
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 09/2016

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores del dia 27 de setembre de 2016, sota la presidència de
l’Il.lm  Alcalde-President Joan Mora i Buch (ERC-AM), es reuneixen els Tinents  d’Alcalde senyors Albert
Sala i Martínez (ERC-AM), Joan Rubal i Díaz (Acord-E), la senyora Gemma Martín i Villanova (ERC-AM),
Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i els Regidors senyors Xavier Noms i Casals
(ERC-AM), les senyores Anna Sosa i Ròdenas (ERC-AM), Maria Teresa Vidal i  Peig (ERC-AM), Mireia
Neira i Marí (Acord-E), els senyors Emili Minguell i Parent (Acord-E), Xavier Melo i Bulbena (CIU), senyor
Lluís Nogueras i Moulines (CIU), la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), Víctor Ros i Casas (PP), Carlos
Bartomeu i Castro (PP) i Carlos Sánchez i Nicolau (C's), a l’objecte de celebrar sessió ORDINÀRIA DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT, assistits pel Secretari senyor Josep Lluís Valentín i Martínez.

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 26 DE
JULIOL DE 2016.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, vol fer constar que a la pàgina 4 de
l'acta de data 26 de juliol de 2016, al paràgraf on consta: “(...)  El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del
Grup Municipal d'Acord-E, pensa que no tots els objectius previstos als Estatuts de l'AMI són defensables,
però creu que no es pot limitar la voluntat d'un poble d'expressar-se. A nivell personal es posiciona a favor.
(...)”, ha de dir: “(...) El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, no comparteix tots
els objectius de l'AMI, però creu que no es pot limitar la voluntat d'un poble d'expressar-se. A nivell personal
es posiciona a favor. (...)”

2. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

A) RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I REGIDORS-DELEGATS.

El Regidor senyor Víctor Ros i  Casas,  del  Grup Municipal  del PP, pregunta sobre el  Decret 348/2016 ,
mitjançant el qual es deixa sense efectes el nomenament de coordinadora i l'atorgament del complement
de productivitat a una funcionària. El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-
Delegat de Recursos Humans, explica breument que quan cessen les funcions pròpies per les quals es va
atorgar el complement automàticament aquest deixa d'atorgar-se.

El  senyor  Ros també pregunta  pel  Decret  número  354/2016,  mitjançant  el  qual  es  retorna  la  quantia
corresponent a la matriculació d'un alumne a l'Escola Municipal de Música. El senyor Alcalde ho explica.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de les resolucions de l’Alcaldia.

3. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TRE-
BALL I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL NÚM. 2/2016.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ  INICIAL  DE  LA MODIFICACIÓ  DE  LA RELACIÓ  DE  LLOCS  DE  TREBALL  I  DE  LA
PLANTILLA DEL PERSONAL NÚM. 2/2016

Vista la plantilla del personal que comprèn tots els llocs de treball  reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual per a l’exercici 2016, la qual va ser aprovada definitivament mitjançant Decret de l'Alcaldia número
612/2015, de 22 de desembre.
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Vista la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, que  va
introduir l'article 92 bis a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, segons el qual
els ens locals amb secretaria  classificada de segona han de tenir obligatòriament  creat i classificat el lloc
de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari d'Administració Local amb habilitació de
caràcter nacional.

Atès que la  Secretaria  de l'Ajuntament  de Sant  Andreu de Llavaneres està  classificada com a classe
segona, cal donar compliment a l'esmentada norma i sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local
la creació i classificació del lloc de treball de tresoreria com a lloc de treball reservat a personal funcionari
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

Atès que es considera convenient i urgent modificar la plantilla de personal per a l’exercici 2016 per tal de
reorganitzar-la amb criteris d’eficiència i eficàcia i millorar els serveis existents.

Atès que l’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, disposa que la plantilla es pot modificar amb posterioritat a l’aprovació del
pressupost  durant  l’any  de  la  seva  vigència,  per  respondre  a  l’establiment  de  nous  serveis,  per  a
l’ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici següent, com també si
respon a criteris d’organització administrativa interna.

Vist l’informe de Secretaria General i de la Intervenció Accidental.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de setembre de 2016.

Vistos els articles 90, 92.1 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els
articles 168 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals; l’article 283 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 27 i concordants del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals;
es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament, en el
sentit  de crear el lloc de treball  de Tresorer/a reservat a personal funcionari d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, establint la següent retribució:

Salari base (Subgrup A1): 1.120,15 euros bruts mensuals.

Complement de destí (nivell 20): 444,10 euros bruts mensuals

Total sou brut anual: 24.000,00 euros

Segon.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla 2/2016 del personal d’aquest Ajuntament per
a l’exercici 2016, en el sentit de CREAR el lloc de treball següent:

PERSONAL  FUNCIONARI

I. Amb habilitació de caràcter nacional

1.3. Tresorer/a

Denominació del lloc: Tresorer/a. 2
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Número de places: 1 (una)

Dedicació: jornada completa.

Subgrup: A1

Tercer.-  EXPOSAR AL PÚBLIC el  present  acord  durant  el  termini  de  quinze  dies  hàbils  mitjançant  la
inserció d’un edicte en el lloc web municipal, en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Durant l’esmentat termini es podrà examinar l’expedient i, si s’escau, presentar-hi reclamacions.

Quart.- L’expedient de la modificació de la relació de llocs de treball i la plantilla del personal número 2/2016
es  considerarà  definitivament  aprovat  sense  necessitat  d’adoptar  un  nou  acord  si  durant  el  període
d’informació pública no es presenten reclamacions.

Cinquè.- TRAMETRE el  present  acord a la  Dirección General  de la  Función Pública del  Ministerio  de
Hacienda y Administraciones Públicas i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, una vegada hagi esdevingut definitiu.”

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

4. APROVACIÓ D'ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE DROGUES, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
POLÍTICA DE SEGUIMENT, DE LA CREACIÓ DEL GRUP MOTOR I DEL CREACIÓ DEL GRUP TÈCNIC.

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ D'ELABORACIÓ DEL PLA LOCAL DE DROGUES, DE LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ
POLÍTICA DE SEGUIMENT, DE LA CREACIÓ DEL GRUP MOTOR I DE LA CREACIÓ DEL GRUP TÈCNIC

Atès que d’acord amb la Llei de Bases de Règim Local que regula les competències de les corporacions
locals,  així   com  la  Llei  de  prevenció  i  assistència  en  matèria  de  substàncies  que  poden  generar
dependència,  estableixen  que  les  entitats  municipals  disposen  d’un  marc  competencial  en  el
desenvolupament d’estratègies preventives en l’àmbit de les drogodependències.

Atès que el consum de drogues representa un dels problemes més destacats des del punt de vista social i
de la salut, constituint-se com un fenomen multicausal i multidimensional,  perquè les seves conseqüències
es manifesten tant en la vessant física com en la psicològica i en la social.

Ateses les recomanacions de l’OMS sobre educació i promoció de la salut i la importància que atorguen a
les iniciatives locals en aquest camp.

Atès que el Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat i Consum, aconsella promoure, per part
dels ajuntaments, plans locals sobre drogues.

Atès  que  per  afavorir  el  desenvolupament  de  dinàmiques  preventives,  l’administració  local  pot,  en
conseqüència, desenvolupar Plans Locals de Prevenció de Drogodependències, amb la implicació de les
diferents àrees municipals que tenen com a objectiu fonamental promoure la qualitat de vida de la població.
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Atès  que  el  marc  simbòlic,  formal  i  estructural  en  que  s’articulen  els  programes específics  és  el  que
coneixem com a Pla Local de Drogues, el qual ha de ser un instrument impulsat per l’ajuntament, amb
l’objectiu de donar resposta a les necessitats d’un marc orientador i regulador de les activitats i d’un treball
organitzat i coordinat en matèria de drogues.

L’abordatge del fenomen de les drogodependències ha de contemplar mesures en els àmbits de la salut,
els serveis socials, l’educació, l’oci, la seguretat ciutadana, etc, formulant accions de prevenció, tractament i
reinserció social, i facilitant d’aquesta manera una integració dels recursos existents que eviti la duplicitat de
serveis i intervencions.

El contingut  del  Pla de drogues quedarà pales en un document escrit  que els òrgans de govern local
subscriuran  com  a  reflex  de  la  seva  voluntat  política  en  el  marc  de  les  competències  que  les  lleis
atribueixen a les administracions locals.

Atès que, per tal de poder iniciar el Pla Local de Prevenció de Drogues de Sant Andreu de Llavaneres. és
prioritari que es constitueixi primer la comissió política i que s’aprovi pel Ple de l’Ajuntament el compromís
de donar suport polític, tècnic i econòmic al Pla Local de drogues per un període de 4 anys ( 2017- 2020) i,
un cop aprovat el Pla pel Ple Municipal, ja es podrà començar a treballar a nivell tècnic amb la constitució
de les comissions tècniques pertinents.

Vistos els articles 62, 63, 114.3.b) 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.

Vist l'informe de Secretaria.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General 20 de setembre de 2016.

Per tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar l’elaboració del Pla de Drogues al municipi de Sant Andreu de Llavaneres

Segon.- Aprovar la creació i composició de la  Comissió Política de Seguiment del Pla Local de Drogues,
amb la següent composició:

- Joan Mora i Buch, Alcalde-President, que actuarà com a president.

- Vicepresident: Xavier Noms i Casals, Regidor-Delegat de Joventut.

- Vocals: un representant de cada grup municipal.

- ERC-AM: Sr. Albert Sala i Martínez

- Acord-E:  Sr. Joan Rubal i Díaz

- CIU: Sr. Xavier Melo i Bulbena

- PP: Sr. Victor Ros i Casas

- C's: Sr. Carlos Sánchez Nicolau

Els Grups Municipals podran modificar el seu representant  mitjançant un escrit signat pel seu portaveu.

El  règim  jurídic  de  funcionament  serà  l’establert  a  la  Llei  30/92  pels  òrgans  col·legiats,  amb  les
especificacions següents:
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La Convocatòria de les sessions les efectuarà el President-a o el Vice-president/a, per delegació d’aquest.

Les reunions ordinàries en sessió plenària s’efectuen com a mínim un cop a l’any.

Tercer.- Establir que les funcions d’aquesta comissió seran les següents:

Acordar criteris i aspectes de cooperació anual.

Fer el seguiment i avaluació de les actuacions que es duguin a terme.

Proposar els projectes que es considerin necessaris pel Pla.

Aprovar, si s’escau, la proposta de funcionament que presenti la comissió tècnica per l’any següent.

Quart.-Aprovar la creació del grup motor, que serà l'encarregat de la redacció del pla. Aquest grup estarà 
format per: 

 Eva Gàlvez (regidoria d'ensenyament)

 Núria Bonada (regidoria de sanitat)

 Esther Fernández (regidoria de benestar social)

 Natàlia Radó (regidoria de joventut)

Cinquè.- Aprovar la creació del grup tècnic, format per tècnics i professionals d'altres departaments que 
seran els que validaran la redacció del pla, per part del grup motor.

Sisè.-  Aprovar el compromís de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres de donar suport polític, tècnic i
econòmic al Pla Local de Drogues, per un període de 4 anys ( 2017-2020).

Setè.- Comunicar aquests acords a totes les persones interessades.»

El  senyor  Xavier  Noms i  Casals,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidor-Delegat  de  Joventut  explica
breument l'assumpte.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, anima al Regidor de Joventut a fer
bona feina i li dóna recolzament. Proposa que formin part de les comissions gent de fora del poble experts
en la matèria.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.

5. APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS POLÍTICA I TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ
DEL PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT (PEC).

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

“APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DE LES COMISSIONS POLÍTICA I TÈCNICA PER A L'ELABORACIÓ DEL
PROJECTE EDUCATIU DE CIUTAT

Atès que l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, des de la regidoria d'Educació, va sol·licitar aquest
recurs tècnic per desenvolupar estratègies participatives de la comunitat educativa del municipi.  Va ser
estimada amb el núm. de registre 1640003099 el 27 de juny de 2016.                                            5

NIF: P 0819600 H  Plaça de la Vila, 1  08392  Sant Andreu de Llavaneres  Tel. 93 702 36 00  Fax 93 702 36 37  
www.santandreudellavaneres.cat

Ajuntament de
SANT ANDREU DE LLAVANERES



Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària del 26 de juliol de 2016 va adoptar l'acord de dotar-se
d'un Projecte educatiu de ciutat (PEC).

Atès que per portar a terme l'elaboració i diagnosi dins del procès participatiu del PEC cal comptar amb tres
òrgans col·legiats complementaris que tindran vigència mentre duri el procès.

- Comissió Política

- Grup motor o comissió tècnica

- Grup impulsor

Vist  que  el  Ple  de  la  Corporació  és  l'òrgan  competent  en  la  creació  d'òrgans  complementaris  i  de
comissions d'estudi, avaluació i informe.

Vist l'informe tècnic d'Educació.

Vist l'informe de Secretaria.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 16 de setembre de 2016.

Es proposa al Ple de la Corporació,

Primer.- APROVAR la creació d'una Comissió Política amb la composició següent:

-President: Joan Mora i Buch. Alcalde-President de l'Ajuntament.

- Vicepresidenta: Anna Sosa i Ròdenas, Regidora-Delegada d'Educació

- Vocals: un representant de cada grup municipal.

ERC-AM: Sr. Albert Sala i Martínez

Acord-E:  Sr. Joan Rubal i Díaz

CIU: Sr. Lluís Moulines i Nogueras

PP: Sr. Victor Ros i Casas

C's: Sr. Carlos Sánchez Nicolau

Els Grups Municipals podran modificar el seu representant  mitjançant un escrit signat pel seu portaveu.

Segon.- APROVAR la creació d'una Comissió tècnica.

Tercer.-  DELEGAR  en  la  Regidora-Delegada  d'Educació,  Sra.  Anna  Sosa,  l'elecció  i  designació  dels
membres que han de formar part de la Comissió tècnica.

Quart.- NOTIFICAR aquests acords als interessats als efectes oportuns.»

La senyora Anna Sosa i  Ròdenas,  del  Grup Municipal  d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Ensenyament,
recorda els antecedents, explica breument l'assumpte i aclareix que en compte de PEC serà PEV, Projecte
Educatiu de Vila i, que es creen els òrgans de redacció del document.

El Regidor senyor Xavier Melo i Bulbena, del Grup Municipal de CIU, recorda la seva abstenció en la sessió
plenària en què es va acordar la redacció del PEC i, anuncia que, per coherència també s'abstindrà. Pensa
que no estan prou definides les funcions de les comisions i els membres d'aquestes.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 14 (catorze) vots a favor dels Grups Municipals
d'ERC-AM, Acord-E, PP i C's i 3 (tres) vots en contra del Grup Municipal de CIU. Per tant, l’assumpte resul-
ta aprovat sense cap esmena.                                                                                                             6
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6. APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ DEL FITXER «DRAG.
DISPOSITIU DE RECURSOS PELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL».

Es dóna compte del següent Dictamen del President de la Comissió Informativa General:

«APROVACIÓ  INICIAL DE  L’ORDENANÇA REGULADORA DE  LA  CREACIÓ  DEL FITXER  “DRAG.
DISPOSITIU DE RECURSOS PELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL”

Vista la Llei  Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant  LOPD)  té  com a  objecte  principal  garantir  i  protegir  els  drets  fonamentals  de  les  persones
físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.

Atès que es considera necessari per millorar la gestió i els serveis de la Policia Local implantar un dispositiu
informàtic adient.

Atès que l’aplicatiu DRAG és un programa informàtic per agents que permet la gestió dels diferents
àmbits policials, com són, entre d’altres, trànsit (accidents, denúncies, vehicles abandonats...), policia
judicial (atestats, detinguts, citacions judicials...), policia administrativa ( registre de documents, objectes
trobats, tinença d’animals...), recursos humans (personal, llicències i absències, quadrants de servei...) i
recursos materials (armes reglamentàries i particulars dels agents, vestuari i material..).

Vist que es considera que el DRAG permet una gestió eficaç i àgil dels recursos de la policia local i
facilita les tasques de la mateixa. 

Vist l’article 20 de la LOPD, i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació necessària per
a l’exercici efectiu d’aquests drets, es preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les
administracions públiques que continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per
virtut de l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.

Vist que a l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que haurà de contenir
la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en ordre a facilitar als ciutadans l’exercici
dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les seves dades personals que la mateixa llei
preveu.

Vist  l’art.  54 del  RD 1720/2007 d’aprovació del  Reglament de desenvolupament de la Llei  Orgànica
15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal,  en el qual es detalla amb major concreció la
informació que haurà de contenir la disposició de creació del fitxer.

Atès  que  un  cop  publicada  la  disposició  general  de  creació,  modificació  o  supressió  del  fitxer
automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre
General de Protecció de Dades.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 20 de setembre de 2016.

En virtut de tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’ordenança reguladora de la creació del fitxer «DRAG. Dispositiu de
recursos pels membres de la policia local”.

El text de l’esmentada Ordenança s’incorpora com a annex al present acord a tots els efectes legals. 
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SEGON. SOTMETRE l’ordenança reguladora de la creació del fitxer “DRAG. Dispositiu de recursos pels
membres de la policia loca” a informació pública i audiència als interessats durant un període de trenta
dies mitjançant la publicació d’edictes en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en el web municipal, en el
B.O.P., en el D.O.G.C. i en el diari “Ara”, perquè es puguin presentar reclamacions i suggeriments. En el
supòsit  de què no se’n presenti cap, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre
acord exprés.

Tercer.-  PUBLICAR el text íntegre de l‘Ordenança definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

Quart.- INSCRIURE en el Registre de Protecció de Dades de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
la creació del fitxer relacionat en el punt primer de la present resolució.”

El senyor Alcalde explica breument l'assumpte.

Sotmès a votació l'assumpte resulta aprovat per unanimitat, sense cap esmena.
El  senyor Alcalde proposa el  debat i  votació  conjunta dels assumptes 7 i  8 inclosos a l’ordre del  dia,
proposta que és acceptada per unanimitat.

En conseqüència,  es  dóna compte dels  dictàmens següents  del  President  de  la  Comissió  Informativa
General:

7. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 230/2008, DE 16 DE JUNY, DE NOMENAMENT D'UN FUNCIONARI INTERÍ COM A TÈCNIC D'AD-
MINISTRACIÓ GENERAL/INTERVENCIÓ.

“APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.
230/2008,  DE  16  DE  JUNY,  DE  NOMENAMENT  D'UN  FUNCIONARI  INTERÍ  COM  A  TÈCNIC
D'ADMINISTRACIÓ GENERAL/INTERVENCIÓ

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012, amb
registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre de 2012
va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple dret del decret de
l’alcaldia núm. 230/2008, de 16 de juny, de nomenament d’un funcionari interí com a tècnic d’administració
general/intervenció, així com donar tràmit d’audiència a l’interessat i a la Junta de Personal Funcionari.

Atès  que  dins  el  termini  d’audiència  ni  l’interessat  ni  la  Junta  de  Personal  Funcionari  han  formulat
al·legacions.

Vist el Dictamen 390/2014, de 13 de novembre, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual informa
favorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 230/2008, de 16 de juny.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 20 de setembre de 2016.

                                                                                                                                                               8
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Vist  l’article  102.1  i  concordants  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següent acord:

Primer.-  DECLARAR la nul·litat  de ple dret  del  Decret  de l’alcaldia núm. 230/2008, de 16 de juny,  de
nomenament d’un funcionari interí com a tècnic d’administració general/intervenció, per la concurrència de
la causa de nul.litat de l'article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, (acte dictat precindint total i
absolutament del procediment legalment establert).

La declaració de nul·litat de ple dret de l’esmentat acte administratiu es fonamenta el Dictamen 390/2014,
de 13 de novembre, de la Comissió Jurídica Assessora que té caràcter favorable, el qual es considera com
a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

Segon.- DETERMINAR que la present declaració de nul.litat de ple dret tindrà els efectes següents: no
comportarà l'extinció de la relació funcionarial amb l'interessat perquè la mateixa ja es va extingir en data 20
de gener de 2012, no resultant pendent de pagament cap quantitat.

Atès que l'interessat va estar nomenat com a Interventor Accidental durant el període comprès entre 16 de
juny de 2008 i el 20 de gener de 2012, tenint en compte la rellevància dels expedients de caràcter econòmic
que  va  informar  (pressupostos  municipals,  ordenances  fiscals,  contractacions  d'obres,  serveis  i
subministraments,  nomenament  de  funcionaris  i  contractació  de  personal  laboral,  etc,  …)  i  per  de  tal
mantenir la validesa dels mateixos i garantir la seguretat jurídica dels actes dictats que, per altra part, són
ferms,  S'ACORDA mantenir  la  validesa de tots  els  actes administratius dictats  per  l'Ajuntament  en els
expedients  informats  per  l'interessat  com  a  Interventor  Accidental  durant  el  període  indicat  que,  en
conseqüència, no es veuran afectats per la declaració de nul.litat del nomenament de funcionari interí.

Tercer.-  NOTIFICAR el present acord a l’interessat, a la Junta del Personal Funcionari de l'Ajuntament,  a
l’Oficina Antifrau de Catalunya i a la Comissió Jurídica Assessora, juntament amb el Dictamen 390/2014, de
13 de novembre.”

8. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 468/2009, DE 13 D'OCTUBRE, PEL QUAL S'ACORDÀ L'ACOMIADAMENT IMPROCEDENT D'UN
CONSERGE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS I LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT.

“APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE NUL.LITAT DE PLE DRET DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.
468/2009,  DE  13  D'OCTUBRE,  PEL  QUAL  S'ACORDÀ  L'ACOMIADAMENT  IMPROCEDENT  D'UN
CONSERGE D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS I LA LIQUIDACIÓ CORRESPONENT.

Vist l’informe raonat del Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya de data 10 d’octubre de 2012, amb
registre d’entrada número 4510/2012, de data 25 d’octubre de 2012.

Vist l’informe del Secretari de l’Ajuntament i de l’Interventor Accidental, de data 19 de novembre de 2012.

Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària i urgent celebrada el dia 19 de novembre de 2012
va acordar incoar el procediment de revisió d’ofici per a la declaració de nul·litat de ple dret del Decret de
l’alcaldia núm. 468/2009, de 13 d'octubre, pel qual s'acordà l'acomiadament improcedent d'un conserge
d'equipaments municipals i  la liquidació corresponent; donar tràmit d’audiència a l’interessat i al Comitè
d'Empresa del personal laboral I comunicar l'acord al Tribunal de Cuentas, en compliment de l'article 41.1
de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig.

9
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Atès que dins el termini d’audiència ni l’interessat ni el Comitè d'Empresa han formulat al·legacions.

Vist l'escrit de data 7 de novembre de 2014 del President de la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de
Cuentas en el qual conclou que únicament procedeix avocar el coneixement de l'expedient per part del
Tribunal quan s'hagués incoat un procediment administratiu de responsabilitat comptable, fet que no s'ha
produït.

Vist el Dictamen 433/2014, de 17 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora en virtut del qual informa
favorablement la revisió d'ofici del Decret d'alcaldia núm. 468/2009, de 13 d'octubre.

Vist el dictamen de la Comissió Informativa General de data 20 de setembre de 2016.

Vist  l’article  102.1  i  concordants  de  la  Llei  30/1992,  de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les
administracions públiques i del procediment administratiu comú; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció
del següent acord:

Primer.-  DECLARAR la nul·litat de ple dret del Decret de l’alcaldia núm. 468/2009, de 13 d'octubre, pel qual
s'acordà l'acomiadament improcedent d'un conserge d'equipaments municipals i la liquidació corresponent,
per la concurrència de la causa de nul.litat de l'article 62.1.e) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, (acte
dictat precindint total i absolutament del procediment legalment establert).

La declaració de nul·litat de ple dret de l’esmentat acte administratiu es fonamenta el Dictamen 433/2014,
de 17 de desembre, de la Comissió Jurídica Assessora que té caràcter favorable, el qual es considera com
a motivació del present acord als efectes del que disposa l’article 89.5 en relació a l’article 54.1, ambdós de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’interessat, als membres del Comitè d'Empresa del personal laboral
de  l'Ajuntament,   a  l’Oficina  Antifrau  de  Catalunya,  a  la  Comissió  Jurídica  Assessora  i  al  Tribunal  de
Cuentas, juntament amb el Dictamen 433/2014, de 17 de desembre.”

El senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, Regidor-Delegat de Recursos Humans, recorda
els  antecedents  i  fa  especial  menció  a  la  vulneració  de  l'Estatut  Bàsic  de  l'Empleat  Públic  en  les
contractacions directes de personal. Explica que aquesta declaració no té efectes laborals perquè aquests
persones ja no treballen a l'Ajuntament.

Sotmesos a votació els assumptes resulten aprovats per unanimitat, sense cap esmena.

9.  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP PER A LA MILLORA DEL SERVEI  DE NETEJA DE LA
POBLACIÓ

El Grup Municipal del Partit Popular de Sant Andreu de Llavaneres presenta al Ple la següent moció:

“Exposició de motius

Davant el lamentable estat de neteja del nostre municipi, i veient que paulatinament no només no millora
sino que dia rere dia empitjora, ens veiem obligats a presentar aquesta

PROPOSTA D'ACORD
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És del tot necessari  millorar la neteja de la nostra població, en general,  no hi  ha zones més o menys
necessitades, tot Llavaneres necessita més neteja. Dit això, i no per prioritzar, si no per dona'ls-hi idees en
benefici dels nostres veïns, els hi proposem les següents actuacions immediates.

Millora de la neteja als voltants dels contenidors.

Millora de la neteja als parcs públics , on juguen els nostres nens i descansen les nostres persones grans.

Millora de la neteja en les zones comercials, com el carrer de Munt, Avinguda de Catalunya, Verge de
Monteserrat, Can Sans, Sant Pere etc.

Per això demanem una major actuació dels serveis de neteja municipals o contractats.

Així mateix, en aquestes zones que citem, i per raons obvies, demanem una major instal·lació de papereres
i de cendres.”

El senyor Alcalde puntualitza que es tracta d'un prec i no una moció un cop analitzat el seu contingut.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, pensa que es tracta d'un tema de criteri el
fet de la qualificació com a prec o moció i que és indiferent. L'objectiu de la presentació és subsanar de
forma constructiva un tema i donar solucions a la neteja de la població. Afirma que la neteja és una qüestió
fonamental pel  seu Grup i que és important  millorar la neteja de les àrees de contenidors i  dels parcs
públics. 

També proposa la instal·lació de papereres i cendrers a les zones comercials.

El senyor Jordi Roldós i Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de  les Àrees de Serveis
Municipals i Manteniment, manifesta la seva sorpresa per l'escrit del PP, ja que aquest govern ha apostat
per la neteja des d'un inici i la seva decepció, ja que creu que el senyor Ros podria haver parlat primer amb
ell.

A més a més, el senyor Roldós apunta que a l'estiu hi ha un augment de la població i, per tant, un augment
de l'activitat, i es presenta el prec després de l'estiu. Considera que el document contè tòpics i que el servei
actual  és millor,  hi  ha dues màquines escombradores i  s'ha augmentat  el  personal,  però que el  pitjor
problema és l'incivisme, apunta que durant l'agost d'aquest any es van recollir 41 tonelades de residus fora
dels contenidors.

El senyor Albert Sala i  Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, afirma que
s'està treballant, més que mai, en la neteja i recorda al senyor Ros que va votar en contra a l'anterior ple al
pressupost participatiu, en el qual estava previst destinar 18.800 euros per combatre l'incivisme i fomentar
la neteja.

El senyor Ros pensa que és normal que els Grups de l'oposició presentin  una moció quan detecten un
problema i  si  el  senyor Roldós afirma que  durant  l'agost  d'aquest  any es van recollir  41 tonelades de
residus fora dels contenidors, és evident que hi ha coses a millorar al poble.

Afegeix que per combatre l'incivisme , malhauradament, s'ha de sancionar i ofereix la col·laboració del seu
Grup.

Finalment, el govern municipal es dóna per assabentat del prec.

10. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, formula les següents preguntes:        11
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1- En vista del desenvolupament de l'acte denominat "CORRE QUINTOS" durant aquest any i tota vegada
que any rere any ocasiona més molèsties als veïns. Preguntem si es plantegen mesures perquè, en cas de
continuar  fent  aquest  acte,  la població  no pateixi  molèsties,  així  com que segons la  llei  vigent  no es
dispensi alcohol a menors d'edat.

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Joventut, afirma que el
proper «Corre Quintos» serà diferent, a més a més, recorda que l'Ajuntament no l'organitza, simplement el
condueix. Reconeix que hi ha un excès de volum a la festa final i que la Comissió Jove, que són voluntaris,
va organitzar l'acte.

També afirma que es va fer un seguiment i control per part de la Policia Local.

El senyor Ros agraeix les mesures i el reconeixement del Regidor.

2.- Observem, i no només nosaltres, que ha deixat de publicar-se la Revista Municipal i que la Televisió de
Llavaneres no emet els Plens. Té previst l'actual equip de Govern la tornar a editar la Revista i l'emissió
dels plens via Internet, Youtube o el mitjà més oportú?

La senyora Anna Sosa i Ròdenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Comunicació,
dóna la benvinguda a la senyora Raquel Font, tècnica de comunicació, contractada amb pla d'ocupació
local.  També explica que avui es comença  a retransmetre el Ple per twiter i  que des de comunicació
s'aposta per una comunicació 2.0.

També comenta que voluntaris de l'IES ensenyen a usuaris del Casal de la Gent Gran a accedir a les
xarxes socials.

Respon que la revista és informativa i no de propoganda política com abans.

La senyora Sosa explica l'aplicació «Llavaneres amb tu» i convida a tothom a participar-hi.

El senyor Ros demana més espai a la propera revista per tots els Grups Municipals.

Per últim, la senyora Sosa comenta que les sessions del Ple es graven totes i que es pengen a Youtube, és
cert que no hi són totes però que es solucionarà el tema.

3.-¿S'ha realitzat algun vídeo sobre les Olimpíades Populars d'aquest any ?.En cas afirmatiu si el Vídeo ho
ha fet alguna empresa aliena a l'Ajuntament
Quin ha estat el seu cost?

La senyora Anna Sosa i Ròdenas, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Comunicació,
explica que el vídeo l'ha fet una productora externa i el cost ha estat de 1.600,04 euros.

El senyor Ros pensa que els voluntaris de Televisió Llavaneres l'haguessin fet a cost zero i igual de bé.

La senyora Sosa pensa que no té res a veure el tema.

4.- Amb quina quantitat econòmica ha col·laborat l'Ajuntament de Llavaneres a la festa de "Llavaneres
contra el Càncer?

El senyor Alcalde respon que amb 1.400 euros que consten al pressupost 2016 més les aportacions que fa
l'Ajuntament amb la brigada, l'escenari...                                                                                                      12
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El senyor Ros explica que els voluntaris  del  Càncer van demanar a l'Ajuntament fer  sis  cartells  però
l'Ajuntament es va negar.

També pregunta si és cert que al final d'un campionat de golf al Club HP1 la copa de cava la va pagar
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt i no l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

El senyor Alcalde respon que s'informarà del tema.

5.- Quants robatoris en domicilis hem patit a Llavaneres en el que portem d'any? Quants vam patir l'any
passat durant el mateix període?

El senyor Alcalde explica que durant aquest any hi ha hagut 70 robatoris, igual que l'any passat.

6.- Pensen portar al Ple la modificació pressupostària relativa al pla de lluita contra l'atur? Els recordem
que s'hi van comprometre quan vam donar suport als Pressupostos. En cas que siguin fidels a la seva
paraula, en què invertiran? ¿Quines actuacions tenen pensat realitzar?

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Hisenda, explica que al
pressupost municipal a dia d'avui es destinen 141.986 euros a l'ocupació i que, per exemple, a l'any 2012 i
amb anteriors governs es destinaven 11.403 euros.

Recorda que el Grup Municipal del PP va ser molt sensible en l'ocupació i va donar suport al pressupost
2016.

El senyor Ros va pactar 100.000 euros amb l'actual govern per lluitar contra l'atur.

La  senyora  Teresa  Vidal  i  Peig,  del  Grup  Municipal  d'ERC-AM,  Regidora-Delegada de  Promoció
Econòmica, comenta que ha lliurat l'informe del servei local d'ocupació a tots els membres del Ple. Explica
breument aquest informe, en el qual s'expliquen les funcions del Servei Local d'Ocupació i s'analitzen un
seguit de dades estadístiques, com les característiques dels usuaris de la Xarxa Xaloc (programa informàtic
que gestiona la borsa de treball), entre elles el sexe, l'edat, la situació laboral, els estudis i la procedència.
També s'analitzen les dades sobre la població de Sant Andreu de Llavaneres inscrita a l'atur i la formació
que s'ha realitzat dins del cicle FORMA'T.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, explica que el foment de l'ocupació no
és una competència pròpia de l'Ajuntament encara que l'assumeix i  es fan tasques com formació, 340
entrevistes en un semestre, etc...Realment és competència d'altres administracions.

La senyora Vidal explica que és el segon informe que s'ha fet, El primer es va fer l'any passat. Explica que
s'ha preparat amb motiu de la Comissió d'Ocupació que es celebrarà el dijous i recorda la importància
d'assisitir-hi, ja que l'última reunió es va haver d'anul·lar per manca de quòrum.

El  senyor  Ros  retira  la  pregunta  número  7,  ja  que  el  Regidor-Delegat  d'Urbanisme  li  ha  facilitat
documentació amb la informació abans del Ple.

8.- Quants inscrits han hagut en les colònies d'estiu?. Quin cost ha significat per a l'Ajuntament?

La senyora Anna Sosa i  Ròdenas,  del  Grup Municipal  d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Ensenyament,
explica que no hi ha hagut cost per l'Ajuntament perquè no es van arribar a fer.

9.- Quants alumnes té actualment l'Escola de Música?. Quants tenia l'any passat?

La senyora Anna Sosa i  Ròdenas,  del  Grup Municipal  d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Ensenyament,
informa que aquest any hi ha 101 alumnes i l'any passar 129.                                                              13
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10.-  Voldríem  saber  quants  alumnes  per  aula  té  l'Escola  Jaume  Llull  en  l'actualitat?.  ¿Quants  tenia
l'anterior Escola l'any passat?

La senyora Anna Sosa i  Ròdenas,  del  Grup Municipal  d'ERC-AM, Regidora-Delegada d'Ensenyament,
llegeix el següent informe:

 Alumnes Jaume llull 2016-2017

Aula Alumnes aula Alumnes nivell Alumnes cicle Alumnes etapa Alumnes escola

P3 A 13 28    
P3 B 15     
P4 A 26 52 119 119  
P4 B 26     
P5 A 20 39    
P5 B 19     
1r A 25 49    
1r B 24  98   
2n A 25 49   450
2n B 24     
3r A 24     
3r B 24 48    
4t A 28  129 331  

4t B 26 81   

4t C 27    

5è A 20 41    
5è B 21     
6è A 21  104   

6è B 20 63   
6è C 22    

  AlumnesJaume LLull 2015-2016

Aula Alumnes aula Alumnes nivell Alumnes cicle Alumnes etapa Alumnes escola

P3 A
VAQUES

23 46    

P3 B
CAVALLS

23     

P4 A
ELEFANTS

20 40 136 136  

P4 B
LLEONS

20     

P5 A
PINGÜINS

26 50    

P5 B
DOFINS

24     

1r A 25 51    
1r B 26  101   
2n A 24 50   479
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2n B 26     
3r A 24     
3r B 25 74    
3r C 25  117 343  
4t A 21 43    
4t B 22     
5è A 22     
5è B 21 65    
5è C 22  125   
6è A 20     
6è B 20 60    
6è C 20     

D’acord  amb l’article 91.4 del ROF, s’inclou en l’ordre del dia el següent assumpte com a punt d’urgència,
la qual s’ha estimat per unanimitat.

Es dóna compte de la següent proposta d’acord:

«Els  Grups  Municipals  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya  i  Acord  per  Llavaneres,  i  en  la  seva
representació els regidors senyors Albert Sala i Martínez i Joan Rubal i Díaz, presenten al proper ple la
següent  proposta  de  MOCIÓ PER L’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DE TRÀFIC DE
DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ.

El divendres 23 de setembre va ser el Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones,
Nenes i Nens. Aquest dia va ser instaurat per la Conferència Mundial de la Coalició Contra el Tràfic de
Persones en coordinació amb la Conferència de Dones que va tenir lloc en Dhaka, Bangladesh, al gener de
1999. Amb la commemoració d'aquest dia es denuncia que la tracta de persones constitueix el negoci
transnacional més lucratiu després del tràfic de drogues i d'armes, en el qual les dones, nenes i nens són
utilitzats com a meres mercaderies per al consum, a través de les xarxes de tracta que els sotmeten a
règim d'esclavitud i l'explotació sexual.

Des de llavors, les xarxes d’explotació s'han multiplicat, amb la complicitat dels equips de govern, de les
organitzacions empresarials, dels sindicats i de la pròpia societat civil que calla, mira per a un altre costat.
Aquest és un dels indicadors més evidents de la malaltia de la societat injectada pel consum depredador i
l'aliança perversa entre el capital i el sistema patriarcal vigent.

Les víctimes d’aquets delictes pateixen condicions degradants amb la privació de la seva llibertat, violència,
abús sexual, embarassos no desitjats, avortaments insegurs i tractes cruels e inhumans. Denunciem que
aquesta tipologia d’explotació, com tota altre, suposa una vulneració dels DDHH (article 3, 4, 5, 23, 24 i 28)
i atenta contra la dignitat de les persones. Les vides humanes no són mercaderies.

Aprofitem aquesta data senyalada per fer un crit cap als mitjans de comunicació, institucions i societat en
general  a  col·laborar  a  la  prevenció  d’aquest  delicte.  Volem  acabar  amb  la  indiferència  cap  aquest
patiments i la explotació de d’aquestes víctimes.

Tenim el deure d’imaginar un món sense prostitució, al igual que hem aconseguit imaginar un món sense
esclavitud, i lluitem per aconseguir un món sense violència de gènere, sense infanticidi i sense mutilació
d’òrgans genitals  femenins.  Només així  podem aconseguir  una  coherència  entre  els nostres discursos
d’igualtat en la societat i en l’educació i les practiques reals que mantenim i fomentem.
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Per això, el nostre municipi ha d’implicar-se activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la igualtat
de la dona apostant per l’abolició de la prostitució començant per el  compromís d’unir-nos a la xarxa de
ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. Encoratgem a trobar un camí a
seguir, sense caure en actituds demagògiques e irresponsables, actuant amb coherència amb els principis
definits en la Conferencia de Bangladesh.

És per això que els nostres grups municipals demanen al ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
l’adopció dels següents ACORDS:

1. Adhesió a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.

2.  Disseny  d’una  campanya  periòdica  per  sensibilitzar  i  convèncer  la  població  que  la  prostitució  és
equiparable a violència de gènere i a l’explotació sexual de les dones.

3. Demanar al Govern Central i al Govern de la Generalitat que  s'apliqui la llei, i persegueixi el tràfic de
dones i persones, com també els proxenetes que estan campant pels seus furs en els clubs i bordells.

4.  En  col·laboració  amb  l'Administració  central  i  autonòmica,  el  nostre  Ajuntament  centrarà  l'acció  en
l'eradicació de la demanda, a través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del
proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de forma urgent una normativa que penalitzi, com a
Suècia, als homes que compren a dones amb fins de comerç sexual, amb penes de presó de fins a 6
mesos i multa.

5.  Apostar per la intervenció preventiva de les causes enfront  de la repressora de les conseqüències,
exigint al govern i a les administracions centrals i autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i
les condicions d'explotació que en ell es viuen, que provoquen el que la prostitució sigui a vegades l'única
alternativa per poder pagar els deutes o mantenir la família. En comptes de beneficiar-se dels impostos
recaptats de la indústria del sexe, exigirem al govern que embargui els béns de la "indústria del sexe" i
invertir-los  en  el  futur  de  les  dones  que  estan  en  la  prostitució  proporcionant  recursos  econòmics  i
alternatives reals.

6. Instar al Govern Central i al Govern de la Generalitat perquè estableixi normativa que impedeixi que els
mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals, es lucren amb l'explotació sexual de les dones
oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat, que suposen una forma de col·laborar amb la prostitució que
controlen proxenetes i màfies i una forma de col·laborar amb violència contra les dones.

7. Traslladar de la present Moció al Govern Central, al Govern de la Generalitat i als Grups Parlamentaris
del Congrés dels Diputats i del Senat».

El Regidor senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, explica breument la moció.

Sotmesa a votació la moció resulta aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

11  . INFORMES.

El Regidor senyor Jordi Roldós i  Sala, del Grup Municipal d'ERC-AM, informa que el dia 15 de setembre va
assistir a Olot als actes de lliurament de les distincions Viles Florides, i que Sant Andreu de Llavaneres va
obtenir tres flors, quan el màxim en són cinc.

La senyora Gemma Martín i Villanova, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Salut Pública,
informa de l'inici de la construcció d'un espai d'esbarjo per gossos i del projecte de voluntariat per gent gran
que ha de començar a funcionar.

Essent les 22,47 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.     
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