
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT NÚM. 07/2017

A Sant Andreu de Llavaneres, a les vint-i-una hores i dos minuts del dia 25 de juliol de 2017,   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), senyora Gemma Martín i Villanova
(ERC-AM), Jordi Roldós i Sala (ERC-AM) i Josep Ruiz i Royo (Acord-E) i el Regidor senyor 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), Lluís Nogueras i Moulines
(CIU), la senyora Marta Alsina i Freginals (CIU), els senyors 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.

Ha excusat la seva assistència el senyor Xavier Melo i Bulbena (CIU).

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 27 DE
JUNY DE 2017.

Sotmesa a votació l’aprovació de l’acta del dia 30 de maig de 2017, s'aprova per unanimitat, amb l' esmena
proposada.

2.  CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN:

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

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, pregunta en relació al Decret 407, i
demana una explicació detallada.

El senyor Alcalde explica breument el contingut del Decret.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana una explicació sobre el Decret
355.

El senyor Alcalde explica breument el contingut del Decret.

El Regidor senyor Víctor Ros i Casas, del Grup Municipal del PP, demana una explicació sobre els Decrets
378, 401 i el 403.

El senyor Alcalde aclareix el tema.

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

3. DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ MENSUAL DE LES OPERACIONS DEL COMPTE 413 «CREDI-
TORS PER OPERACIONS MERITADES».

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de la relació mensual de les operacions del compte 413.

El senyor Alcalde proposa el  debat i  votació conjunta dels assumptes 4 i  5 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 Ge-
neral.
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4. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
D'ALLOTJAMENT SOCIAL TEMPORAL.

«APROVACIÓ PROVISIONAL DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI
MUNICIPAL D'ALLOTJAMENT SOCIAL TEMPORAL

Atès que el Ple de l'Ajuntament en sessió de data 25 d'abril de 2017 va aprovar inicialment l'establiment
del servei de públic municipal d'allotjament social temporal de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
(memòria  justificativa,  projecte  d'establiment  i  projecte  de  reglament),  el  qual  va  resultar  aprovat
definitivament per Decret número 361/2017, de 23 de juny de 2017.

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el  procediment per a l’aprovació i  modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.

En  el  cas  d’imposició  de  nous  tributs,  les  Ordenances  fiscals  hauran  d’aprovar-se  simultàniament  a
l’adopció dels respectius acords d’imposició. 

L’article 16.1  del  text  legal  esmentat  estableix que les Ordenances fiscals  contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de donar
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que
aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs
locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans.

Vist  l'informe tècnic-econòmic de la Intervenció emès en compliment de l'article  25 del  text  de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18 de juliol de 2017.

Vista la Memòria del Regidor-Delegat d’Hisenda.

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

Primer.- IMPOSAR la  taxa  per la prestació del servei  públic municipal  d'allotjament social temporal de
l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2017 i següents l'ordenança fiscal reguladora
de la taxa  per la prestació del servei públic municipal d'allotjament social temporal de l'Ajuntament de Sant
Andreu de Llavaneres.

El text de l’Ordenança s’adjunta com a annex al present acord a tots els efectes legals.

Tercer.- L'acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
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Quart- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el lloc web municipal els anteriors
acords provisionals, així com el text complet de l'Ordenança fiscal durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
En compliment de l’article 17.2 del text refós de la llei d’hisendes locals, l’anunci també s’haurà de publicar
en un diari dels de major difusió a la província.

Durant  el  període  d’exposició  pública  de les Ordenances,  els  qui  tinguin  un interès directe  o  resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les
reclamacions  que  estimin  oportunes.  Transcorregut  el  període  d’exposició  pública  sense  haver-se
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.»

5. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI MUNICI-
PAL D'ALLOTJAMENT SOCIAL TEMPORAL.

«APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D'ALLOTJAMENT SOCIAL
TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES

Vist el text vigent del Reglament del Servei d'Allotjament Social Temporal de l'Ajuntament de Sant Andreu
de Llavaneres aprovat  definitivament per Decret  d’Alcaldia número 361/2017, de 23 de juny de 2017,
publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de juliol de 2017.

Vist l'article 14 del Reglament del Servei d'Allotjament Social Temporal de l'Ajuntament de Sant Andreu de
Llavaneres, aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de 25 d'abril de 2017, el qual expressa:

 “Article 14. Preu

Els usuaris hauran de satisfer un preu públic fixat en Ordenança Fiscal Municipal. El qual es determinarà
en funció dels ingressos de la persona o unitat de convivència, en base al criteri de que la seva quantia no
superi:

- el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de
suficiència (d’ara endavant IRSC).

- el 12% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC.

- el 18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC.

La Comissió  de valoració  i  seguiment  podrà rebaixar  el  preu públic  establert  a proposta dels  serveis
socials bàsics.”

Vist que es considera adient aprovar una ordenança fiscal que reguli una taxa que hauran de satisfer els
usuaris del servei

Atès que, per tant, es considera adient que l'article 14 tingui el contingut següent:

«Article 14. Preu

Els usuaris hauran de satisfer la taxa fixada en Ordenança Fiscal Municipal.»

Vist l'informe del Departament d'Intervenció.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General de data 18  de juliol de 2017.                             3
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Vistos els articles 22.2.d), 47.1, 49, 70.2 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; es proposa al
Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació de l'article  14 del  Reglament del  Servei  d'Allotjament
Social Temporal de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

El text modificat definitiu serà el següent:

«Article 14. Preu

Els usuaris hauran de satisfer la taxa fixada en Ordenança Fiscal Municipal.»

Segon.- SOTMETRE la modificació del Reglament a informació pública i audiència als interessats durant
un període de trenta dies mitjançant la publicació d’edictes en el web municipal, en el BOP, en el DOGC 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 la modificació del Reglament definitivament aprovada en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.

Quart.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya l’acord d’aprovació de-
finitiu del reglament i la còpia íntegra i fefaent d’aquest, en compliment d’allò que disposa l’article 65.3 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

El senyor Alcalde explica breument ambdós punts.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, pregunta sobre el cost de gestió
que consta a l'informe d'Intervenció per saber en relació a quin concepte es refereix.

El senyor Alcalde explica que es refereix a la gestió dels quatre habitatges.

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

6. APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA, EXERCICI 2016.

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

«APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA, EXERCICI 2016

Vistos els Comptes de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) durant
l’exercici 2016, corresponent a aquest Ajuntament, els quals inclouen el Compte de Gestió Recaptatòria de
tributs i el Compte de Gestió Recaptatòria de les multes de trànsit.

Vist l’informe de la Tresoreria municipal.

Vist l’informe de la Intervenció Accidental municipal.

Vist l’informe de la Comissió Informativa General, de data 18 de juliol de 2017; es proposa al Ple de la
Corporació l’adopció de l’acord següent:
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Primer.-  APROVAR el Compte de gestió i recaptació realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona durant l’exercici 2016, corresponent a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona pel
seu coneixement i als efectes oportuns.»

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

7. APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2017.

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

«APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT NÚMERO 8/2017, MITJANÇANT EL QUAL ES PROCEDEIX A
LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER MITJÀ TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS, GENERACIÓ DE
CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS

Vist  l’expedient  número  8/2017,  de modificació  del  pressupost  per  mitjà  de transferències  de  crèdits,
generació de crèdits, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits.

Vista la Memòria de la Regidoria d’Hisenda justificativa de l’expedient.

Vist l’informe de la Secretaria i de la Intervenció municipal.

Vistos els articles 35, 36, 37 i concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació 185 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, pel qual s’ aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i concordants (LRHL) així com les Bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2017.

Vistos els articles 177, 179, 180, 181 i concordants de la LRHL.

Vist l'informe de la Comissió Informativa General de data 18 de juliol de 2017.

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

Primer.- APROVAR INICIALMENT l’expedient  de modificació del pressupost número 8/2017 per  mitjà de
transferències de crèdits, generació de crèdits, crèdits extraordinaris i suplements de crèdits, d'acord amb
les dades numèriques que consten en els annexos al present acord.

Segon.- SOTMETRE a informació el present acord pel termini de quinze dies hàbils mitjançant la publicació
d’anuncis en el BOPB, en el lloc web municipal i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i un cop transcorregut
el termini, cas de no presentar-se cap reclamació contra el mateix, es considerarà aprovat definitivament. Tot
això de conformitat al que preveuen els articles 169.1, i 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.”

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, informa que hi
ha una esmena al dictamen per valor de 1.000 euros corresponents a l'Àrea de Serveis Socials i explica
breument la modificació del pressupost.

El Regidor senyor Carlos Bartomeu i Castro, del Grup Municipal del PP, creu que el pressupost el va fer el
govern i no es va negociar amb l'oposició a diferència de l'any anterior.

També apunta que es tracta de la vuitena modificació en set mesos.

El senyor Bartomeu expressa el seu desig que el pressupost del 2018 es negociés amb l'oposició, igual que
a l'any 2016 i que també es negociessin les modificacions.                                                                          5
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Recorda que a la modificació anterior va agrair que s'arrosseguessin els saldos modificats perquè així es va
fer i ara novament es modifiquen partides i no s'indica la previsió inicial de forma actualitzada.

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, ho analitza globalment. Recorda
que el seu Grup  no ha intervingut  en el pressupost ni en els modificacions.  Recorda que hi  ha petits
reajustaments en l'expedient i algunes per causes sobrevingudes, però també hi ha despeses que es podien
haver previst a l'inici.

Per últim, apunta que hi ha un augment de la despesa de personal.

El senyor Sala agraeix el to del senyor Bartomeu i recorda que al pressupost de l'any 2016 es va arribar a un
acord amb l'oposició, no així en el cas de l'any 2017. Manifesta que per a l'any 2018 es farà un esforç per
consensuar-lo.

El senyor Sala respon al senyor Nogueras i li recorda que, en relació a les gratificacions, es va parlar a
l'anterior Ple i en fa una breu explicació.

El senyor Bartomeu agraeix la predisposició del senyor Sala i de l'equip de govern per intentar consensuar el
pressupost 2018.

Sotmès a votació l'assumpte, s’obté el resultat següent: 12 (dotze) vots a favor dels Grups Municipals d'ERC-
AM , Acord-E i C's i 4 (quatre) abstencions dels Grups Municipals de CIU i PP.

8. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLE 5È I 6È DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA
MARCA DE GARANTIA COCA DE LLAVANERES.

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

«APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES 5è i 6è DEL REGLAMENT D'ÚS DE LA
MARCA DE GARANTIA COCA DE LLAVANERES
Vist el reglament d'ús de la marca de garantia «Coca de Llavaneres», aprovat per Ple de l'Ajuntament amb
data 26 de març de 2002, i la modificació dels articles 5è i 6è aprovada per Ple el 25 de maig de 2004 i la
dels articles 2 i 3 aprovada per Ple el 29 de setembre de 2010.

Atès que en l'acta de la 1a comissió ordinària de seguiment de la marca de garantia de 2016, celebrada el
6 d'abril, es va aprovar procedir a la modificació de l'esmentat reglament en el sentit que a la Comissió de
seguiment de la marca de garantia “Coca de Llavaneres” hi hagi representació de tots els productors de
coca locals acreditats amb aquesta marca, representants del sector de restauració local i representants
comarcals,  i  que es considera adient que aquesta proposta tingui aplicació en el  cas de la marca de
garantia de  la Coca de Llavaneres.

Vistos els articles 40 i 70.2 de la Llei 7/198, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la
seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització del
govern local; l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refòs de la
Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,i  disposicions  concordants;  es  proposa  al  Ple  de  la
Corporació l'adopció del següent acord:

Primer.-  APROVAR INICIALMENT la modificació dels articles 5è i 6è del Reglament d'ús de la marca de
garantia del «Coca de Llavaneres». El text dels articles esmentat serà el següent:                                  6
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Es crearà una comissió de seguiment que s'encarregarà de vetllar pel Reglament d'ús de la marca de
garantia «Coca de Llavaneres». Aquesta comissió estarà formada per:

a) Un president, que serà l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o el/la regidor/a en qui
delegui

b) Un regidor/a de cada Grup Municipal

c) El president de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres, o persona en qui delegui.

d) Un representant de cada establiment certificat per la marca de garantia «Coca de Llavaneres»

e) Un representant del sector de restauració de Sant Andreu de Llavaneres
f) Un representant del sector pastisseria
g) Un representant del Consell Comarcal d’El Maresme

h) Un representant del sector turístic

i)Un secretari  que serà el  secretari  de l'Ajuntament  de Sant  Andreu de Llavaneres,  o tècnic/a  en qui
delegui

Article 6. Elecció dels membres.

1.  La forma d'elecció dels membres de la comissió de seguiment de la marca de garantia «Coca de
Llavaneres» serà la següent:

a) El president serà l'Alcalde de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres o el/la regidor/a en qui delegui

b) Els/les regidors/es seran nomenats/des per la Junta de Govern Local prèvia designació per cada Grup
Municipal

c) El president de la Unió de Botiguers i Serveis de Sant Andreu de Llavaneres serà el que ocupi el càrrec
en aquell moment o la persona en qui delegui

d) Un representant de cada establiment certificat per la marca de garantia «Coca de Llavaneres»

e) Un representant del sector de restauració de Sant Andreu de Llavaneres, nomenat/da per la Junta de 
Govern Local prèvia proposta del/la regidor/a de Turisme
f) Un representant del sector de pastisseria nomenat/da per la Junta de Govern Local prèvia proposta 
del/la regidor/a de Turisme
g)Un representant del Consell Comarcal d’El Maresme, nomenat/da per aquest ens

h)Un representant  del  sector  turístic,  nomenat/da per la Junta de Govern Local  prèvia proposta del/la
regidor/a de Turisme

i) El secretari de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres serà el que ocupi el càrrec en aquell moment
o el tècnic/a en qui delegui.»

Segon.- SOTMETRE  l'esmentada  modificació  del  Reglament  a  informació  pública  i  audiència  dels
interessats durant un període de 30 dies hàbils mitjançant la publicació d'edictes en el tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, en el BOP, en el DOGC, al lloc web municipal i en el diari “Ara”, perquè es puguin presentar
reclamacions i suggeriments.

En el supòsit que no se'n presenti cap, l'acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap acord
exprés.                                                                                                                                                       7
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Tercer.-  PUBLICAR el  text  íntegre dels  articles modificats  del  reglament  definitivament  aprovats en el
Butlletí Oficial de la Província.»

La senyora  Maria Teresa Vidal i Peig, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Promoció Econò-
mica, Empresa, Comerç, Turisme i Consum, explica breument l'assumpte.

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

9.  PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C´S RELATIVA AL PORTAL DE GOVERN
OBERT: TRANSPARÈNCIA.

“Pregunta relativa al portal de govern obert: transparència

Exposició de Motius

El  10 de desembre del  2013,  es va  publicar  en el  Butlletí  Oficial  de l'Estat,  la  Llei  19/2013 de 9 de
Desembre, de "Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno". En la seva Disposició
final novena, es regula l'entrada en vigor dels diferents títols de la Llei,  de forma que el Títol II "Buen
Gobierno", entrava en vigor el dia següent de la publicació, els Títols I  "Transparencia de la actividad
pública"  i  III  "Consejos deTransparecia y Buen gobierno", entraven a l'any de la seva publicació, i  les
Comunitats Autònomes i Ens Locals, disposaven de dos anys per adaptar-se a les obligaciones de la Llei. 

Atenent a que aquest portal del web, és una eina important per a la nostra feina, i que ajuda a obtenir
informació, en temps real, sense haver de consultar els serveis tècnics i recursos humans de l'Ajuntament,
i  deixant-los  a  aquests  últims  únicament  per  a  qüestions  més  complexes  o  que  requereixen  una
interpretació legal, 

- Té previst l'equip de govern, alguna mesura o pla en temps i/o termini determinat, per que hi consti tota la
informació? 

Com a dada concreta de la nostra pregunta, ens referim a l'apartat de Gestió Econòmica, pel que fa a Pa-
trimoni, inventari i gestió, i Cost de Campanyes Institucionals, i l'apartat de Contractes, Convenis i subven-
cions.”   

El senyor Albert Sala i Martínez, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat d'Economia, afirma que el
web municipal compleix el grau exigit per la Llei de Transparència. Es compromet a passar un informe als
grups de l'oposició.

El senyor Sala explica que s'està actualitzant l'inventari de béns per això fins que no finalitzi no es podran
actualitzar dades. Pel que fa a la resta d'informació econòmica està prou bé. També explica que l'apartat que
cal completar més és l'apartat de contractes, convenis i subvencions.

Per últim, el senyor Sala, explica que la tècnica de transparència fa poc que s'ha incorporat a l'àrea i es
completarà la informació. Al mes d'octubre es desenvoluparà el nou web municipal amb més accessibilitat a
la informació.

10. PREC DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS C’S RELATIU A LA PRESA EN CONSIDERACIÓ
D’UNA ACCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL I SOLIDARI.
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“Prec relatiu a la presa en consideració d'una acció de caràcter social i solidari a l'Ajuntament  de Sant
Andreu de Llavaneres  

Exposició de Motius

Recentment,  s'ha posat en contacte amb el  nostre grup municipal,  una associació,  oferint  un projecte
innovador de Psicoteràpia Assistida amb Animals, en concret, gossos. És un programa pioner, i tenim la
possibilitat de que Sant Andreu de Llavaneres, es converteixi en la primera població que el posa en marxa.

Com tota iniciativa, requerirà de recursos tècnics i  humans, i  d'infraestructures, que per les converses
prèvies que hem tingut, són molt assequibles per un municipi com el nostre. 

Amb la intenció, de valorar el programa en el seu conjunt, i en totes les seves característiques, sol·licitem 

La creació d'un grup de treball, per estudiar la proposta, les seves necessitats i els objectius, per engegar
les converses, tenint en compte que aquest és l’últim ple abans de vacances.” 

El  Regidor  senyor Carlos Sánchez i  Nicolau,  del  Grup Municipal  de C's,  fa una explicació  del  prec,  i
comenta que el grup de treball hauria de tenir participació de tots els grups polítics.

El  senyor Alcalde recull  el  prec i  afirma que es farà una trobada perquè es presenti  el  projecte  a  la
corporació.

11. INFORMES.

La senyora Gemma Martín i Villanova , del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidora-Delegada de Benestar
Social, informa que entre els dies 4 i 10 de setembre, es celebrarà la setmana de la Gent Gran amb diver-
ses activitats.

El senyor Xavier Noms i Casals, del Grup Municipal d'ERC-AM, Regidor-Delegat de Cultura, resumeix els ac-
tes de la Festa Major. Explica que s'ha desenvolupat amb normalitat i la valora positivament. Destaca la nit
jove i l'èxit de la nit del dissabte amb «Hotel Cochambre».

El Regidor senyor Lluís Nogueras i Moulines, del Grup Municipal de CIU, es queixa del volum de la música
de la nit jove i de l'hora de finalització.

El senyor Noms reconeix l'excés de volum, en pren nota i es rectificarà perquè el volum sigui l'adequat.

El Regidor senyor Carlos Sánchez i Nicolau, del Grup Municipal de C's, recorda que el divendres es va fer
la presentació del servei de mediació i felicita a la Regidora senyora Neira i demana que es posi en valor la
feina feta pel Jutge de Pau durant tots aquests anys.

El Regidor senyor Joan Rubal i Díaz, del Grup Municipal d'Acord-E, demana que es faci difusió del servei
de mediació per part de tots els regidors.

Essent les 22.01 hores, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta. En dono fe.    
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