Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es fan en defensa
de l’aigua del Priorat i, mostrar el suport a les persones denunciades per la Comunitat de
Regants del Pantà de Riudecanyes, per accions en defensa del riu Siurana.
Tercer.- Exigir a la Generalitat de Catalunya i a l’ACA la represa urgent de la Taula del Siurana
per afrontar de manera seriosa el repartiment just de l’aigua de riu Siurana.
Quart.- Fer arribar els presents acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’
Agricultura de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de Priorat, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a la Confederació Hidrogràfica de l’
Ebre, a la DOQ Priorat i a la D.O.Montsant.

4.- DACIÓ DE COMPTE DE DECRETS D'ALCALDIA
4. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DEL NÚM. 15 AL NÚM. 28
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. 15 al núm. 28 de 2021, amb
un total de 14.
Detall dels Decrets
Núm.
decret

Data

Unitat

Assumpte

17
2021febrer
0000015
2021

de
Àrea
de
Secretaria

22
2021febrer
0000016
2021

de
Àrea
de
Assignacions individuals personal febrer 2021
d'Intervenció

22
2021febrer
0000017
2021

de
Àrea
de
Secretaria

25
2021febrer
0000018
2021

de
Àrea
de
Resolució aprovació i pagament nòmines febrer 2021
d'Intervenció

26
2021febrer
0000019
2021

de
Àrea
de
Secretaria

26
2021febrer
0000020
2021

de
Àrea
de
Proposta aprovació de factures febrer 2021
d'Intervenció

Adjudicació obra restitució de camins municipals afectats pel temporal
Glòria

Adhesió a l'informe de valoració de l'ajuntament de Pradell de la Teixeta
en relació a l'EIA del Parc Eòlic Puig de la Font

Manteniment de franja de baixa càrrega de combustible al Camí de les
Castellanes,

20211 de març À r e a
Liquidació TOVP 2020 Endesa Energia SA Unipersonal
0000021 de 2021
d'Intervenció
20211 de març À r e a
Liquidació TOVP 2020 Energia XXI Comercializadora de Referencia SLU
0000022 de 2021
d'Intervenció
20211 de març À r e a
Liquidació TOVP 2020 Edistribución Redes Digitales SL
0000023 de 2021
d'Intervenció
202112 de març À r e a
0000024 de 2021
Secretaria

ENDESA LA PLANA

202112 de març À r e a
0000025 de 2021
Secretaria

Aprovació certificació 1 carrer la Plana

202112 de març À r e a
Sol.licitud pròrroga presentació de l'impost de plusvàlua
0000026 de 2021
d'Intervenció
202116 de març À r e a
Assignacions individuals personal laboral
0000027 de 2021
d'Intervenció
202123 de març À r e a
0000028 de 2021
Secretaria
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Els Corporatius resten assabentats.

5.- PRECS I PREGUNTES

5. PRECS I PREGUNTES
Els Corporatius no formulen precs ni preguntes.
6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP INDEPENDENTS PER LA TORRE - ACORD
MUNICIPAL DE SUPORT A L'AMNISTIA
6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POLÍTIC D'ERC DE SUPORT A L'AMNISTIA
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència
del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010,
enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors
polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels
drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur
polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les
limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en
resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que,
de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions.
Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones
pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que
han estat o segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9
de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes
ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català.
També s’han obert més de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i
electes locals per temes relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de
procediments vinculats d'alguna manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret
a l'autodeterminació o a l'expressió de les idees que s'hi troben vinculades.
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones s’
estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc.
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció

del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb
les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides
sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones
empresonades.
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem i (impedint que pogués celebrar-se un judici just) actualment presentades
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula.
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és
una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països
i per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a
àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i
celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de
2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de
protesta a la via pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar
l'actuació de les autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits
penalment o administrativa des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’
autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots
els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades
en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació.
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia,
i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens
permeti avançar.

Fonaments de dret
Moció de suport a l'Amnistia

En conseqüència, S'ACORDA:
1. Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà
de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes
bàsics i essencials d'una societat democràtica.

2. Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció
de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes,
per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política
vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu
resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat
administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la
Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat,
aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb
l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
3. Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius
dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.
4. Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents
cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per
l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics.
5. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

7.- PROPOSTA D'ACORD PRESENTAT PEL GRUP ALTERNATIVA MUNICIPAL DE LA
TORRE D'ADHESIÓ A L'ACORD COMARCAL PER A LES ENERGIES RENOVABLES AL
PRIORAT 2021
7. PROPOSTA D'ACORD D'ADHESIÓ A L'ACORD COMARCAL PER A LA IMPLANTACIÓ DE
LES ENERGIES RENOVABLES AL PRIORAT 2021
Sentit de la votació
Sotmesa a votació la proposta d'acord, s'aprova per unanimitat dels Corporatius.

Fets
1) La comarca del Priorat ha apostat des de fa més de 30 anys per un model de
desenvolupament territorial basat en la producció agrícola de petita escala i de policultiu de
qualitat i en una oferta turística sostenible. Aquest model es basa en la posada en valor dels
trets que li son propis i que queden reflectits en el seu paisatge de mosaic rural, sense
elements artificials que trenquin ni la seua harmonia ni la seua proporcionalitat. Aquest model n’
és l’eix central i el que n’assegura el seu futur.

2) L’existència de la DOQ Priorat, la DO Montsant i la DOP Siurana, la declaració del Parc
Natural de la Serra de Montsant, la creació del Consorci de Llaberia, el VITEC, la Carta del
Paisatge del Priorat, el desenvolupament dels successius programes LEADER, els Programes
Comarcals de Desenvolupament Rural Integral que centren l’estratègia en el paisatge, l’
adhesió comarcal a la Carta Europea de Turisme Sostenible, realitats i iniciatives que es
vertebren i s’engloben en a candidatura a la UNESCO del paisatge cultural de Priorat-MontsantSiurana, han culminat en el Sistema de Gestió del Paisatge del Priorat que demostra la voluntat
i el compromís de tota la societat prioratina de vetllar per aquests principis.
3) En l’escenari d’emergència climàtica actual, cal generar estratègies locals efectives que ens
ajudin a assolir els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al
2030 (el 32% de la generació d’energia ha de ser renovable) per tal d’implementar un model
energètic descentralitzat i basat en la captació dels fluxos naturals d’energia renovable, i en
una aposta per l’estalvi i l’eficiència. Un nou model on l’energia s’ha de produir a la vora d’on es
consumeix, per això cal generar estratègies de xarxes locals efectives on la ciutadania ha de
tenir un paper central com a productors, gestors i no només com a consumidors de l’energia.
4) En aquest mateix escenari és primordial vetllar pel manteniment de la biodiversitat dels
paisatges agroforestals en mosaic, com el del Priorat, que afavoreix la resiliència dels territoris
en front de les industrialitzacions i uniformitzacions que els fan més vulnerables i empobrits

Fonaments de dret
1) L’any 2001 es va signar l’Acord per la implementació de l’energia eòlica al Priorat, amb l’
objectiu de fer compatible el desenvolupament de les energies renovables i la preservació des
valors del paisatge i del model territorial que calia protegir.
2) L’any 1993, s’aprova la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC
núm. 1807, d’11.10.1993) que no incorpora els paisatges culturals com a patrimoni, aspecte
pendent encara de ser resolt.
3) L’any 2019, s’aprova la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris (DOGC. Núm. 7900 19.6.2019), que inclou en l’article 8, els plans territorials sectorials agraris específics.
4) L’any 2017, s’aprova la Llei 16/2017, de l'1d'agost, del canvi climàtic, (DOGC. Núm. 7426 3.8.2017), per tal d'assolir la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, fer
front a la vulnerabilitat derivada dels impactes del canvi climàtic i afavorir la transició vers una
economia neutra en emissions de CO2, competitiva, innovadora i eficient en l'ús dels recursos.
5) L’any 2019, s’aprova el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables (DOGC. Núm. 8012 - 28.11.2019),
que ha generat incertesa i indefensió als ajuntaments de la comarca enfront a l’ interès de
grans empreses energètiques per establir-se en grans extensions de terreny del seu municipi.
ATÈS que tant des de la comarca com des de les instàncies governamentals implicades, s’ha
apostat per posar en valor el paisatge cultural del Priorat, candidat a Patrimoni Mundial, i
existeix el compromís formal de gestionar-lo conseqüentment, en tant que eix aglutinador del
model de desenvolupament territorial.

ATÈS que és voluntat de tots arribar a un consens que asseguri, legitimi i garanteixi el caràcter
solidari i vinculant dels acords assumits i així ratificar la plena validesa del model de comarca
proposat

En conseqüència, S'ACORDA:
1.- Que apostem pel mateix model socioeconòmic basat en la producció agrícola de qualitat i
una oferta turística sostenible, basats en els valors intrínsecs del paisatge de mosaic
agroforestal propi sense elements artificials que trenquin la seva harmonia i la seva
proporcionalitat.
2.- Que per a contribuir als objectius que fixa la Unió Europea per al 2030 que ens ajudin a
assolir els objectius a nivell comarcal sobre energia renovable i d’acord amb els articles 19.1.b i
19.1.c de la Llei del Canvi Climàtic que determinen que les energies renovables s’han de
desenvolupar aprofitant espais ja alterats per l’activitat humana, i prioritzant la proximitat de la
de la producció elèctrica d’origen renovable als centres de consum, volem constituir l’Agència
Comarcal de l’Energia i el Clima del Priorat (ACECP), amb l’objectiu d’establir estratègies i
prioritats al territori en l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables que vetlli per un
model energètic sostenible, solidari i respectuós. L’agència estarà formada pels signants del
present acord.
3.- Que l’objectiu de l’ACECP és establir un Pla comarcal de transició energètica 2021-2030
que, tenint en compte en primer terme les necessitats energètiques de la comarca, sigui
consensuat amb els agents del territori i contempli criteris de participació socials, paisatgístics,
ambientals, agrícoles, d’equilibri territorial i de conservació de la biodiversitat amb l’objectiu de
crear un model energètic autosuficient, descentralitzat i participat per la ciutadania. Un cop
assolits els objectius d’autoabastiment energètic comarcal, espot plantejar la possibilitat de
generar un excedent que, tenint en compte tot l’esmentat anteriorment entengui la producció d’
energia com una collita més del territori.
4.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, derogar el Decret Llei 16/2019, i aprovar
una moratòria dels grans projectes de renovables i les línies d’evacuació associades
actualment en tràmit fins a la concreció del Pla comarcal de transició energètica consensuat
amb els agents socioeconòmics de la comarca.
5.- Instar al Departament de Cultura de la Generalitat, a promoure un canvi legislatiu en la LLEI
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm. 1807, d’11.10.1993)
reconeixent el valor patrimonial dels paisatges culturals i articulant mecanismes de gestió
consensuats amb els territoris per a dur-ho a la pràctica.
6.- Instar al Departament d’Agricultura de la Generalitat d’acord a la Llei 3/2019, del 17 de juny,
dels espais agraris, a impulsar un pla territorial sectorial agrari específic per al Priorat, en el
qual es determinin les especificitats, les característiques, les problemàtiques,i les singularitats,
així com els objectius de preservació dels espais agraris del Priorat.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor Alcalde, aixeca la sessió a les 19.27 hores,
de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

Secretari Interventor

Alcalde

Oscar-Ruben Presa Virgili

Albert Sabaté Rull

