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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
LLANÇÀ DE DATA 06-02-2013
A la Casa Consistorial de Llançà, essent les dinou hores del dia sis de febrer de
dos mil tretze, es reuneix l´Ajuntament Ple, en primera convocatòria, sota la
presidència de l’Alcalde, Sr. Pere Vila i Fulcarà.
Assisteixen els regidors i les regidores que a continuació s´indica, a l´objecte
de celebrar sessió pública ordinària:
Assistents: Sr. Joan C. Mora i Torrent, Sra. Núria Escarpanter i Olivet, Sra.
Assumpció Ministral i Dardé, Sr. Joaquim González i Rodríguez, Sr. Joan
Carles Subirats i Baró, Sr. Jordi Vilà i Baró, Sr. Francesc Guisset i Lagresa, Sr.
Narcís Noguera i Negre, Sra. Sílvia Barris i Roca, Sr. Josep Ortiz de Zárate i
Perals i la Sra. Anna Mª Pujol i Llosa.
Excusa la seva absència el Sr. Guillem Cusí i Batlle
Actua com a Secretari el Sr. Carles Fita i Alegre, titular de la Corporació.
El Sr. President declara obert l’acte i seguidament s’entra a conèixer els
assumptes inclosos en l’ordre del dia:
1.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
L’Alcalde demana si cal llegir l’acta de la sessió anterior, de data 5 de
desembre de 2012, que ha estat repartida amb anterioritat junt amb la
convocatòria.
Per unanimitat s’aprova l’acta del Ple ordinari de data 5 de desembre de 2012,
sense esmenes.
2.-. Aprovació del Pla de distribució d’usos i serveis de temporada a les
platges. Temporada 2013.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora, explica que el Pla d’usos és el mateix que l’any
anterior però amb la diferència que s’han introduït algunes modificacions: en el
cas de la platja La Farella, la caseta d’activitats nàutiques es trasllada a Grifeu,
s’han exclòs les activitats nàutiques, a causa de la distància entre el canal de
sortida i el límit amb boies que marca Costes, semblava que era més idoni a
Grifeu, la resta queda igual.

D’altra banda, el concurs públic de bars i de les activitats nàutiques no
motoritzades –windsurf, caiac, etc- introdueix unes millores i per compensar la
inversió l’autorització serà per una durada de sis anys. S’han regulat les
condicions de presentació i els acabats de les instal.lacions, s’eliminen
elements publicitaris i altres aspectes per a la millora estètica. Han de portar un
projecte i veure els colors que proposen, com s’incorpora amb el paisatge.
Posa a disposició dels Regidors i les Regidores el plec de condicions.
Seguidament llegeix el text del dictamen.
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que s’abstindran fins a
veure el Plec de condicions.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que votaran a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, diu que s’abstindran fins que disposin del
plec de condicions.
Amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU i BMC; i quatre
abstencions, dels grups municipals PSC-PM i ICV, s’aprova:
L’Ajuntament de Llançà, en sessió ordinària celebrada el dia 1r d’abril de 2009,
va aprovar el Pla d’Usos, serveis, instal·lacions i abalisament de temporada en
la zona de les platges de Llançà, per al període 2009-2013.
La Direcció General de Ports, aeroports i costes de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant Resolució de data 26 de maig de 2009, va aprovar la distribució dels
usos de temporada de les platges i del mar territorial del terme municipal de
Llançà.
En compliment del disposat a la Circular 1/2009, de 27 de febrer, de la Direcció
General de Ports, Aeroports i Costes, l’Ajuntament haurà de comunicar
anualment les previsions d’ocupació.
Per això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR el Pla de distribució d’usos i serveis de temporada a les
platges de Llançà, per a la temporada 2013.
Segon.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Ports,
Aeroports i Costes, de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació i als
efectes oportuns.
3.- Aprovació del Plec de condicions i convocatòria del concurs per a
l’adjudicació d’autoritzacions de serveis de temporada a les platges,
període 2013-2018.
El Regidor de l’Àrea, Sr. Mora, dóna per explicat el tema i llegeix el text del
dictamen.

Amb vuit vots a favor, dels grups municipals de CiU i BMC; i quatre
abstencions, dels grups municipals PSC-PM i ICV, s’aprova:
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia quatre d’abril de dos mil set, va
acordar aprovar el concurs per a l’adjudicació d’autoritzacions de serveis de
temporada a les platges, previstos pels exercicis de 2007 a 2012, en els
corresponents Pla d’Usos i Serveis de Temporada.
Amb caràcter anual la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la
Generalitat de Catalunya, aprova la distribució dels usos de temporada a les
platges del terme municipal de Llançà, i el Servicio Provincial de Costas en
Girona, del Ministerio de Medio Ambiente, autoritza a l’Ajuntament de Llançà
l’ocupació de la zona de domini públic marítim-terrestre amb les instal·lacions
proposades en el pla d’usos i serveis de temporada, de conformitat amb les
condicions generals i particulars que constin en les respectives resolucions.
Una part de les ocupacions, instal·lacions i usos temporals no estan adscrits a
un establiment principal i conseqüentment la seva adjudicació s’ha de realitzar
mitjançant licitació pública.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda:
Primer.- APROVAR el Plec de condicions que haurà de regir el concurs per a
l’adjudicació d’autoritzacions de serveis de temporada a les platges, període
2013-2018, previstos en el Pla d’usos del present exercici i següents.
Segon.- EXPOSAR al públic el Plec de condicions aprovat pel termini de vint
dies, als efectes d’examen i reclamacions. En cas de no presentar-se
al·legacions el Plec de condicions quedarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés.
Tercer: CONVOCAR concurs, simultàniament, per a l’adjudicació
d’autoritzacions municipals per a l’ocupació de la zona marítimo-terrestre de
Llançà, i l’explotació dels serveis que s’estableixen a les platges i zona
marítimo-terrestre d’aquest terme municipal que no precisin instal.lacions fixes,
previstos en el Pla d’Usos anual, de conformitat amb el plec de condicions, si
bé condicionat a l’aprovació definitiva de l’esmentat Plec de condicions i del Pla
d’usos per part Direcció General de Ports, Aeroports i Costes de la Generalitat
de Catalunya.
Quart: De no presentar-se reclamacions en el termini assenyalat anteriorment,
i un cop aprovat definitivament el Pla d’usos, es procedirà –si escau- a
l’adjudicació del concurs d’autoritzacions per ocupacions temporals previstes
en el Pla d’Usos, de conformitat amb les condicions que es fixen en el Plec de
Condicions i les contingudes en les Resolucions del Servicio de Costas del
Ministerio de Medio Ambiente i la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes
de la Generalitat de Catalunya.”
4.- Moció: per exigir la retirada de l’esborrany d’avantprojecte de la Llei
orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE).

La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, llegeix el text del dictamen.
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, manifesta que estan d’acord amb el
text de la Moció i els acords que es prenen, per tant, votaran a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, indica que votaran a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal CiU, diu que votaran a favor.
Per unanimitat s’aprova:
Atesa la presentació de l’esborrany de l’avantprojecte de la Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) per part del Ministre d’Educació,
Cultura i Esports, Sr. Wert.
Atès que de la lectura de l’esmentat esborrany es conclou de forma inequívoca
que l’aprovació de la LOMCE significaria un perillós retrocés en la qualitat de
l’educació i que atemptaria contra la cohesió social, amb propostes més
pròpies de l’etapa predemocràtica, entre les que destaquem:
- Defineix l’educació no com un dret si no com un factor productiu més,
amb enfocaments mercantilistes i d’oferta i demanda, amb una concepció
reduccionista de l’educació, fragmentada en els seus continguts i amb
menyspreu a disciplines fonamentals com les relacionades amb
l’expressió artística i musical.
- Considera l’educació infantil como una etapa assistencial i no pas
educativa.
- Recentralitza la política educativa amb mesures com l’increment de la
definició de continguts per part del govern central, limitant la capacitat de
què cada territori pugui fer la definició més idònia per la seva realitat.
- Atempta directament contra la normalització de la llengua catalana i la
tasca de cohesió social que ha significat el model d’immersió lingüística al
nostre país. Aquest sistema d’immersió no només ha tingut un
reconeixement internacional, sinó que els resultats, després de més de 30
anys d’aplicació, són del tot satisfactoris i corroboren plenament el seu
encert.
- Consolida la segregació d’alumnes per sexe, blindant per llei els concerts
amb les escoles que segreguen. A aquesta segregació ara s’afegirà la
segregació per llengua, generant un escull a la cohesió social en els barris
i en el conjunt del país.
- Potencia la diferenciació entre centres educatius públics i privats
concertats, tornant a potenciar una doble xarxa que allunyarà molts
infants i joves de la igualtat d’oportunitats.
- Planteja un model adoctrinador i ideològic perquè elimina l’assignatura
d’Educació per a la Ciutadania, potencia les creences religioses i incentiva
l’elecció de l’assignatura de religió per part de l’alumnat. S’allunya d’un
model integrador i respectuós basat en el laïcisme en l’espai públic que
reserva les creences pròpies per a l’espai privat.

-

Renuncia al principi d’igualtat d’oportunitats desmuntant el model
d’educació comprensiva en tota l’etapa obligatòria amb l’avançament de la
diferenciació d’itineraris i la implementació de revàlides.

Per tot això, el Ple municipal acorda:
Primer.- Demanar al Govern de l’Estat la retirada de l’esborrany de
l’avantprojecte de la LOMCE perquè, tal i com esta plantejat, amb propostes
pròpies de l’etapa predemocràtica, significaria un perillós retrocés en la qualitat
de l’educació i atemptaria contra diversos aspectes en els quals es basa la
cohesió social.
Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat i a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya que en el cas de no retirar-se l’esmentat text,
interposin un recurs davant el Tribunal Constitucional, ja que la LOMCE podria
contradir el Capítol 3 de la Constitució en relació a les llengües oficials i
vulnerar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Tercer.- Sol·licitar al President del Govern de l’Estat, Sr. Mariano Rajoy, el
cessament del Ministre Sr. Wert ja que la seva proposta de LOMCE atempta
contra el model de país i la cohesió social.
Quart.- Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat l’aturada de
qualsevol mena de reducció dels recursos humans, infraestructurals, logístics o
econòmics a l’educació per evitar la pèrdua de qualitat i de les condicions de
treball que les mesures dels darrers anys estan provocant.
Cinquè.- Adherir-nos a totes les iniciatives unitàries de les institucions, partits,
entitats i comunitat educativa en defensa de l’actual sistema d’immersió
lingüística als nostres centres educatius.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat, al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris de les Corts Espanyoles, als grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya, al Consell Educatiu de Llançà, als centres educatius de Llançà i
a les diferents associacions de pares i mares de Llançà
5.- Moció : per declarar el municipi lliure de circs amb animals.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, indica que en la Comissió Informativa
es va debatre àmpliament i vol afegir més informació. Les organitzacions
socials i col.laboradores amb “Animal naturalis”, que han estudiat els circs del
món i especialment a Espanya, han arribat a la conclusió que la vida dels
animals en circs és de privació i sofriment, se’ls priva de tot allò que impedeix la
vida amb plena realització; els animals dels circs pateixen un pobre benestar,
amb llargs desplaçaments i tancats en gàbies, amb cadenes i se’ls empobreix
el seu medi ambient i les condicions apropiades en les que viuen. Afegeix que
la Regidora, Sra. Escarpanter, va fer referència als ingressos per als circs
familiars. La Sra. Pujol creu que de cap manera retirar els animals pot afectar la
indústria del circ. Aquesta pot prosperar i augmentar l’assistència sense
estigmatitzar els animals i no es perdran llocs de treball ja que la resta

d’espectacle també necessita de personal no qualificat per les tasques a dur a
terme, mantenir els animals en circs no és rendible, molt cara la seva
alimentació, i veterinaris així com en el seu transport. Els circs i els animals
poden beneficiar-se de l’eliminació d’aquests actes amb animals.
També comenta, sobre les visites reglamentàries de control, que un inspector
ben format pot salvaguardar el benestar dels animals salvatges en circs
ambulants. Ella creu que no és cert, l’experiència així ho ha demostrat, el
problema mai sorgeix durant la visita de l’inspector i els abusos que pateixen
els animals no són detectats segons els criteris dels inspectors. Finalment, dir
que el circ és una oportunitat per què els nens vegin a prop i en persona els
animals salvatges, no és una experiència educativa, veure’ls en el circ no té
cap valor educatiu, es paga entrada i se’ls demostra la manca de respecte
envers la natura i la dignitat dels éssers vius.
Tot seguit, llegeix la Moció del contingut literal següent:
Atès els nombrosos estudis científics que demostren que els animals són
éssers dotats de sensibilitat, no només física sinó també psíquica.
Atès que tots els animals, siguin de l'espècie que siguin, tenen dret a ser
respectats, no han de ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o
espectacles violents ni han de ser subjectes a actes cruels que els impliquin
patiment físic o psicològic o causar-los estats d'ansietat o de por.
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats
etològiques, procuri el seu benestar, i que en els circs aquests solen viure en
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs
de camions que no poden satisfer les seves necessitats físiques i socials més
bàsiques.
Atès que entre els animals que s'exhibeixen als circs hi figuren animals
salvatges que, encara que hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints
naturals i el procés d'aprenentatge de comportaments antinaturals per a la seva
espècie es fa a través de la violència.
Atès que el manteniment d'animals salvatges en circs no contribueix ni aporta
un benefici per a la conservació de les espècies.
Atès que les administracions locals també han d´ afavorir i potenciar les
conductes cíviques i de respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte
a aquells éssers amb els que compartim el planeta Terra.
Atès que els circs amb animals salvatges no ofereixen una educació
mediambiental apropiada i promouen una visió tergiversada i falsa dels
animals, resultant fins i tot antieducatiu per als infants, que és el públic
majoritari d'aquests espectacles.
Atès que diversos ajuntaments de Catalunya, entre ells els de les 4 capitals
catalanes de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i un creixent nombre de
països de tot el món han prohibit l'actuació d'espectacles amb animals als seus
territoris.

Atès que la presència d'animals salvatges a la via pública pot suposar un risc
per a la salut pública per la possible transmissió de malalties.
Atès que els animals salvatges poden ser potencialment molt perillosos i
existeixen nombrosos casos d'animals que han escapat de les instal·lacions
d'un circ i han causat greus danys materials i personals.
El Grup Municipal d’ICV proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de LLançà amb els principis
ètics, socials i mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als
animals.
Segon.- Declarar que aquest Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals
salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o
temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les
persones propietàries o posseïdores d'aquests animals.
Tercer.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni
la instal·lació a Llançà d'animals salvatges de circs, encara que aquests no
participin en l'espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de
possibles escapades.
Quart .- Introduir els compromisos d'aquesta declaració a les ordenances
municipals que corresponguin.
El Sr. Noguera, del grup municipal PSC-PM, considera que és una proposta
valenta i un pas endavant que creuen acceptable i el voten a favor. És
necessari una canvi en aquest aspecte i Llançà podria donar exemple; han
cercat companyies del país i catalanes. N’hi ha moltes que ofereixen
espectacles sense animals i Llançà podria obtenir espectacles alternatius,
sense animals; inclòs hi ha circs solidaris que afavoreix la inclusió de gent amb
riscos d’exclusió, que ho contempla el 2n pla integrat del circ 2012-2015. En els
acords de la Moció potser els faria recança si fos per a tots tipus d’animals,
però és un primer pas que es refereixi a animals salvatges, té una semblança a
la prohibició de les curses de braus, és una pas endavant, és necessari i per
això voten a favor; quant a la modificació d’ Ordenances, no entén que sigui per
a animals domèstics, es refereix als salvatges que tenen el seu hàbitat i els fa
patir la captivitat.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que tot i estar d’acord amb
el punt primer, s’abstindran.
El Sr. Mora expressa el vot en contra del seu grup de CiU
Sotmesa la Moció a votació, amb quatre vots a favor, dels grups municipals
PSC-PM i ICV; una abstenció, del grup municipal BMC; i set vots en contra, del
grup municipal de CiU, no prospera la Moció.

6.- Moció : suport a la campanya “No amb el meu mòbil !”
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció.
Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, dient que
votaran a favor, que les grans empreses d’alta tecnologia només es regeixen
per interessos econòmics davant dels interessos humans.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que votaran a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot favorable.
Per unanimitat s’aprova:
Atès que la República Democràtica del Congo (RDC) pateix una de les guerres
més actives que hi ha actualment, la qual ja ha causat centenars de milers de
víctimes mortals -algunes organitzacions parlen de 5 milions- .
Atès que l’explotació del coltan, i també d’altres minerals, està contribuint a
incentivar i perllongar la guerra a la RDC, on el benefici derivat de l'explotació
il·legal d'aquest mineral és un dels principals motius per a la continuïtat
d'aquest conflicte, ja que tant els grups armats com sectors de les forces
armades congoleses, i negociants i empreses d’un gran nombre de països,
com Rwanda i Sudàfrica, s’enriqueixen, amb la qual cosa generen un flux
econòmic il·legal que està finançant i perpetuant la compra d’armament, l'
status quo de violència, la manca de protecció de la societat civil i la
impossibilitat de fer progressos envers la pau i la reconstrucció en moltes àrees
del país.
Atès que aquest mineral, el coltan, del qual la RDC en té el 80% de les
reserves mundials, és part indispensable dels dispositius electrònics presents
als telèfons mòbils, als reproductors de música portàtils i als ordinadors.
Atesa la manca de transparència a la cadena de subministrament d'aquests
minerals que provoca que els consumidors i les consumidores no tinguin accés
a informació suficient per garantir que NO estan finançant la continuïtat
d’aquesta guerra.
Atès que l'organització Enough Project ha iniciat una campanya anomenada
Raise Hope for Congo mitjançant la qual, a més de denunciar la situació que
pateix aquest país, ha fet una avaluació de les 21 principals empreses d'alta
tecnologia vinculades al sector de l'electrònica, que són Acer, Apple, Canon,
Dell, Hewlet Packard, IBM, Intel, Ienovo, LG, Microsoft, Motorola, Nintendo,
Nokia, Panasonic, Philips, RIM, Samsung, Sandisk, Sharp, Sony Ericsson i
Toshiba, per determinar el progrés que fan aquestes companyies a l'hora
d'aconseguir que la seva cadena de subministrament no estigui vinculada al
sector de la mineria que alimenta el conflicte de la RDC i fer el procés més
transparent.
Atès que el Congrés nord-americà i el president dels EUA, Barack Obama, a
iniciativa de diverses organitzacions internacionals com Global Witness,

aprovaren el mes de juliol del 2010 una llei per garantir que les empreses nordamericanes no utilitzin minerals procedents de la zona del conflicte, coneguda
com a Dodd-Frank Act Conflict Minerals (Section 1502), que estableix que les
empreses no utilitzaran minerals conflictius procedents de la RD Congo com 1)
l’estany - cassiterita, (2) tàntal - columbita-tantalita (coltan), (3) tungstè wolframita i 4) l’or, metalls coneguts com "3TG" (Tin, Tantalum and Tungsten,
and Gold, per la inicial en anglès), i que aquestes empreses presentin
auditories per certificar que respecten la llei.
Atès que la ciutadania catalana ha estat precursora en la defensa dels drets
humans i la construcció de la pau amb l’aprovació per unanimitat de la Llei de
foment de la pau al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, que pretén
impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica
de la no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels
infants; la promoció del desenvolupament econòmic i social sostenible; la
reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la
construcció de la seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per
protegir el medi natural de les generacions presents i futures; el respecte i el
foment de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i els homes, i
l’eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d’intolerància.
Atès que la Xarxa d’Entitats per la R.D. Congo és una coalició formada per
Justícia i Pau, Bretxa, La Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels
Kasando, Veterinaris sense Fronteres, Escola de cultura de Pau, Farmacèutics
Mundi i persones expertes vinculades amb el tema, que neix l’any 2009 per
treballar activament des de una vessant multidisciplinària i plural, en la
denuncia, recerca, informació, comunicació, sensibilització, sobre el conflicte de
la RDC.
El Ple de l’Ajuntament de Llançà acorda:
Primer.- Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels Mòbils (WMC) que
se celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de
l’explotació dels recursos naturals a la RD Congo, la qual contribueix a la
perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i al lucre il·lícit
d’alguns sectors de l’exèrcit congolès, del Govern congolès, dels països veïns,
com Rwanda, i també de les empreses involucrades (locals, regionals i
multinacionals) en la cadena de subministrament.
Segon.- Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més transparència en
la cadena de subministrament dels recursos naturals, i que es comprometin a
no utilitzar el coltan i d’altres recursos minerals explotat il·legalment a la
RDCongo per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil, tal i com estableix
la secció 1502 de la Llei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act elaborada pel i aprovada pel Congrés del EUA.
Tercer.- Sol·licitar als organitzadors del WMC que demanin a les empreses
participants al congrés l’acompliment del punt numero dos de l’acord.

Quart.- Sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació
Barcelona Mobile World Capital, que promoguin i vetllin per la inclusió
d’aquesta qüestió a l’espai de reflexió adient dintre del WMC i que demanin al
WMC l’acompliment dels punts anteriors.
Cinquè.- Sol·licitar a l’organització de la Fira de Barcelona com a plataforma de
promoció comercial i de projecció internacional d’empreses, que com a entitat
catalana tingui més en compte la defensa i la protecció dels drets humans com
a requisit necessari per incloure activitats en el marc de la Fira de Barcelona,
d’acord amb la Llei de Foment de la Pau.
Sisè.- Fer les gestions necessàries davant del Govern Català, de l’Estat i de la
UE perquè impulsin legislacions perquè no s’utilitzin minerals procedents de la
zona de conflicte de la RD Congo.
Setè.- Traslladar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, a la Fundació Mobile World Capital, a la Fira
de Barcelona, a la Federació de Municipis de Municipis, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i a la Xarxa d’Entitats per la República Democràtica
del Congo.
7.- Moció: adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble
de Catalunya.
L’Alcalde manifesta que aquesta Moció fou aprovada en seu parlamentària fa
unes setmanes i amb aquesta voluntat de trametre-ho a totes els
administracions de Catalunya, arriba el moment que el poble de Llançà pugui
aprovar-la. Tot seguit llegeix la Moció.
Intervé el Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, dient que votaran a favor,
són partidaris i així ho han manifestat repetidament en el plenari, que
consideren que Catalunya és una Nació i com a tal té dret a decidir. També vol
posar en consideració el fet que el bloc de CiU entra en contradicció, dons per
altra banda varen declarar Llançà territori català lliure i sobirà, i entra en
contradicció potser haurien de revocar-la en aquest Ple. Si estan d’acord que
sigui el poble de Catalunya qui decideixi el que no es pot fer en aquest acte,
que els polítics decideixin per la sobirania; creu que s’hauria de revocar aquella
declaració de manera unilateral sense consultar la sobirania, el text del
dictamen que ara es presenta és el correcte, que sigui el poble de Catalunya
qui decideixi si vol Estat federal, confederal, autonòmic o si vol emprendre el
camí cap a la independència, qui ha de decidir és el poble de Catalunya i no els
ajuntaments.
Fa ús de la paraula el Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, dient que
evidentment voten a favor i que li sorprèn el vot del grup socialista, està molt
content pel valor d’aquest vot.
La Sra. Pujol, del grup d’ICV, expressa el vot favorable del seu grup.

Per unanimitat s’aprova:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013,
aprova la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
amb el contingut següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint
més autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del
Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de
Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret
públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha
configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de
reforçar-lo i promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els
catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el
1914 suposà un primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida
per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona
República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom de
Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un
règim dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència
activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la
llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la
recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977
del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou
sistema autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de
Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el
1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les
dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol, entre les
quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten
una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del
poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en

l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions
massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat
d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de
respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament
de Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una
consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de
novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i
inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la
ciutadania de Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions,
formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del
poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer
efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de
Catalunya puguin decidir el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis
següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica,
caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat
catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió
majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a
decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de
la població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement
precís per a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el
procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions
europees i el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles
d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que
representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per
tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball
que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de
fer partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país,
i concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser
actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir
del poble de Catalunya.”
Per tot això, el Ple municipal acorda:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de
2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
8.- Moció: defensa del català i el model d’immersió lingüística a l’escola.
El Sr. Guisset, del grup municipal PSC-PM, dóna per llegit el contingut de la
Moció, per la similitud amb l’anteriorment tractada en el 4t punt pel grup d’ICV.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que votaran a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifesta que votaran a favor.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, expressa el vot favorable.
Intervé l’Alcalde dient que celebren la retirada del punt 5è del text del dictamen
a la Comissió Informativa, de trencar el pacte amb el PP; però en el punt actual
diu que parla de diputats i diputades, senadors i senadores del PSC, considera
que s’hauria de treure el suport sigui per a tots els grups.
Per unanimitat, s’aprova esmenar el dictamen amb la retirada de la referència
al PSC del punt 5è.
Sotmesa a votació la proposta de Dictamen esmenat, per unanimitat s’aprova:
El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de
competències educatives per part de la Generalitat de Catalunya, la gran
pedagoga catalana Marta Mata, llavors Diputada al Parlament de Catalunya,
defensà a la Comissió de política cultural del Parlament una proposició no de
llei sobre “El tractament de la Llengua en l’ensenyament no universitari”. La

proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model
d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No se
separaran els nens en aules diferents per raons lingüístiques”. Marta Mata, en
la seva defensa, afirmava que aquest model recull la tradició del treball
pedagògic a Catalunya dels anys vint i trenta, “guanyada a pols i en
circumstàncies contràries”, i evocava el mestratge i l’herència de grans figures
de la renovació pedagògica catalana com Alexandre Galí.
Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu
consolidat, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que
fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en
acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats. Cap nen o nena a Catalunya acaba la seva escolarització
obligatòria sense dominar les dues llengües oficials del país i per tant amb
capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’elles.
L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat,
especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn
del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha
treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i de qualitat. La
immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de
reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent
com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
El passat mes de desembre, el ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
anunciava l’esborrany de Llei Orgànica de millora de la qualitat educativa
(LOCME). Aquest amenaça amb convertir la llengua catalana en una
assignatura optativa i residual i per això creiem necessari i reclamem des del
nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els representants
d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. Tanmateix
manifestem el nostre suport a la cimera educativa anunciada pel president de la
Generalitat, Artur Mas.
Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana
sense descartar la impugnació de la Llei davant el Tribunal Constitucional com
una de les vies per combatre-la.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada,
anacrònica i segregadora del Ministre Wert i la LOMCE, i la instrumentalització
de l’educació amb finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. Amb la
LOMCE i les seves darreres versions incendiàries, el ministre ens torna als
anys 70. La LOMCE que en els seus primers esborranys ja era agressiva
envers Catalunya i envers un sistema educatiu basat en l’equitat, ara just
després de les eleccions autonòmiques catalanes s’endureix encara més.
El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura
residual, per darrere de la llengua castellana o l’aprenentatge d’una primera
llengua estrangera.
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i
d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la llengua
catalana. Això és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que
s’ha contrastat com a un model d’èxit, un menyspreu a les competències del

govern de la Generalitat en matèria educativa i un menysteniment al conjunt de
la comunitat educativa i a la societat catalana.
Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una
voluntat exclusivament ideològica, de paràmetres elitistes i unificadors,
menystenint la diversitat i la riquesa personal i cultural de les comunitats
autònomes.
El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a
l’accés a l’escola -obviant el principi de l’equitat-, accepta la segregació en
relació a la tipologia de l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons públics
d’escoles diferenciades per raó de sexe i segrega lingüísticament pel que fa al
tracte despreciatiu de la llengua catalana i la possibilitat de crear centres en
base a models lingüístics diferenciadors en un mateix context social. I a més a
més segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumne al diferenciar al darrer any de
la secundària obligatòria entre uns continguts adreçats al batxillerat o uns
aprenentatges de formació professional.
Per tot plegat el Ple municipal acorda:
Primer- Manifestar el desacord amb la voluntat recentralitzadora, retrògrada i
segregadora socialment del Ministre Wert.
Segon- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots
els representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta
reforma.
Tercer- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya:
Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat.
Quart- Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats
netament positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema
educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà i, per tant, reafirmar
el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que
possibiliti la cohesió social del nostre país.
Cinquè.- Donar suport als diputats i diputades, senadors i senadores perquè
defensin, com ho han fet fins ara, una posició contundent a Madrid en defensa
d’un sistema educatiu just, equitatiu i respectuós amb les competències de
l’Estatut d’Autonomia.
Sisè- Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria
d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i
als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de
Municipis de Catalunya.
9.- Moció : reclamant el pagament immediat dels deutes acumulats per la
Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en
matèria de serveis socials i atenció a la dependència.

El Sr. Guisset, del grup municipal socialista, explica que tots sabem de la
delicada situació d’aquest sector de la població, tan sensible a les retallades,
especialment en temps de crisi, ha d’haver un límit en les retallades en un estat
de benestar i el seu grup, amb aquesta sensibilitat presenten la Moció, creuen
que la Generalitat ha d’atendre aquestes necessitats, el que és bàsic i humà.
Tot seguit, llegeix la Moció del contingut literal següent:
“La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions
Empresarials del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que
entre totes les administracions se’ls deuen 640 milions d’euros, dels quals 435
milions corresponen a la Generalitat de Catalunya.
Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social
ha disminuït durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€,
encara continua essent molt elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del
Fons de Liquiditat Autonòmic no ha comportat l’abonament dels deutes més
importants.
El deute del departament de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions
d’euros, dels quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a
concerts, en un 22% a contractes i en un 20% a convenis, tots impagats.
Aquests impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de
l’usuari, ja que poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat
de les organitzacions i l’atenció dels col·lectius més vulnerables de la societat.
En són un exemple les dificultats que travessen les entitats, ja que el 90% ha
hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als seus professionals durant el
2012. A això s’hi afegeix que un 51% de les entitats han hagut de fer
ajustaments en les plantilles durant aquest any, un 20% han hagut de portar a
terme acomiadaments i un 24% ha adoptat altres mesures, com la no
substitució de baixes o jubilacions, la reducció salarial o la reducció de ràtios.
Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per
poder seguir atenent les 1,7 M de persones que el sector atén avui a
Catalunya, el deute acumulat i persistent de les Administracions està tenint un
impacte directe en el funcionament de les entitats i està posant en risc la
viabilitat dels serveis, la sostenibilitat de les organitzacions, l’estabilitat en
l’ocupació i, en conseqüència, la qualitat de l’atenció als col·lectius més
vulnerables de la nostra societat
Des del PSC considerem necessari un compromís ferm per arreglar aquesta
situació dramàtica i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense
afany de lucre que presten serveis en l’àmbit del benestar i la qualitat de vida
de les persones més vulnerables de la societat.
Per aquest motius, el grup municipal Socialista proposa al Ple de la corporació
els següents acords:
Primer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que aprovi de manera urgent
un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i normalitzi el
pagament de les subvencions i contactes, assegurant el cobrament periòdic de
les mateixes.

Segon.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les
administracions locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar
compliment als pagaments de les entitats del tercer sector social català.
Tercer.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés
a línies de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats
de finançament.
Quart.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats
de retards en el pagaments de les subvencions i contractes de la Generalitat de
Catalunya.
Cinquè.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part
de les administracions públiques catalanes.
Sisè.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones
amb les entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de
Catalunya a provada per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de
Catalunya.
Setè.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social
mitjançant un acord de govern que concreti calendari i assigni partides
pressupostaries a les mesures contemplades al mateix.
Vuitè.-Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a
la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i
del Senat.”
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que votaran a favor.
La Sra. Pujol, del grup municipal ICV, manifesta que votaran a favor, entenen
que el tercer sector no s’hauria de tocar.
El Sr. Mora expressa el vot en contra del seu grup de CiU.
Sotmesa la proposta a votació, amb cinc vots a favor, dels grups municipals
PSC-PM, BMC i ICV; i set en contra, del grup municipal de CiU, no prospera la
Moció.
10.- Assumptes urgents
Posteriorment a la notificació de la convocatòria del Ple, els grups municipals
d’Iniciativa per Catalunya el Verds i d’ Unió Llançanenca – AM han presentat
una Moció contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn del Cap de Creus i la
Costa Brava.
Per unanimitat s’aprova incloure-la en l’ordre del dia.
10.1) Moció contra la prospecció d’hidrocarburs en l’entorn del Cap de
Creus i la Costa Brava.
La Sra. Pujol, del grup municipal d’ICV, llegeix la Moció.

Fa ús de la paraula la Sra. Barris, del grup municipal PSC-PM, dient que
s’adhereixen a la Moció i votaran a favor.
El Sr. Ortiz de Zárate, del grup municipal BMC, diu que estan d’acord.
El Sr. Mora, del grup municipal de CiU, manifesta que s’abstindran i amb això
no impedeixen que prosperi la Moció; s’han de separar dos temes, un és que
s’ha de preservar la costa, és el valor més gran que tenim i una prospecció
d’aquest tipus s’ha de mirar bé; però no s’ha de deixar de banda projectes que
arribin amb un cert interès econòmic i s’ha d’estudiar bé.
La Sra. Pujol replica que el president Sr. Mas parla d’estructures d’Estat, ella
considera que una d’aquestes hauria de ser la lluita contra el canvi climàtic amb
Conselleries com la de Medi Ambient i la de Canvi climàtic. Creu que no se
sortirà de la crisi si no és amb un nou model econòmic, totalment diferent.
Caldria fer més fort el medi ambient, lluitar cap el canvi climàtic i una economia
verda i sostenible.
Sotmesa la proposta a votació, amb cinc vots a favor, dels grups municipals
PSC-PM, BMC i ICV; i set abstencions, del grup municipal de CiU, s’aprova:
El Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn
Spain SL de realitzar prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió
d’hectàrees de la Costa Brava, posant en greu perill la salut dels hàbitats,
l’economia local pesquera i la fauna de la zona, tant importants a l’entorn del
Cap de Creus.
El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del
ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), la sol·licitud
de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa
Cairn Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca
d’hidrocarburs a l’entorn del Cap de Creus. Aquestes abastarien més d’un milió
d’hectàrees mar endins (uns 11.500 quilòmetres quadrats), que formarien part
de la Costa Brava i també del Maresme.
L’Empresa Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la
possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i petroli a la zona. Els
mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire
comprimit “Air-guns” capaços de generar ones sonores, emissions acústiques
d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí localitzant així
els jaciments.
Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la
fauna marina i poden provocar danys físics i de comportament a cetacis,
tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar en
encallaments. Això és preocupant tenint en compte que la zona del Cap de
Creus és una zona molt transitada per cetacis, com per exemple rorquals
comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES,
Directiva 92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons
estudis científics les prospeccions tenen un impacte directe en els recursos
pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució del

50% a les poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc.
Cal destacar que la zona del Cap de Creus és explotada per les confraries de
Llançà, Port de la Selva i Roses, on la pesca és una de les principals fonts
d’ingressos de la zona.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una
llarga sèrie d’operacions destructives cap al medi marí. En el cas de trobar
reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es
multiplicaran ja que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el
subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de l’ús de barreges
sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminants, la majoria
d’ells cancerígens.
No s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru
en el mar, des de les llargues connexions d’oleoductes així com en el transport
marítim, posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com
són el parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes,
entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora d’alt valor que s’estenen
en aquesta zona.
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions
d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri, reitera la clara aposta del
govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció
oposada als requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació
ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més, les empreses petrolieres
a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la producció
de petroli en el mar, ja que a Tarragona, on existeixen 4 pous de producció de
petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des de les seves instal·lacions.
Per tot això, els regidors del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya el Verds i
el Grup Municipal d’ Unió Llançanenca – AM (ERC) proposen al Ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Mostrar el rebuig del nostre Ajuntament a l'atorgament dels permisos
d'investigació d'hidrocarburs a la zona del Cap de Creus.
Segon.- . Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos
d'investigació d'hidrocarburs presentats.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció general de Política Energètica i
Mines del ministeri d’Indústria.
11.- Precs i preguntes
Registre d’entrada núm. 668
La Sra. Barris, regidora i portaveu per delegació del grup municipal del PSC-PM, i
la Sra. Pujol portaveu d’ICV, es dirigeixen al Consistori en PLE i presenten la
següent pregunta per què sigui contestada de manera suficient i raonada en el
debat del Ple.
“MOTIVACIÓ:

Que a partir del mes de novembre del 2012 es va posar en marxa un nou
Programa d’Aliments Municipals, gestionat per l’àrea de Benestar Social, Família i
Voluntariat,
DEMANEM es contesti de forma suficient, clara i raonada les següents
PREGUNTES, a través de la Regidoria que per competència li correspongui:
1) Quin és el circuit per poder accedir aquest nou Programa d’Aliments, i quins
criteris determinen poder ser beneficiari d’aquest programa?
2) Qui és la persona o persones encarregades de supervisar les sol·licituds per
accedir al programa d’Aliments? Es coordinen aquestes sol.licituds amb els
serveis socials
3) Perquè tenim dues vies de gestió amb una mateixa finalitat? (Una determinada
per els Serveis Socials del Consell Comarcal i un altra pel Departament de
Benestar de l’Ajuntament de Llançà) Tenim dos bancs d’aliments a Llançà?
4) Quines mesures s’han pres per tal de garantir i protegir el tractament de les
dades personals i familiars d’aquestes persones?
5) Fins fa poc Creu Roja Llançà era la responsable de la distribució del servei del
Banc d’Aliments, per quina raó Creu Roja Llançà ha deixat de donar aquest
servei?
Respon la Sra. Ministral, Regidora de l’Àrea, que per accedir al programa
d’aliments cal anar a la Tècnica de Serveis Socials, que recull la informació i
que revisa i valora les sol.licituds. No hi ha dues vies de gestió, el grup de
voluntariat es posa en contacte amb les treballadores Socials i se’ls ofereix més
sovint, en l’actualitat cada mes pel temps de crisi i més gent necessitada,
sempre és l’Assistent Social qui valora; hi ha més contacte entre el grup de
voluntariat i serveis socials, però les persones voluntàries no disposen de cap
dada, no es coneixen els beneficiaris i es garanteix la privacitat. En relació al
servei que feia Creu Roja, la seva Regidoria va considerar que amb el grup de
voluntariat es podia donar una altre caire i la gent que ho necessita potser ho
tindrà més a l’abast.
La Sra. Barris especifica que no és cap queixa, que volien més informació i
pregunta si el formulari que hi ha a l’Ajuntament i les dades que demana, els
ingressos familiars, si es miren més dades, quins certificats es demanen, qui ho
controla.
La Sra. Ministral respon que tot es canalitza a través dels Serveis Socials, amb
els corresponents informes valoratius.
La Sra. Barris pregunta si hi ha noms o número d’expedient.
La Sra. Ministral contesta que per números i el grup de voluntariat rep un
document per a la recollida dels lots alimentaris.
La Sra. Pujol diu que no li ha quedat clar si a l’Ajuntament s’agafen les dades o
es deriva cap a Serveis Socials.
La Sra. Ministral respon negativament. Se’ls deriva cap a Serveis Socials i si
allà es considera necessari, aquesta signa el document per recollir els aliments.
La Sra. Pujol vol afegir que apart dels aliments, també caldria incloure en una
campanya la recollida de productes d’higiene i de neteja i llet per a nadons.

La Sra. Ministral explica que hi ha molts aliments de la recollida d’establiments
locals, a vegades el Banc d’Aliments gironí aporta pasta, llet i arròs, fins ara es
tenia molts productes per a nadons, en un cartell a l’IES Llançà es demana
productes per a nadons, insisteix que es limita també al que aporta el Banc
d’Aliments.
Registre d’entrada núm. 669
El Grup Municipal d’ICV de Llançà, i d’acord amb l’article 97.7 (les preguntes
formulades per escrit amb 24h d’antelació a la celebració del Ple seran
contestades durant la sessió del Ple, per causes degudament motivades es
faria en el següent Ple) presenta les següents preguntes perquè siguin
contestades en el Ple del mes de febrer
1ª Seguretat viària
Motivació
Els pactes i plans de mobilitat que es fan a l’empara de la Llei de mobilitat
promulgada pel Parlament l’any 2003 i que avui dia s’estan desenvolupant a
moltes ciutats i viles de Catalunya són un bon camí de cara a fer que vianants i
conductors acabin compartint amb bones condicions un espai que és de tots.
S’està comprovant que el model “cotxecèntric” només porta una enorme pèrdua
de qualitat de vida, els comerços i els tècnics urbanistes s’adonen que és quan
anem a peu que podem entrar a les botigues, les trobades dels veïns pel carrer
fomenten la convivència i els metges dictaminen que caminar és molt bo per la
salut.
Es pot comprovar, tot passejant, que molts passos de vianants estan despintats
i faltats de manteniment, molts no tenen l’anivellament adequat, comportant
greu perill per les persones que van en cadires de rodes, cotxets infantils, gent
gran i persones amb mobilitat reduïda
L’equip de govern va crear una zona per a vianants al casc vell de la vila,
c/Rafael Estela, plaça Major, c/Muralla i c/Pilota, aquesta mesura es va portar
terme després d´un procés participatiu de veïnes i veïns
Per quines raons s’ha prescindit d’aquesta mesura?
2ª Cultura i espectacles
Llançà gaudeix d’una agenda cultural, social i d’espectacles força amplia, en
aquesta agenda, però s’hi troba a faltar sessions de cinema, atenent que
Llançà té població suficient per poder programar sessions de cinema
S’ha contemplat de fer una programació estable de cinema ? “
El Sr. Mora respon a la primera pregunta, respecte al tema de passos de
vianants, li dóna la raó i faran una millora posant-ne més, coordinat amb el
Regidor encarregat, és cert que hi ha zones més desnivellades. Pel que fa a la
segona, no s’ha tret, en les èpoques que s’aplica es treu el cartell, en el procés

participatiu hi havia unes recomanacions, treure els vehicles estacionats dels
carrers, com el Salmerón, i es va fer ampliar les voreres, l’aparcament del c/
Rafael Estela es va ampliar i per a la zona de vianants, es va decidir fer les
tardes, de tots els caps de setmana, tota la setmana Santa; caps de setmana i
fins a l’estiu, i de 24 juny a l’11setembre, totes les tardes, però s’ha tret el
cartell per evitar confusions. A proposta de l ‘Associació de Comerciants, per
revaloritzar la zona, no es va tancar totes les tardes de l’any.
Insisteix que a les recomanacions es parlava de la idiosincràcia de cada poble i
com fer pedagogia per canviar i repartir una mica la manera de ser.
La Sra. Pujol conclou que tenim un poble que és per al cotxes i diu que
col.laborarà en qualsevol assumpte per al canvi.
A la segona pregunta, respon la Sra. Escarpanter com a Regidora de Cultura,
que és degut a un tema econòmic, que la sala d’actes de la Casa de Cultura
està donada d’alta com a sala de cinema, amb els mateixos permisos que
qualsevol cinema, però cada projecció de pel·lícules val entre 600 i 1000 €, i el
Departament d’Audiovisuals es comunica; l’Ajuntament no s’ho pot permetre
cada setmana, tot i que es va intentar, hi mancava públic i es va decidir un
conveni amb una empresa donada d’alta com a cinema que explota la sala el
tres mesos d’estiu, lògicament els funciona perquè la població augmenta
aquella època, la resta de l’any no és així, a vegades es projecta puntualment
una pel·lícula en actes de Festa Major o pont, i per l’elevat cost no es pot fer
programació habitual, sortia molt deficitari i traslladar-ho a l’empresa que ho
feia l’estiu, no va interessar-los.
La Sra. Pujol considera que es demana molt, a les poblacions de Portbou, Port
de la Selva, Colera...
La Sra. Escarpanter manifesta que podria tornar a oferir-se a l’empresa però
que sembla que la gent prefereix anar a Figueres, i que projectar pel.lícules en
DVD no és legal, tot es declara, els tickets, la numeració d’entrades... està molt
controlat.
La Sra. Pujol insisteix que potser cohesionaria més la població de caps de
setmana, a Figueres hi ha la sala Diòptria, creu que donaria vida al poble,
potser no calen pel.lícules d’actualitat.
Conclou la Sra. Escarpanter que procurarà reactivar el tema.
I sense cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vuit
menys deu minuts del vespre, de la qual s’estén la present acta que, després
de llegida i trobada conforme, signen els Regidors i les Regidores assistents
amb mi, el Secretari, que certifico.

