Dijous, 16 de desembre de 2010
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
ANUNCI
En compliment d’allò que disposen l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, l’article,178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i l’article 66 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, es fa públic que l’Ajuntament, en sessió plenària de data 29 de setembre de 2010, aprovà
inicialment la modificació la modificació dels articles 2 i 3 del Reglament d’ús de la marca de garantia Coca de
Llavaneres.
Havent transcorregut el període d’exposició pública de l’expedient, sense que s’hagin presentat reclamacions,
mitjançant Decret d’Alcaldia número 091/2010, de 3 de març, ha estat declarat aprovat definitivament.
El text íntegre de la modificació es transcriu a continuació:
“Article 2: Descripció del producte protegit.
1. La coca típica i tradicional de Sant Andreu de Llavaneres és una coca generalment de forma rectangular, tot i que
ocasionalment pot tenir altres formes, i no excessivament gruixuda (no sol passar d’uns 2 cm de gruix). S’elabora amb
pasta de full, està farcida de crema i massapà (fet amb ametlles del país), i porta pinyons (també del país) per sobre.
Aquesta coca estarà elaborada exclusivament en obradors de pastisseries artesanes que es troben ubicats dins el
terme municipal de Sant Andreu de Llavaneres. El percentatge de greix i el de proteïnes d’aquesta coca quedaran
establerts en funció de les anàlisis que es facin.”
“Article 3: De l’etiquetatge i l’envàs.
1. El producte protegit per la marca de garantia Coca de Llavaneres ha de complir tot el que disposa la legislació vigent
en matèria d’etiquetatge i envàs. Així mateix, ha d’ésser expedit en el mercat amb un logotip registrat per la marca de
garantia Coca de Llavaneres que cal enganxar a la blonda de paper amb què se serveix la coca.
2. L’establiment també pot optar per enganxar al local un cartell identificatiu conforme aquest està adherit a la marca de
garantia Coca de Llavaneres.
3. S’ha de crear una comissió de certificació que s’encarregui del control de l’etiquetatge, amb la finalitat d’evitar que es
produeixin imitacions i que en tot moment es compleixi la legislació vigent al respecte.”
Contra l’acord d’aprovació definitiu, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Província.
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