Aránzazu Sorlí Pons (1 de 2)
Secretària
Data Signatura: 24/02/2021
HASH: 53ffb41b3ba40066569866af6e372248

ACTA DE LA SESSIÓ
Acta del Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.
Núm de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Convocatòria:
Data:
Horari:
Lloc:

2020/15 (Legislatura 2019-2023)
Ordinària
6 de novembre de 2020
11 de novembre de 2020
13:03 h. – 14:54 h.
Sessió telemàtica (article 46.3 LBRL)

Francisco Chamizo Quesada, regidor Junts
Amèlia Bargalló Castellnou, regidora Junts
Quique Moreno Herrero, regidor Junts
Irene Aragonès Gràcia, regidora ERC-MÉS-AM
Abbas Amir Aarab, regidor ERC-MÉS-AM
Manel Vilajosana Ferrandiz, ERC-MÉS-AM
Ferran Pellicer Roca, regidor AMM-VX+
Elvira Montagud Pérez, regidora AMM-VX+
Ibana Pacheco Lelmo, regidora Cs

Aránzazu Sorlí Pons, Secretària
S’ha excusat d’assistir-hi:

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

Vicente Pérez Mula, regidor IMM
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Yolanda Pérez Díaz, regidora PSC-CP
Enrique López González, regidor PSC-CP
Maria del Remei Benach Font, regidora PSC-CP
Angel Redondo Ruizaguirre, regidor PSC-CP
Francisca Ortiz Sánchez, regidora PSC-CP
Cristina Llorens Pardo, regidora PSC-CP

ACTA DE PLE

Fran Morancho López (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 24/02/2021
HASH: 397e2960003be638399e94e3c25c01c2

Fran Morancho López, alcalde – president PSC-CP

Constatada l’existència del quòrum legal per a la seva vàlida constitució, la Presidència obre la
sessió, sota l’Ordre del dia següent i amb desenvolupament que tot seguit s’indica:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 16 d’octubre de 2020.
El senyor alcalde pregunta si algú dels assistents té alguna objecció que oposar a la redacció
de l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple de data 16 d’octubre de 2020.
I no havent cap observació a l’efecte es declara aprovada per unanimitat dels assistents.

Donar compte dels Decrets del número 2374 al 2621 de l’any 2020.

La Corporació queda assabentada dels Decrets d’Alcaldia, dictats des de l’última sessió
ordinària i dels que s’ha tramès còpia als Srs. Regidors. Els Decrets d’Alcaldia resten transcrit
íntegrament en el Llibre de resolucions de l’Alcaldia.
En aquest punt hi ha debat.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia es pot consultar al següent enllaç:
Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt nº 2 de l'ordre del dia.

3. Donar compte del decret número 2020/2560 relatiu al 2n protocol per a la
tramitació i expedició de certificats d’empadronament amb motiu de l’estat
d’alarma aprovat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre.
El Ple de l’Ajuntament és dona per assabentat.
DECRET DE L’ALCALDIA 2020/2560
Identificació de l’expedient: Aprovació del 2n protocol a seguir per a la tramitació i expedició
de certificats d’empadronament amb motiu de l’estat d’alarma aprovat pel Reial Decret
926/2020, de 25 d'octubre.
Expedient número: Secretaria / Padró Municipal d’Habitants / mam / Exp. 9606/2020
Tràmit: Urgent
Fets

1. El passat 25 d’octubre de 2020 es va aprovar el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 (BOE nº 282, de 25/10/2020) i el Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de

ACTA DE PLE

2.
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Intervenció del Sr. Alcalde i votació sobre el punt nº 1 de l'ordre del dia

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

En aquest punt no hi ha debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels assistents.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç:

les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma
davant la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19 (DOGC nº 8254, de
25/10/2020).

2. Tot i que l’Ajuntament no ha suspès l’atenció presencial al públic, si bé es recomanable que
els veïns no es desplacin, i vist que les dues maneres d’obtenir, avui en dia, certificats
d’empadronament és o bé a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, el qual es requereix la
identificació mitjançant signatura electrònica, o bé presencialment amb cita prèvia.

3. Vist que existeixen situacions en què els habitants no disposen dels sistemes d’identificació i

- Còpia del document acreditatiu de la seva identitat (DNI, passaport, etc.) en qualsevol format
llegible (PDF, formats d’imatge).
- Si el certificat ha sol·licitar és col·lectiu (per sol·licitar la moratòria de la hipoteca, per
exemple), s'haurà d'adjuntar còpia dels documents acreditatius d'identitat de tots els
empadronats en el domicili i pel que fa als menors d’edat còpia del llibre de família o certificat
de naixement.
- També s'haurà de presentar un escrit signat pel sol·licitant indicant una sèrie de dades com
poden ser: el nom i cognoms del sol·licitant i de totes les persones empadronades, adreça on
consten empadronats, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i el motiu de la
sol·licitud, amb l’objectiu de potenciar les garanties en la comprovació de la seva identitat i de
no facilitar-li en el certificat informació que ell no hagi donat prèviament.
- I a més, quan es tracti d'un certificat col·lectiu, un document/escrit signat per totes les
persones majors d'edat empadronades al domicili autoritzant al sol·licitant a poder sol·licitar el
certificat d'empadronament col·lectiu.
Un cop rebuda la documentació a través del correu electrònic de l’Ajuntament aquest, acusarà
rebut de la sol·licitud pel mateix mitjà i comprovarà que el sol·licitant i els que l’han autoritzat
estiguin empadronats en l’habitatge i un cop s’hagi efectuat la comprovació es remetrà el
certificat a la direcció de correu electrònic establerta pel sol·licitant.
Fonaments de dret

1. Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contenir la
propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE nº 282, de 25/10/2020).
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Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques
als Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal, com pot ser la identificació del sol·licitant,
una solució per tal que l’Ajuntament s’asseguri de que qui sol·licita el certificat és el propi
interessat o el seu representant (arts. 4 i 5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre), seria demanar al
ciutadà que enviï per correu electrònic a una direcció de l’Ajuntament (que podria ser
padrohabitants@mont-roig.cat) la següent documentació:

ACTA DE PLE

4. En aquests casos i vistos els problemes que sorgeixen, d’acord amb el compliment de la

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

signatura electrònica contemplats en els articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per realitzar la sol·licitud del
certificat en línia, es creu convenient per part de l’Ajuntament la possibilitat de tornar a
gestionar per correu electrònic les sol·licituds d’aquests certificats mentre duri l’Estat d’Alarma.

2. Decret 127/2020, de 25 d'octubre, per a l'adopció de les mesures necessàries en el territori
de Catalunya durant la declaració de l'estat d'alarma davant la situació d'emergència sanitària
provocada per la COVID-19 (DOGC nº 8254, de 25/10/2020).

3. Reglament de Població i Demarcació Territorial dels ens locals, aprovat pel Reial decret
2612/1996, de 20 de desembre.

4. Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de
17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General de Cooperació Autonómica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als
Ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.

5. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
6. Articles 17.1 i 21.1 m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.

1. Aprovar el segon protocol a seguir per a la tramitació i expedició de certificats
d’empadronament amb motiu de l’estat d’alarma declarat el passat 25 d’octubre de 2020.

2. Aquest protocol s’estableix i es transcriu de la següent manera:
Es podrà sol·licitar el certificat d’empadronament, per tots aquells veïns, majors d’edat, que no
disposin dels sistemes d’identificació i signatura electrònica contemplats en els articles 9 i 10 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i que no es vulguin desplaçar a les dependències municipals, per correu electrònic a
l’adreça padrohabitants@mont-roig.cat) aportant, en format llegible (PDF, formats d’imatge), la
següent documentació:

ACTA DE PLE

Resolució:

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

públiques.

- Si el certificat ha sol·licitar és col·lectiu, s'haurà d'adjuntar còpia dels documents
acreditatius d'identitat de tots els empadronats en el domicili i pel que fa als menors d’edat
còpia del llibre de família o certificat de naixement.
- També s'haurà de presentar un escrit signat pel sol·licitant indicant una sèrie de dades:
nom i cognoms del sol·licitant i de totes les persones empadronades, adreça on consten
empadronats, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i el motiu de la sol·licitud
(amb l’objectiu de potenciar les garanties en la comprovació de la seva identitat i de no
facilitar-li en el certificat informació que ell no hagi donat prèviament).
- I a més, quan es tracti d'un certificat col·lectiu, un document/escrit signat per totes les
persones majors d'edat empadronades al domicili autoritzant al sol·licitant a poder sol·licitar
el certificat d'empadronament col·lectiu.
Un cop rebuda la documentació a través del correu electrònic de l’Ajuntament, aquest
acusarà rebut de la sol·licitud pel mateix mitjà i comprovarà que el sol·licitant i els que l’han
autoritzat estiguin empadronats en l’habitatge i un cop s’hagi efectuat la comprovació es
remetrà el certificat a la direcció de correu electrònic establerta pel sol·licitant.

Codi Validació: 3EE9DLSLYYE4DMXNCSFK5RWTW | Verificació: https://mont-roig.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 11

- Còpia del document acreditatiu de la seva identitat (DNI, passaport, etc.).

3. La vigència d’aquest protocol és única i exclusivament mentre duri l’estat d’alarma, i que
d’acord amb el Reial Decret 926/2020, de 25 d'octubre, finalitzarà a les 00:00 hores del dia 9 de
novembre de 2020, sense perjudici de les pròrrogues que es puguin establir.

4. Donar compte d’aquesta resolució en el proper Ple municipal.
5. Donar-ne trasllat al departament del Padró Municipal d’Habitants, a l’Oficina d’Assistència en
Matèria de Registres i al departament d’Innovació i Modernització Administrativa.
En aquest punt no es produeix debat.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia es pot consultar al següent enllaç.

Expedient número: Serveis interns/Secretaria/General/RRHH/abm /5840/2020
Tràmit: Proposta

Fets
1. El 8 de juliol de 2020, el Sr. Narcís Sabaté Olivé, personal laboral subrogat d’EMSSA,
auxiliar administratiu, adscrit al departament de Noves Tecnologies, presenta sol·licitud al
registre general d’entrada amb núm. 2020-E-RE-2869 sol·licitant la compatibilitat al servei de
l’Administració Pública.
2. El Decret d’Alcaldia número 2020-1725 de 17 de juliol de 2020, resol requerir al Sr. Narcís
Sabaté Olivé que esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius per tramitar la
compatibilitat al servei de l’Administració Pública.
3. El 20 de juliol de 2020, el Sr. Narcís Sabaté Olivé, presenta sol·licitud al registre general
d’entrada amb núm. 2020-E-RE-3144 aportant la declaració jurada d’activitats per tramitar la
compatibilitat al servei de l’Administració Pública.
4. Vista la declaració d’activitats efectuada pel Sr. Narcís Sabaté Olivé, personal laboral
subrogat d’EMSSA, auxiliar administratiu, adscrit al departament de Noves Tecnologies, per
mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per
compte propi al sector comercial, la dedicació a la qual serà de 10 hores setmanals,
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Identificació de l’expedient: Sol·licitud d’autorització de compatibilitat per a l’exercici d’una
segona activitat privada del Sr. Narcís Sabaté Olivé

ACTA DE PLE

4. Recursos Humans. Expedient 5840/2020. Aprovar, si s'escau, la compatibilitat
per a l’exercici d’una segona activitat privada a un Auxiliar administratiu,
personal subrogat d’EMSSA a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

Intervenció del Sr. Alcalde sobre el punt nº 3 de l'ordre del dia.

distribuïdes fora de la jornada laboral assignada en aquest Ajuntament com a auxiliar
administratiu.
5. Vista la resolució d’alta de règim especial de treballadors per compte propi o autònoms
expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social, que acredita l’activitat comercial.
6. Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix la possibilitat
de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en
l’exercici d’ambdues activitats.

9. Vist el dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea de Gestió Interna, Govern Obert i
Hisenda de data 4 de novembre de 2020.
Fonaments de dret
1. Llei 53/84, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del Personal de les Administracions
Públiques.

ACTA DE PLE

8. Vist l’informe de Àrea de Recursos Humans de 29 de setembre de 2020.

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

7. Vist el que disposen l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l’article 322 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol i l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.

3. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les
entitats locals.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat, acorda:
1. Autoritzar al Sr. Narcís Sabaté Olivé la compatibilitat de l’activitat privada per compte propi
com a comercial, amb una dedicació a la segona activitat de 10 hores setmanals, distribuïdes
fora de la jornada laboral assignada en aquest Ajuntament com a auxiliar administratiu,
personal laboral subrogat d’EMSSA, adscrit al departament de Noves Tecnologies, amb una
tipologia de jornada de treball de 7,5 hores diàries.
2. Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en
comprometés la seva imparcialitat o independència,
- si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del càrrec,
- si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
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2. Llei 21/87, de 26 de novembre, d’incompatibilitats dels Funcionaris de la Generalitat.

3. El Sr. Narcís Sabaté Olivé, està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada.
En aquest punt no es produeix debat.
El punt s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
El contingut de la intervenció d’Alcaldia i la votació del punt es pot consultar al següent enllaç.

Exposició de motius:
La llengua catalana, parlada de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer, deriva d’una
continuïtat lingüística mil•lenària que ha donat lloc a una realitat unitària dins la seva diversitat,
tal com ho reconeix la lingüística romànica partint dels criteris científics habituals. Aquesta
unitat lingüística no es veu en cap cas qüestionada per l’existència d’altres denominacions
territorials, tradicionals o populars, com ara alguerès, valencià, mallorquí, menorquí, eivissenc,
andorrà, formenter o fragatí. En tots els casos, aquestes denominacions alternatives es
refereixen a la mateixa llengua, avui parlada per més de deu milions de ciutadans europeus.
En efecte, l’existència d’aquestes denominacions alternatives no fa sinó palesar que el català
és la llengua pròpia de tots aquests territoris: de Catalunya, del País Valencià, de les Illes
Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l’Alguer i d’Andorra.
Aquesta unitat lingüística ha patit, en les darreres dècades, diversos intents de fragmentació
per part d’algunes instàncies i institucions públiques fet especialment greu, atès que no només
constitueix un atac frontal envers un patrimoni lingüístic que hauria de ser orgullosament
compartit pels estats i regions d’Andorra, Espanya, França i Itàlia, sinó, també, un
menysteniment absolut del rigor científic i acadèmic dels experts en la matèria filològica.
En el cas de les institucions públiques espanyoles, ha quedat constatat que la denominació de
valencià, emprada oficialment a la Comunitat Valenciana, ha servit de pretext perquè
l’advocacia de l’Estat considerés que la llengua pròpia d’aquest territori no és la mateixa que la
de Catalunya o la de les Illes Balears. En el mateix sentit, diverses pàgines web d’organisme
oficials com ministeris i altres ens estatals, ofereixen les opcions lingüístiques de català i
valencià separadament –com si fossin llengües diferents–. Això suposa no només una despesa
addicional i supèrflua sinó també un dany cultural injustificat.

ACTA DE PLE

7. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS en defensa de la unitat de la
Llengua Catalana (caràcter no resolutiu)
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6. Mocions

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

5. Afers sobrevinguts
No hi ha afers sobrevinguts.

1.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest fet suposi
menystenir altres denominacions existents.
2.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, administratius, tècnics o
socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial de poder viure
amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística.
3.- Instar al Govern de l’Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la llengua catalana,
a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la qüestionen i a vetllar perquè cap
institució pública o empresa privada de l’Estat espanyol fomenti el secessionisme lingüístic
català en la seva activitat.

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021
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El Ple de l’Ajuntament, amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC, ERC, Junts i Ferran
Pellicer Roca (AMM-VX+), 2 abstencions (grups municipals: IMM, Elvira Montagud Pérez
(grup municipal AMM-VX+) i 1 vot en contra (grup municipal: C’s), acorda la següent
moció:

ACTA DE PLE

El fet que des de les institucions públiques no s’assumeixi amb naturalitat la unitat de la llengua
catalana es tradueix en una manca de coordinació en les polítiques culturals dels diversos
governs dels territoris de llengua catalana.
Els centres culturals i acadèmics de referència, com l’Institut Ramon Llull, haurien de poder
comptar amb la participació de tots els governs de les comunitats autònomes on el català es
llengua oficial, quelcom que avui no és possible pel temor que això pugui generar falses
polèmiques a propòsit de la unitat de la llengua.
Una altra conseqüència d’aquesta manca de coordinació política és que la reciprocitat total dels
mitjans audiovisuals en llengua catalana arreu dels territoris on és oficial, no és encara
possible, més enllà de qüestions tècniques de segon grau, per un motiu molt similar. I,
finalment, el fet de no assumir la unitat lingüística en les polítiques públiques genera
disfuncions com ara que els continguts audiovisuals doblats en català pels governs i televisions
públiques dels diversos territoris no puguin compartir-se recíprocament, sinó que calgui, fins i
tot, en alguns casos, doblar dues o tres vegades en diferents varietats dialectals els mateixos
continguts, la qual cosa és especialment perjudicial en un sector clau per al foment de l’ús
social del català entre les generacions més joves com és l’audiovisual.
El Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat l’any 1986, ja va reclamar la
coordinació entre els territoris de llengua catalana a la manera de la Unió de la Llengua
Neerlandesa: una comissió intergovernamental per a la coordinació de les polítiques
lingüístiques; una comissió interparlamentària, per vetllar per la coherència entre les
legislacions lingüístiques, i un consell de la llengua i de les lletres que agrupi les institucions
acadèmiques i culturals més rellevants. Aquesta proposta, tanmateix, no s’ha fet mai realitat, de
manera que la llengua catalana, i els seus parlants, continuen patint aquesta manca de
coordinació política i administrativa.
D’altra banda, el febrer del 2017 els governs de Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes
Balears van signar l’anomenada Declaració de Palma, un text que pretenia posar les bases
d’una veritable cooperació cultural i lingüística entre els governs d’aquests territoris però que,
finalment, no s’ha materialitzat en polítiques públiques concrets.

4- Notificar aquest acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Parlament de
Catalunya, al Govern de la Generalitat Valenciana i a les Corts valencianes, al Govern de les
Illes Balears i al Parlament de les Illes Balear, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i
al Senat.

Durant el transcurs del debat de la moció la regidora Ibana Pacheco (grup municipal C’s) no es
visualitza la imatge.

Lectura, intervencions i votació de la moció.

8. Moció que presenta el grup municipal ERC-MÉS per a la reorientació de la
nova Política Agrícola Comuna (PAC) (caràcter no resolutiu)
Recentment, i després d'un intens debat des del juny 2018, el Parlament Europeu ha aprovat el
que serà la nova política europea en matèria d'agricultura i el resultat no podria ser més
preocupant.
La PAC es crea amb el Tractat de Roma (1957) amb l'objectiu de garantir la seguretat
alimentaria a tota Europa i protegir el mercat agrícola, establint preus de preus mínims,
l'atorgament de subvencions i la creació d'un mercat comú que prioritzés els productes
europeus. I de fet aquesta estratègia va arribar a convertir l'Europa als anys vuitanta en el
segon exportador agrícola del món. L’any 1992, amb l’aparició dels ajuts directes als
productors, hi ha un canvi en el sistema i es passa dels ajuts a la producció als ajuts per
superfície. L'any 2003 continua l’evolució i els ajuts per superfície es deslliguen de la producció
i es fixen a partir d’un període de referència. Després d’aquests anys d’evolució, ens trobem
que avui al voltant del 80% dels fons de la PAC es destinen a un 20% de receptors.
Així, la crisi i les dificultats que del sector agrari català per adaptar-se a les condicions d’un
mercat liberalitzat, obert i globalitzat, n’ha canviat l’estructura, consolidant un procés
d’integració entre els productors i empresa agroalimentària, que els ha permès fer front als
nous requeriments de mercat. Aquests requeriments s’han d’afegir a la necessitat de produir
amb criteris cada vegada més sostenibles i respectuosos amb el medi, fent front a l’increment
de costos que això representa i que, aplicat sobre un sector envellit i amb falta de relleu
generacional, ha generat molts problemes al món rural com l'envelliment i el despoblament.
L'emergència climàtica que vivim, ens porta també a reflexionar sobre la necessitat que les
empreses agroindustrials siguin cada cop més eficients i sostenibles. Però la reforma de la
PAC acabada d'aprovar pel Parlament Europeu és contradictòria amb l'agenda verda i Pacte
Verd Europeu. Per una banda rebutja reduir un 30% de les emissions del sector agroalimentari
per al 2027 i per l’altra estableix que el 40% del pressupost de la PAC ha de contribuir a
objectius climàtics i adopta com a seva el “Green Deal” i l’estratègia “Farm to Fork”.

ACTA DE PLE

El contingut de les intervencions i la votació es poden consultar al següent enllaç:
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La moció s’aprova amb 14 vots a favor (grups municipals: PSC, ERC, Junts i Ferran
Pellicer Roca (AMM-VX+), 2 abstencions (grups municipals: IMM, Elvira Montagud Pérez
(grup municipal AMM-VX+) i 1 vot en contra (grup municipal: C’s), dels membres
assistents.

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

Intervenen els regidors i regidores manifestant el sentit del vot.

Per això algunes organitzacions polítiques com Esquerra Republicana, defensem que cal
confeccionar una PAC que promogui la sostenibilitat de l’activitat agrària i la seva contribució a
la mitigació i adaptació al canvi climàtic, garantint a agricultors i ramaders, unes condicions de
vida dignes, amb un sistema d’ajuts que prioritzin els agricultors professionals per davant de les
grans empreses no vinculades al sector. Volem una PAC que incentivi una activitat agrària
basada en les explotacions de base familiar, que faciliti la producció d’aliments bons, sans i
segurs amb unes produccions respectuoses amb els recursos naturals, l’entorn, el medi
ambient i la biodiversitat, i que faci un ús sostenible dels productes fitosanitaris
El sector agrícola té un pes important a Mont-roig del Camp i cal vetllar pel benefici dels petits
agricultors.

Segon.- Demanar a la Comissió Europea el canvi de la PAC de manera que s’incentivin
pràctiques agràries més respectuoses amb el medi ambient que permetin una millor utilització
dels recursos i es protegeixi la biodiversitat.
Tercer.- Mantenir el suport a les explotacions familiars a través d’una PAC que els protegeixi i
els faciliti eines per poder sobreviure en un mercat global i liberalitzat
Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris presents a la comissió europea en
representació de Catalunya, a Unió de Pagesos, a l’associació de Joves Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).
Intervenen els regidors i regidores manifestant el sentit del vot.
La moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents.

ACTA DE PLE

Primer.- Demanar a la Comissió Europea un canvi per orientar la PAC a favor de les
explotacions familiars professionals que són les que gestionen i mantenen el territori i l’equilibri
territorial.

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda la següent
moció:

Lectura, intervencions i votació de la moció

9. Precs i Preguntes
En el transcurs del prec formulat per la regidora Ibana Pacheco (grup municipal C’s),
abandonen la sala de forma momentània la regidora Yolanda Pérez i Francisco Chamizo.
S’incorporen a les 13:31h.
El regidor Francisco Chamizo (Junts) i la regidora Mei Benach (grup municipals PSC)
abandonen momentàniament la sala durant el transcurs de la formulació dels diferents precs i
preguntes.
La regidora Elvira Montagud abandona la sala a les 13:57 h.
El regidor Abbas Amir abandona la sala a les 14:11 h.
La regidora Ibana Pacheco, grup municipal C’s, fa dos precs, que estudïin la situació de
l’abocament il.legal d’escombraries en terrenys del municipi i el protocol de la deixalleria
municipal. El segon prec és que s’incorpori al pressupost noves ajudes pel col.lectiu de
l’hosteleria.
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El contingut de les intervencions i la votació es poden consultar al següent enllaç:

El senyor alcalde, la regidora Cristina Llorens i el regidor Enrique López expliquen la situació
actual i ho tindran en compte.
La regidora Yolanda Pérez explica que s’està informant al sector de totes les ajudes existents.
El senyor Alcalde explica que es revisarà el Pla de Xoc i s’estudiarant totes les propostes que
es presentin.
El contingut dels precs es poden consultar al següent enllaç:
Contingut del precs.

Contingut dels precs

Fran Morancho López
Alcalde
11 de novembre de 2020

Aránzazu Sorlí Pons
Secretària
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El president aixeca la sessió, de la qual cosa, com a Secretària, estenc aquesta acta.

ACTA DE PLE

Contingut de les preguntes

Número: 2021-0006 Data: 24/02/2021

El contingut de les preguntes es poden consultar al següent enllaç:
Contingut de les preguntes.

