ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 14 DE FEBRER DE 2008
Avís: aquesta acta ha estat retocada i se li han tret totes les dades de
caràcter personal que contenen, per tal de donar compliment a la
legislació de protecció de dades.
Caràcter: ordinari
Hora que comença: 19.30 hores
Hora que acaba: 22.00 hores
Lloc: Despatx de l’Alcaldia
PRESIDEIX
Joaquim Mas Rius, alcalde
HI ASSISTEIXEN
Primera tinenta d’alcalde: Caterina Forcano Isern
Segon tinent d’alcalde: Òscar Figuerola Bernal
Quart tinent d’alcalde: Albert Lamana Grau
Cinquè tinent d’alcalde: Rafel Dulsat Ortiz
HI SÓN CONVIDATS
Antoni Isarn Flores
Coia Galceran Artigas
Francesc Martín Casares
EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA
Tercera tinenta d’alcalde: Sílvia Tamayo Mata
Marisol Pacheco Martos
ACTUA COM A SECRETARI
Marcel.lí Pons Duat, secretari de la corporació, i assisteix també, el senyor
Antoni Calpe Jordà, interventor de la corporació.
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior
Aprovació relació de despeses
Intervenció gestió de servei públic escola bressol
Aprovació de l’adhesió a la xarxa local de prevenció de
drogodependències de la Diputació de Barcelona
5. Sol·licitud al Departament d’Ensenyament i Universitats de delegació de
competències en matèria educativa

6. Relació de decrets des del dia 28 de gener fins a l’1 de febrer de 2008
7. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.- LECTURA I APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Vista i trobada conforme l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local del dia
7 de febrer de 2008 i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 109 del
ROF, per unanimitat s’acorda la seva aprovació.
2.- APROVACIÓ RELACIÓ DE DESPESES
Vista la relació de factures F/2008/3 de data 14 de febrer de 2008, per import
de 56.793,41 EUR, corresponent a la relació de despeses de la mateixa data.
Atès que totes aquestes despeses tenen consignació suficient a nivell de
vinculació econòmica per autoritzar aquests pagaments, a les diferents partides
que s’han d’aplicar del vigent pressupost ordinari i únic per l’exercici de 2008,
que fou aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 18 de desembre de 2007.
Vist allò que es disposa en els articles 214 i concordants de la Llei RDL
02/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia, s’acorda per
unanimitat:
PRIMER.- Aprovar la relació de factures F/2008/3 de data 14 de febrer 2008 ,
per import de 56.793,41 EUR, corresponent a la relació de la mateixa data.
SEGON.- Aplicar les anteriors despeses a les partides pressupostàries
corresponent del pressupost de la corporació municipal de l’any 2008.
3.- INTERVENCIÓ GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC ESCOLA BRESSOL
Aquesta tinència d’alcaldia posa a la consideració de la junta de govern local
que en data 28 de març de 2003 el ple de l’Ajuntament adjudicà a la mercantil
Coia Associats, SL, la gestió del servei públic d’escola bressol El Palauet. La
modalitat aleshores utilitzada fou l’arrendament d’instal·lacions, en els termes
en què aquest ve regulat a l’article 262 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
(TRLMC) i als articles 275 a 280 del reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
Aquesta modalitat comporta que el gestor del servei públic recapti directament
les tarifes de l’usuari.
El contracte es formalitzà en data 25 d’abril de 2003 i la seva finalització o
extinció per acabament del termini es produirà en data 15 d’agost de 2008.

Vist l’article 260.2 ROAS, segons el qual l’extinció del contracte requereix el
tràmit previ d’audiència al contractista.
Vist l’article 262 ROAS, segons el qual els béns i elements afectats al servei
concedit que siguin necessaris per a la prestació d’aquell han de revertir a
l’acabament del contracte. Amb anterioritat a la reversió, durant el termini que
assenyali el plec de clàusules d’explotació i, en tot cas, com a mínim, en el d’un
mes per a cada any de duració del contracte, la gestió del servei es regula de la
manera següent
a) l’ens local designa un interventor tècnic a l’empresa contractista, el qual
ha de vigilar la conservació de les obres i del material i ha d’informar la
corporació sobre les reparacions necessàries per tal de mantenir-les en
les condicions previstes.
b) la desobediència sistemàtica del concessionari a les instruccions
donades per l’ens local sobre la conservació de les obres i les
instal·lacions o la mala fe en l’execució es consideren faltes greus.
Atès que el plec de clàusules d’explotació preveu un termini de 5 mesos per a
la intervenció del servei immediatament abans de produir-se l’extinció del
contracte i el seu principal efecte col·lateral, la reversió.
DE conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi Ambient i
Educació, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.- Designar els funcionaris que tot seguit s’esmenten, interventors
tècnics del servei públic de l’escola bressol El Palauet i a la mercantil
contractista del servei públic d’escola bressol municipal:
Sra. Maria Artigas Gurri
Sr. David Bernal Gallegos
SEGON.- Determinar que ambdós funcionaris desenvoluparan la funció
d’interventors tècnics de manera solidària, deixant constància escrita de totes
les ordres i instruccions que cursin al contractista des d’aquest moment fins a
l’extinció del contracte, encaminades a vetllar per a la conservació de les obres
i del material, bo i informant la corporació sobre les reparacions necessàries per
tal de mantenir-les en les condicions previstes.
TERCER.- Les al·ludides ordres i instruccions es comunicaran directament a
secretaria i, des de secretaria es cursaran les oportunes notificacions, signades
pels interventors.
QUART.- Durant el termini de duració de la intervenció tècnica els interventors i
el contractista elaboraran un document en el que consti, ultra l’immoble de
l’escola bressol, la totalitat de les instal·lacions, béns, elements, mobiliari i altres
que hagin estat objecte d’amortització durant el termini del contracte i que, en

conseqüència, hauran de revertir a l’Ajuntament (béns de retorn) i una altra
llista de la resta de béns mobles que, en el seu cas, no revertiran a
l’Administració i quedaran a disposició del contractista (béns de réprise).
CINQUÈ.- Els anteriors acords, juntament amb la llista dels elements
amortitzats i no amortitzats, es sotmetran a la consideració del ple de
l’Ajuntament en una propera sessió que celebri.
SISÈ.- Concedir al contractista un tràmit d’audiència de 10 dies a comptar des
de la notificació del present acord, el qual serveix de denúncia prèvia en els
termes de la clàusula 4.16 del plec de clàusules administratives particulars i
tècniques aplicables a la contractació del servei de gestió de l’escola bressol
municipal.
4.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE PREVENCIÓ DE
DROGODEPENDÈNCIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Atès que els serveis de prevenció comunitària de drogodependències són
serveis de competència municipal que han suposat una de les principals
aportacions dels ajuntaments en la prevenció dels consums de drogues.
Atès que la proximitat al ciutadà de l’administració local és una de les principals
claus a l’hora d’explicar la significació d’aquests serveis, en el marc
competencial que li és propi.
Atès que malgrat la seva transcendència, les corporacions locals han hagut
d’impulsar el seu desenvolupament en un context de poca regulació normativa i
organitzativa, i del suport pressupostari adequat per part d’altres nivells de
l’administració. Juntament amb la innegable riquesa creativa, això ha comportat
una excessiva heterogeneïtat de models i la manca d’estratègies compartides
de desenvolupament i de gestió.
Atès que el perfil actual dels consums de drogues planteja a la societat en el
seu conjunt i particularment a les administracions públiques nous reptes i
compromisos.
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi
Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat:
PRIMER.Aprovar L’adhesió a la
Xarxa Local de prevenció de
Drogodependències de la Diputació de Barcelona, el protocol de qual es
transcriu a continuació i Publicat en el BOPB núm. 56 de 7 de març de 2006.

PROTOCOL DE COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA XARXA LOCAL
DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES
I.– ANTECEDENTS
Els serveis de prevenció comunitària de drogodependències són serveis de
competència municipal que han suposat una de les principals aportacions dels
ajuntaments en la prevenció dels consums de drogues. La proximitat al ciutadà
de l’administració local és una de les principals claus a l’hora d’explicar la
significació d’aquests serveis, en el marc competencial que li és propi.
Malgrat la seva transcendència, les corporacions locals han hagut d’impulsar el
seu desenvolupament en un context de poca regulació normativa i
organitzativa, i del suport pressupostari adequat per part d’altres nivells de
l’administració. Juntament amb la innegable riquesa creativa, això ha comportat
una excessiva heterogeneïtat de models i la manca d’estratègies compartides
de desenvolupament i de gestió.
D’altra banda, els canvis en la panoràmica dels consums de drogues, que han
afectat al llarg dels anys tant a les drogues consumides, com al perfil dels
usuaris i a la tipologia de riscos associats a aquests consums, generen la
necessitat d’articular respostes innovadores que, tenint l’àmbit local com a
escenari preferent, permetin impulsar actuacions preventives adequades a la
situació actual dels consums de drogues. El perfil actual dels consums de
drogues planteja a la societat en el seu conjunt i particularment a les
administracions públiques nous reptes i compromisos.
Per tot això, considerem que és el moment oportú per a la reflexió i el
posicionament conjunt dels serveis de prevenció de drogodependències del
món local, amb vistes a cercar estratègies i fórmules de cooperació i de treball
en Xarxa. L’heterogeneïtat de la prevenció local de drogodependències, la
limitació pressupostària i la complexitat en la gestió dels serveis, reclamen
decididament la concentració d’esforços i la integració dels recursos.
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en el marc de les
seves competències de suport municipal, ha obert un procés de consens i
cooperació amb els ajuntaments per promoure l’enfortiment de la prevenció
local de drogodependències a la província, que es traduirà en la creació d’una
Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències.
Aquesta XARXA LOCAL DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES ha de
possibilitar l’enfortiment del compromís preventiu dels ens locals, no sols a
través de mitjans econòmics sinó també a partir de l’estructuració d’un espai
tècnic, capaç d’impulsar una millora conjunta i concertada amb l'objectiu
d'avançar cap a la consolidació dels plans locals de prevenció de les
drogodependències, basats en criteris d’eficàcia y qualitat.
Aquesta Xarxa té com a punt de partida el document de bases titulat:
Prevenció Municipal de les Drogodependències: un Compromís Institucional i
Social, un document de referència elaborat per la Diputació de Barcelona amb
la participació d’ajuntaments, organitzacions del sector i un grup d’experts.

El referit document estableix les bases tècniques que inspiren la Xarxa, hi
estableix els criteris generals que ens han de possibilitar el desenvolupament
adequat de la prevenció comunitària de drogodependències, permetent, a
través de la Xarxa, que el món local contribueixi a un compromís social que
ajudi a millorar les competències de la ciutadania per minimitzar els riscos
derivats de la convivència amb les drogues.
II.– FINALITATS DE LA
DROGODEPENDÈNCIES
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a) Impuls a la prevenció de les drogodependències en l’àmbit local
La Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències apareix per impulsar les
iniciatives locals de prevenció de les drogodependències orientades a reduir
els factors de risc associats als consums de drogues i enfortir els factors de
protecció, amb l’objectiu de millorar les competències de la comunitat per
minimitzar l’impacte de les drogues; apostant per una diversificació de serveis i
programes que sigui capaç de satisfer les necessitats de cada territori local de
forma diferenciada.
b) Estratègia del món local en la prevenció de drogodependències
La Xarxa ha de vetllar pels interessos propis dels ens locals participants en
relació al present i al futur de la prestació de serveis i programes de prevenció
de drogodependències. Participar en la Xarxa ha de significar un
posicionament estratègic del món local respecte els serveis de prevenció
comunitària de drogodependències.
c) Marc de cooperació local per al desenvolupament conjunt de polítiques
socials
La Xarxa sorgeix davant la necessitat de prioritzar la prevenció comunitària de
drogodependències des dels ens locals, plantejant-se objectius concrets i
assumint reptes possibilistes de desenvolupament conjunt.
d) Participació de la societat civil
La Xarxa ha d’impulsar el desenvolupament d’actuacions que contribueixen a
enfortir la participació activa de la societat civil en la definició de prioritats i en
la implementació i avaluació de las iniciatives preventives, en especial els joves
i les famílies.
e) El repte de l’equitat en el conjunt del territori
La implantació d’una Xarxa intermunicipal i d’abast provincial ha de possibilitar
el desenvolupament de programes preventius en tot el territori d’acord amb uns
nivells mínims i homogenis, de tal forma que tots els àmbits d’intervenció
preventiva que siguin competència municipal tinguin ocasió de participar en
propostes preventives específiques, de manera equilibrada i ajustada a les
necessitats locals.

f) Compartir recursos enforteix la pròpia capacitat prestadora
La participació en la Xarxa ha d’aportar beneficis a tots els municipis membres.
Compartir recursos, informació, coneixement i experiències permet la millora i
el desenvolupament a nivell local.
g) Sumar els esforços dels diferents agents del territori
La Xarxa estarà oberta a incorporar l’experiència, el treball i el compromís de
tots els actors públics i privats vinculats a la prevenció comunitària de
drogodependències.
h) Aposta pel creixement i per la qualitat dels serveis
L’objectiu central és que la província de Barcelona disposi d’una Xarxa Local
de Prevenció de Drogodependències que treballi per aconseguir els millors
serveis i programes possibles, amb uns nivells òptims de participació i amb una
gestió eficient que proporcioni als ciutadans, d’acord amb les competències
municipals, uns serveis de qualitat.
III.– OBJECTIUS DE LA
DROGODEPENDÈNCIES
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Per consolidar un treball en Xarxa és indispensable un marc bàsic de
coincidències, d’integració de voluntats, de corresponsabilitat i de consens. En
aquest sentit, són objectius fundacionals de la Xarxa:
1. Facilitar la implementació i el desenvolupament de serveis i programes de
prevenció comunitària de drogodependències en el món local.
2. Desenvolupar la qualitat de les actuacions en prevenció posant l’accent per
situar a la ciutadania en el centre del disseny i execució dels programes.
3. Potenciar el foment de l’equitat en serveis i programes de prevenció
comunitària de drogodependències per a tota la ciutadania de la província.
4. Incorporar els diferents actors socials relacionats amb la prevenció de
drogodependències: administracions locals, entitats privades, Xarxa
comunitària i de voluntariat, ciutadania, etc.
5. Avançar en l’homogeneïtzació dels sistemes de gestió en el conjunt del
territori, tenint en compte la realitat de cada ens local.
6.
Gestionar de forma compartida el coneixement mitjançant el
desenvolupament conjunt en temes de formació, innovació, tractament de la
informació, protocols, avaluació, etc.
IV.– MEMBRES DE LA
DROGODEPENDÈNCIES
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La pretensió amb la qual neix el projecte Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències és que el seu àmbit territorial sigui el de la província de
Barcelona. Pel que fa als membres de la Xarxa, hom preveu que hi puguin

participar tots els municipis i altres ens locals de la província de Barcelona, que
acceptin els requisits de funcionament i els compromisos als quals obligui
aquest protocol.
La Xarxa vetllarà per la incorporació dels ajuntaments petits, tenint present les
seves realitats i dificultats específiques.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Conselleria de Salut, participarà en
els òrgans de la xarxa tal i com es definirà en un conveni de col·laboració entre
les dues administracions.
Per altra banda, la Xarxa està oberta a la incorporació tant del sector privat
com del tercer sector. Una vegada constituïda es definirà el sistema d’accés de
les organitzacions d’iniciativa privada.
V.– ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT DE LA XARXA
La Xarxa aprofitarà al màxim els recursos existents en el territori sense dotarse d’una estructura específica i diferenciada. Cal tenir en compte que la majoria
de municipis superiors a 20.000 habitants desenvolupen programes de
prevenció de drogodependències en l’àmbit local.
No obstant, per les limitacions dels ajuntaments i de la mateixa Xarxa és
imprescindible garantir un funcionament òptim, així com l’assistència tècnica i
administrativa. En aquest context l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona actuarà impulsant i liderant la Xarxa.
La Xarxa ha de vetllar per la màxima participació dels seus membres, així com
per la representativitat territorial i política dels governs locals. En aquest sentit,
s’articularan fórmules de distribució i rotació de responsabilitats i tasques en els
diferents òrgans de la Xarxa.
La Xarxa es dotarà dels instruments decisoris i de treball que consideri oportú.
Com a mínim estarà integrada pels següents:
Consell General de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències.
És el principal òrgan de la Xarxa i està format per tots el responsables polítics
dels ens locals adherits i per cinc membres en representació de la Diputació de
Barcelona, com a promotora, que seran designats pel President de la Diputació
a proposta de la presidència delegada de l’Àrea de Benestar Social.
Estarà presidit per la Presidència delegada de l’Àrea de Benestar Social i tindrà
la vice-presidència un càrrec electe d’un ajuntament, a proposta de la
presidència de la Xarxa i amb l’acord adoptat per majoria simple dels membres
presents en la sessió del Consell General.
Funcions:
- Defineix els objectius, les línies generals d’actuació i la programació anual.
- Estableix la política informativa.
- Acorda els membres dels òrgans de participació.
- Representació institucional de la Xarxa.

El Consell General de la Xarxa emetrà un informe anual que recollirà, entre
altres, l’estat de la Xarxa, l’avaluació d’activitats i projectes i propostes per a la
programació de l’any següent.
El calendari de reunions i l’ordre del dia de les convocatòries seran fixats per la
Presidència delegada de l’Àrea de Benestar Social
Comitè de Coordinació. Presidit per la Presidència delegada de l’Àrea de
Benestar Social i format per representants polítics dels municipis i ens locals
membres. Seran convidats a participar a les sessions del Comitè un
representant de cada grup polític de la Diputació de Barcelona.
Funcions:
- Proposa la programació anual.
- Coordina les actuacions de la Xarxa.
- Segueix i avalua el funcionament de la Xarxa
- Actua com a interlocutor davant d’altres administracions i actors.
El nombre de membres, composició i funcionament seran fixats per la
Presidència delegada de l’Àrea de Benestar Social i sotmès a aprovació, per
majoria simple dels membres presents en la sessió del Consell General de la
Xarxa.
Consell assessor. Òrgan participatiu i consultiu, de caràcter no vinculant,
integrat pel tercer sector, agents socials, associacions professionals, experts,
etc.
El nombre de membres, composició i funcionament seran fixats per la
Presidència delegada de l’Àrea de Benestar Social i sotmès a aprovació, per
majoria simple dels membres presents en la sessió del Consell General de la
Xarxa.
Comissions de treball. Espais d’elaboració tècnica, organitzats en funció de
projectes o temes d’interès comú. Desenvolupen les directrius del Comitè de
Coordinació.
Funcions:
- Executen o elaboren els projectes o treballs que acorda el Comitè de
Coordinació.
- Plantegen al Comitè de Coordinació les necessitats tècniques i de recursos.
- Fan propostes de projectes i actuacions.
El nombre de membres, composició i funcionament seran fixats per la
Presidència delegada de l’Àrea de Benestar Social i sotmès a aprovació, per
majoria simple, dels membres presents en la sessió del Comitè de Coordinació.
Secretaria tècnica. Assumida per l’Àrea de Benestar Social.
Funcions: Secretaria de la Xarxa.

ORGANIGRAMA DE LA XARXA LOCAL DE PD
CONSELL DE LA XARXA LOCAL DE PD

COMITÈ DE COORDINACIÓ

Comissió de treball

CONSELL ASSESSOR

Secretaria Tècnica

Comissió de treball

Comissió de treball
VI.– RESPONSABILITAT
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers a conseqüència de les
actuacions derivades del desplegament de la Xarxa correspon a l’ens executor
material i directe de les actuacions.
La Xarxa no generarà cap organisme diferenciat i, per tant, no té personalitat
jurídica.
VII.– PROCEDIMENT D’ADHESIÓ
Oferiment de la Diputació de Barcelona adreçat individualment i d’ofici als ens
locals de la província de formar part de la Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències, en la qual s’assenyalarà un termini que en cap cas serà
inferior a un mes des de la data de recepció de la invitació.
Els ens locals que ho desitgin podran adherir-se a la Xarxa per acord exprés
efectuat pel seu òrgan competent, amb declaració de col·laborar en el
desenvolupament dels objectius i finalitats de la Xarxa, establerts al present
document.
L’adhesió serà efectiva un cop constatada per la Diputació, que només s’hi
podrà oposar si l’acte d’adhesió contravé o és incompatible amb els objectius i
finalitats de la Xarxa.
VIII.– REQUISITS D’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL DE SERVEIS DE
PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES
Seran membres de la xarxa local de prevenció de les drogodependències tots
aquells ens locals que acreditin el compliment dels següents requisits:
A- Compromís polític d’adscripció a la xarxa local de prevenció de les
drogodependències, mitjançant acord del seu òrgan competent.
B- Designació d’un responsable polític municipal que participarà a la xarxa

C- Designació d’un responsable tècnic municipal que participarà a la xarxa
D- Acceptació i compromís vers el projecte de Xarxa Local de Prevenció de
Drogodependències i de les línies bàsiques que es resumeixen a continuació:
1. Tots els ciutadans, sense estereotips ni prejudicis estigmatitzants són
potencials destinataris d’iniciatives orientades a la promoció d’estils de vida que
contribueixin a reduir els riscos d’involucrar-se en consums problemàtics de
drogues.
2. L’àmbit local és l’escenari preferent per al desenvolupament d’accions
preventives, donada la proximitat existent entre l’ens local, els agents socials i
els diversos escenaris socials susceptibles d’acollir accions preventives. La
Xarxa treballarà per fer avançar el món local vers un model de gestió que
permeti assumir la universalitat de la prevenció comunitària de
drogodependències.
3. La prevenció comunitària és un instrument bàsic de les polítiques locals de
prevenció de drogodependències, que vol garantir el desenvolupament a
escala local d’actuacions que contribueixin a minimitzar els riscos que per al
benestar de la comunitat pot representar la nostra convivència amb les
drogues, incloent actuacions adreçades als sectors socials en situació de més
vulnerabilitat.
4. La prevenció de drogodependències en l’àmbit local requereix la coordinació
entre els diferents nivells dels sistemes de serveis socials, sanitari i educatiu
amb l'objectiu de garantir una intervenció integral, així com la col·laboració
entre el sector públic, el sector privat i el tercer sector.
5. S'identifica el públic objectiu dels Plans Locals de Drogodependències
d’acord amb els diferents àmbits en què s’estructura la vida local. D’acord amb
les competències municipals en la matèria, els Plans Locals de
Drogodependències s’adrecen prioritàriament als següents col·lectius:
a) Les famílies, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat per al
desenvolupament d’habilitats per a la vida durant la infància i l’adolescència.
b) La joventut que, de receptora passiva de programes i campanyes, passarà a
participar activament en la definició de polítiques preventives en l’esfera local.
c) Els col·lectius socials en situació de major vulnerabilitat.
6. Per millorar l'eficiència i sostenibilitat dels Plans Locals de
Drogodependències, i partint de la situació actual i respectant el principi
d’autonomia local, es recomana tendir cap a un model de gestió que es basi en
els principis següents:
a)
La participació de la societat civil en el diagnòstic de la situació, així
com en la definició de les polítiques a desenvolupar i els criteris de valoració.
b)

La participació de les organitzacions integrants del tercer sector.

c)
El compromís de les diverses àrees municipals, l’objectiu de les quals
pugui vincular-se a la prevenció de les drogodependències: joventut, salut
pública, benestar social, educació, etc.
d)
La implicació de les institucions públiques que desenvolupen les seves
actuacions en el municipi: educació, sanitat, cossos de seguretat...
7. Voluntat de desenvolupament de serveis i programes . Els ens locals de la
Xarxa oferiran serveis i programes de qualitat que, per tant, ha d'estar
sotmesos a revisió i millora periòdica.
La proposta bàsica de serveis i programes, a la qual els ajuntaments hauran
d'anar tendint, és la següent:
a. Formació i suport als diversos agents socials amb responsabilitats
preventives.
b. Provisió de serveis i programes de suport als diversos àmbits de la vida local
amb possibilitats d’actuació preventiva: famílies, món associatiu, entitats
juvenils, món de l’esport i el lleure, etc.
c. Provisió de serveis i programes adreçats a disminuir el risc associat al
consum.
8. Els ens locals de la Xarxa vetllaran per assegurar formació continuada,
suport i supervisió als professionals responsables dels Plans Locals de
Drogodependències.
9. Per garantir la qualitat dels serveis i programes de la Xarxa es recomana
l’establiment d'uns sistemes d'avaluació continuada i de mecanismes de
participació social en la definició i avaluació dels serveis i programes.
10. Els membres adherits a la Xarxa participaran en l’estructura aportant-hi
informació i, en la mesura del possible, col·laborant en les comissions o altres
instàncies.
IX.– AVALUACIÓ DEL GRAU DE SEGUIMENT DE LES DECISSIONS
Aquesta avaluació es durà a terme mitjançant els propis mecanismes que
adopti la Xarxa a través del seu Comitè de Coordinació. Aquests mecanismes
hauran d’avaluar el compliment d’objectius, el treball de les comissions, etc. El
Consell de la Xarxa elaborarà un informe anual de l’estat i avaluació de la
Xarxa.
X.– CONTRIBUCIÓ DE L’ÀREA DE BENESTAR SOCIAL A LA XARXA
LOCAL
L’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona assumeix el lideratge
institucional de la Xarxa.
L’Àrea de Benestar Social posarà a disposició de la Xarxa els següents
productes i serveis.
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Assessorament tècnic.

Estudis de detecció de necessitats.

Formació.

Observatori de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències.

Ajudes tècniques.
En un futur aquests serveis es podrien ampliar amb d’altres, segons les
necessitats que siguin definides pels participants de la Xarxa.
Els Ens locals adherits a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències
podran rebre aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona, pel
desenvolupament de projectes vinculats als objectius de la Xarxa, mitjançant la
signatura de convenis específics de col·laboració, convocatòria anual de
subvencions o qualsevol altra fórmula vàlidament acceptada en Dret.
XI.– VIGÈNCIA
La vigència de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències tindrà
caràcter indefinit

SEGON. Designar la tercera tinenta d’alcalde de Medi Ambient i Educació,
la senyora Sílvia Tamayo Mata, com a representant polític municipal que
participarà a la xarxa i designar també l’educador social de l’Ajuntament de
Canet de Mar, el senyor David Bernal Gallego, com a responsable tècnic
municipal per participar-hi.
TERCER.- Aquest acord haurà de ser ratificat pel Ple municipal en la propera
reunió que celebri.
5.- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I UNIVERSITATS
DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA EDUCATIVA
Atès que en data 19 de desembre 2002 el Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar
va aprovar l’establiment del servei públic municipal d’escola bressol i atenció a
la petita infància, el qual es ve prestant des del 2003 a l’escola bressol
municipal denominada El Palauet.
Atès que l’Ajuntament de Canet de Mar, convençut de la importància educativa i
social de l’etapa d’educació infantil i convençut de l’acció compensatòria que en
alguns casos exerceix aquesta etapa, no ha escatimat esforços a l’hora de
consolidar la llar d’infants municipal.
Atès que des del curs 2003-2004 l’Ajuntament de Canet de Mar presta el servei
públic de llar d’infants i gestiona el procés de preinscripció i d’admissió dels
infants en aquest servei d’acord amb allò que estableix la normativa emesa per
la Generalitat de Catalunya al respecte.

Atès que els ajuntaments ostenten competències en la matèria de gestió de
centres educatius, pròpies o delegades, com es desprèn de les normes que es
ressenyen tot seguit:
a)

l’article 149.1.30ª CE reserva a l’Estat les normes bàsiques per al
desenvolupament de l’article 27 CE, a fi de garantir el compliment de
les obligacions dels poders públics en aquesta matèria.

b)

l’article 131 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol (EAC), atribueix a la Generalitat, en
matèria d’ensenyament no universitari obligatori i no obligatori, un llistat
de competències exclusives (apartat 2) i compartides (apartat 3). Entre
les primeres cal destacar, als nostres efectes:
-

la determinació dels continguts educatius del primer cicle
d’educació infantil;
la regulació dels centres en els que s’imparteix;
la definició de les plantilles de professorat i de la titulació i
especialització de la resta de personal.

Entre les segones, als nostres efectes, ultra la programació i l’ordenació
de l’ensenyament, cal destacar:
c)

d)

l’establiment dels plans d’estudi i l’accés a l’educació;
els criteris d’admissió i escolarització;
els requisits i condicions dels centres docents i educatius;
l’organització dels centres, públics o privats, sostinguts amb fons
públics.

ultra la LODE de 1985, parcialment vigent, cal fer esment a unes altres
lleis orgàniques:
-

la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), d’acord
amb la qual l’educació infantil abasta els infants des del seu
naixement fins als sis anys d’edat; té caràcter voluntari i s’ordena
en dos cicles: el primer, des del naixement fins els tres anys, i el
segon, a partir dels tres fins els sis anys. El seu article 14
estableix que correspon a les administracions educatives
determinar els continguts del primer cicle de l’educació infantil i
regular els requisits que han de complir els centres que
l’imparteixen.

-

la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, sobre regulació de les
qualificacions i de la formació professional.

l’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local (LRBRL), en el que ha vingut a denominar-se una clàusula
general d’apoderament, declara que el municipi, per a la gestió dels

seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot promoure
tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a
satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Es tracta,
tanmateix, d’una atribució competencial genèrica, la concreció de la
qual requereix la concurrència d’una llei especial, estatal o autonòmica,
que asseguri el dret a intervenir en els assumptes que afectin
directament l’esfera d’interessos municipals, en atenció a llur capacitat
de gestió o a les característiques de l’activitat pública de què es tracti,
de conformitat amb els principis de descentralització i de subsidiarietat.
e)

article 25.2.n) LRBRL: el municipi exercirà, en tot cas, competències en
els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, en
les matèries següents:
-

participar en la programació de l’ensenyament;
cooperar en la construcció i sosteniment de centres docents
públics;
intervenir en els òrgans de gestió dels centres docents;
vigilar el compliment de l’escolaritat obligatòria.

f)

article 28 LRBRL: els municipis poden realitzar activitats
complementàries de les pròpies d’altres Administracions, en particular
les d’educació.

g)

en el mateix sentit es pronuncien els articles 66.1, 66.3.o) i 71.1.a) del
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMC).

Atès que, d’acord amb l’article 70.1 TRLMC el municipi pot exercir
competències delegades per l’Administració de la Generalitat en els termes
establerts per les lleis; i els articles 137 a 140 del mateix TRLMC regulen la
delegació de competències de la Generalitat en els ens locals, sota els principis
següents:
a) el municipi exerceix les potestats inherents a la competència delegada,
sense que se n’alteri la seva titularitat (138.1);
b) les delegacions s’efectuen atenent els interessos propis del municipi i
d’acord amb els principis de subsidiarietat, participació i eficàcia en la
prestació dels serveis (138.2);
c) l’efectivitat de la delegació requereix la seva acceptació pel municipi,
excepte quan una llei la faci obligatòria, supòsit en el que, ultra haver
d’atorgar audiència prèvia al municipi, s’ha d’acompanyar la delegació
de la dotació econòmica corresponent (138.3).
d) la delegació ha de respectar la potestat del municipi per reglamentar
l’organització dels serveis corresponents (138.4).

Atès que el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle
de l’educació infantil i els requisits dels centres, preveu la delegació al municipi
de competències relacionades amb:
a) el consell de participació de les llars d’infants.
b) el procés de preinscripció i admissió a centres.
c) la resolució dels expedients administratius d’autorització, cessament,
modificació i revocació d’autoritzacions de llars d’infants privades.
Atès que, avui per avui, es considera únicament necessària la delegació relativa
a l’admissió de l’alumnat regulat a la normativa següent:
a) Decret 75/2007, de 27 de març, pel que s’estableix el procediment
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb
fons públics.
b) Resolució EDU/904/2007, de 30 de març, per la qual s’aproven les
normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat al centres, per al curs
2007-2008, en els ensenyaments sufragats amb fons públics.
Atès que els ajuntaments amb competències delegades poden establir el
corresponent procés, el qual s’ha de regir per la normativa d’admissió de
l’alumnat o per un barem diferent que respecti, en tot cas, els criteris d’admissió
que s’hi estableixen.
Atès que, d’acord amb l’article 20 del Decret 282/2006, les resolucions que
s’adopten per delegació esgoten la via administrativa i deixen expedita la
contenciosa administrativa.
Atès que les particularitats de la delegació de competències són aquestes:
a) té caràcter indefinit i és efectiva des de la formalització del corresponent
conveni entre el Departament d’Educació i Universitats (DEU) i
l’ajuntament.
b) l’ajuntament facilita al DEU les dades relatives a la inscripció i
actualització del registre de centres i les de l’activitat de les llars
d’infants.
c) l’ajuntament pot establir els controls i les supervisions necessàries per
garantir l’exercici de les competències delegades, podent sol·licitar de la
inspecció Educativa que informi els expedients que hagués instruït.
d) la delegació de competències pot ser progressiva.
Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Tinència de l’Alcaldia de Medi
Ambient i Educació, s’acorda per unanimitat:

PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Educació i Universitats la delegació de
competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d’infants.
SEGON.- Atorgar un tràmit d’audiència de 15 dies hàbils al Departament
d’Ensenyament i Universitats a l’objecte que es manifesti entorn a la present
proposta de sol·licitud de delegació i, cas de considerar-la correcte, exhortar-lo
per tal que remeti el corresponent protocol o conveni de delegació, el qual serà
aprovat pel ple de l’Ajuntament en una propera sessió que celebri, abans de la
seva formalització.
6.- RELACIÓ DE DECRETS DES DEL DIA 28 DE GENER FINS A L’1 DE
FEBRER DE 2008
Núm. de
Decret

Data

Contingut

Signatura

88
89
90

28.01.08
28.01.08
28.01.08

Òscar Figuerola
Alcaldia
Alcaldia

91

28.01.08

92

28.01.08

93

28.01.08

94
95
96

29.01.08
29.01.08
29.01.08

97

29.01.08

98
99
100
101
102

29.01.08
29.01.08
29.01.08
30.01.08
30.01.08

103

30.01.08

104
105

30.01.08
30.01.08

106
107
108
109

31.01.08
31.01.08
31.01.08
01.02.08

110

01.02.08

Obra menor, carrer Abell Baix, xx
Contracte menor cinema familiar
Resolució sancionadora expedients de
trànsit
Llicència de Telefònica, carrer Sant
Cristòfol, xx
Notificació a SGS i Solius de les feines a
fer a l’edifici Odèon
Instal·lació grua torre a carrer Antoni
Gaudí, xx
Despeses
Vehicles per desballestar d’ofici
Llicència parcel·lació finca rial dels Omes,
per habitatges dotacionals
Decret
instal·lació
aparcament
via
Figuerola, xx
Aprovació nòmina gener
Resolució expedient JB
Contractació FR
Unions civils
Baixa concessió magatzem plaça Mercat
MB
Baixa concessió pardad mercat setmanal
JC
Concessió magatzem plaça Mercat a MC
Ordenar
desallotjament
torrent
de
Lledoners, 64
Obra menor carrer Pere Deleglise, xx
Targeta aparcament YM
Canvi de nom farmàcia Av. Maresme, xx
Encàrrec assessorament jurídic servei
OMIC
Resolució expedient sancionador carrrer

Òscar Figuerola
Alcaldia
Òscar Figuerola
Alcaldia
Alcaldia
Òscar Figuerola
Sílvia Tamayo
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Alcaldia
Òscar Figuerola
Òscar Figuerola
Alcaldia
Sílvia Tamayo
Alcaldia
Òscar Figuerola

111
112
113

01.02.08
01.02.08
01.02.08

114
115
116

01.02.08
01.02.08
01.02.08

Ramon de Capmany, xx
Requeriment restauració carrer Gram, xx
Obra menor ronda Anselm clavé, xx
Compra d’una taula d’emissió i micròfons
per a Ràdio Canet
Obra menor
Llicència obra menor
Devolució ingressos indeguts

Òscar Figuerola
Òscar Figuerola
Alcaldia
Òscar Figuerola
Òscar Figuerola
Alcaldia

7.- PRECS I PREGUNTES
Tot seguit, els regidors procedeixen a preguntar-se mútuament sobre qüestions
diverses d’índole i problemàtica municipal.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, essent les 22.00
hores de tot el que jo com a secretari certifico.
El secretari,

L’alcalde,

Marcel.lí Pons Duat

Joaquim Mas Rius

