CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA I EL CONSELL
COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ, PER A L’APLICACIÓ DE MESURES
ALTERNATIVES A PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM O
TINENÇA DE DROGUES

REUNITS
D’una banda, l’Honorable Senyor Miquel Buch i Moya, conseller del Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya,
D’una altra, el Senyor Rafael Medinilla Martínez, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de
la Jonquera.
I d’una altra, la Il·lustre Senyora Sònia Martínez Juli, presidenta del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà.
ACTUEN
El primer, en representació del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
El segon, en representació de l’Ajuntament de la Jonquera.
El tercer, en representació del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
MANIFESTEN
1. El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya té entre les seves funcions
dirigir les polítiques públiques en matèria de seguretat ciutadana.
2. L’article 27 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat
pública de Catalunya estableix que el Govern per mitjà del departament titular de les
competències en matèria de seguretat pública, i els ajuntaments interessats poden
signar convenis de col·laboració amb la finalitat de concretar les formes i els
procediments de coordinació i cooperació en els serveis i les actuacions per al
desenvolupament de polítiques públiques en els diferents àmbits de la seguretat.
L’apartat sisè del mateix article disposa que han de signar els convenis en matèria de
seguretat el conseller o consellera del departament titular de les competències en
matèria de seguretat pública, l’alcalde o alcaldessa del municipi corresponent i, si
escau, les persones titulars dels altres departaments, administracions, institucions i
entitats que hi participin.
3. L’article 74 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, estableix que les administracions públiques han de
desenvolupar les actuacions necessàries per prevenir els infants i els adolescents de
les situacions que són perjudicials per a llur sa desenvolupament integral o per a llur
benestar, entre elles especialment el consum de drogues.
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Així mateix, aquest article també disposa que les administracions públiques han
d’actuar preventivament perquè els infants i els adolescents que pateixen o han patit
problemàtiques amb referència al consum de drogues no es trobin en desavantatge
social pel fet que les seves carències no hagin estat ateses i compensades
adequadament.
4. L’experiència acumulada posa de manifest que quan persones menors d’edat
cometen infraccions relacionades amb la tinença o el consum de drogues a la via
pública es poden detectar situacions de risc que és convenient abordar des d’una
perspectiva preventiva amb l’aplicació de mesures educatives alternatives a la sanció
administrativa. Tot això amb la finalitat d’evitar o disminuir riscos per al mateix individu
associats al consum de drogues i contribuir, a la vegada, a la prevenció d’actes
delictius i a la protecció de la seguretat ciutadana.
5. El 20 de juny de 2012 es va signar un Protocol de col·laboració entre les parts
intervinents en aquesta matèria amb resultat satisfactori tant per part dels professionals
que porten a terme el programa de mesures educatives alternatives com per a les
persones menors d’edat que s’hi han acollit. Això no obstant, les modificacions
normatives introduïdes amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, fan necessari modificar l’instrument de col·laboració
entre les parts intervinents.
6. La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la disposició
addicional vuitena, estableix que els convenis vigents subscrits per qualsevol
Administració pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o
dependents s’han d’adaptar al que s’hi preveu en el termini de tres anys a comptar de
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
7. L’Ajuntament de la Jonquera està interessat a oferir a les persones menors d’edat
que hagin estat denunciades en el terme municipal de la Jonquera per consum o
tinença de drogues a la via pública i que constin empadronades a qualsevol municipi de
l’àmbit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà la possibilitat d’optar per una mesura
educativa com a alternativa a la sanció econòmica amb la finalitat d’evitar o disminuir
riscos personals associats a aquestes conductes.
8. El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, a través dels tècnics de l’Àrea de Serveis
Socials, desenvolupa les funcions de l’àmbit dels serveis socials i de protecció al menor
al municipi de la Jonquera, delegades per l’Ajuntament.
9. En aquest marc, les institucions signatàries volen coordinar la cooperació del cos de
Mossos d’Esquadra, la Policia Local de la Jonquera i l’Àrea de Serveis Socials del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en relació amb les denúncies a persones menors
d’edat per infraccions relatives al consum o la tinença de drogues tòxiques a la via
pública.
En virtut del que s’ha exposat, les parts acorden la signatura d’aquest Conveni, que
s’ajustarà als següents
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PACTES
Primer.- Objecte
L’objecte d’aquest Conveni és establir els termes de la col·laboració entre el Departament
d’Interior, l’Ajuntament de la Jonquera i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà (en
endavant, CCAE) per aconseguir que les persones menors d’edat denunciades a la
Jonquera per consum o tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques a la via pública i que constin empadronades a qualsevol municipi de l’àmbit
del Consell Comarcal de l’Alt Empordà puguin optar per acollir-se a una mesura educativa
com a alternativa a la sanció administrativa.
A aquests efectes, s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels
comandaments i agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (en endavant,
PG-ME), de la Policia Local de la Jonquera, així com dels responsables i tècnics de l’Àrea
de Serveis Socials del CCAE, i del Servei d’Administració de la Regió Policial de Girona,
en relació amb les denúncies esteses a persones menors d’edat per a aquest tipus
d’infracció.
Segon.- Aplicació
El procediment previst en aquest Conveni és aplicable a les persones menors d’edat,
majors de 14 anys i menors de 18 anys, que hagin estat denunciades a la Jonquera per
infraccions relatives al consum o la tinença de drogues a la via pública i que constin
empadronades a qualsevol municipi de l’àmbit del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- Finalitat
La finalitat d’aquest Conveni és aconseguir que les persones menors d’edat denunciades
per aquestes conductes assumeixin les seves accions, reconeguin els fets comesos i
acceptin la realització d’una tasca socioeducativa.
Aquesta tasca té dues vessants: d’una banda i en primer lloc, que sigui en benefici del
mateix individu, incidint amb mesures positives per a ell, implicant el seu entorn familiar i
personal en el seu procés educatiu i, de l’altra, que sigui en benefici de tota la comunitat,
en la mesura que pot comportar una disminució dels riscos que aquestes conductes
causen per a la seguretat ciutadana.
Quart.- Procediment
4.1 Circuit des de la confecció de la denúncia fins a l’acceptació de la realització de la
mesura educativa.
La patrulla de la PG-ME o de la Policia Local identifica la persona menor d’edat
presumptament infractora. Els agents valoren, en funció de les circumstàncies
concurrents, la necessitat de traslladar aquesta persona a dependències policials o al seu
domicili.
En tot cas, cal comunicar també el fet infractor als pares o tutors de les persones menors
d’edat.
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Una vegada s’ha contactat amb els pares o tutors, se’ls informa de la infracció
presumptament comesa per la persona menor d’edat, de l’eventual sanció econòmica que
comporta el fet comès i de la possibilitat de realitzar una acció educativa.
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la trucada per concertar la
primera visita no hauria de ser superior a 15 dies.
En el cas que la persona s’aculli a la realització de la mesura educativa, s’emplena el
Document d’oferiment al menor d’acolliment a una mesura educativa alternativa a la
incoació d’un procediment sancionador i se’n fan dues còpies: l’original d’aquest document
s’adjunta a l’acta de denúncia estesa i es remet a l’Àrea Bàsica Policial Alt EmpordàFigueres (en endavant ABP Alt Empordà-Figueres); la primera de les còpies es deriva a
l’Àrea de Serveis Socials del CCAE (adjuntant-hi una fotocòpia de l’acta de denúncia
estesa) i la segona es lliura al pare, mare o tutor de la persona menor d’edat. En les
situacions en què correspon la confecció d’una acta d’acompanyament de menor (A35),
també se’n tramet una fotocòpia a l’Àrea de Serveis Socials.
Si el menor accepta participar en el programa, els tècnics de l’Àrea de Serveis Socials del
CCAE redacten el document anomenat “Full de compromís” (annex 1 d’aquest Conveni).
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a la primera visita no hauria de ser
superior a 30 dies.
En tots els casos, l’activitat que duran a terme les persones menors d’edat consistirà en la
participació en tallers sobre hàbits saludables i consum, organitzats per l’Àrea de Serveis
Socials, i/o en qualsevol altre taller o activitat que es consideri educativa.
4.2 Circuit des de l’acceptació formal de la tasca educativa fins a la seva realització.
Els tècnics de l’Àrea de Serveis Socials del CCAE s’encarreguen de presentar a la
persona menor d’edat la tasca educativa. Mentre dura aquesta tasca, l’educador social fa
el seguiment del procés amb entrevistes amb el mateix individu i la seva família.
L’educador social valora si s’ha acomplert o no la tasca educativa, i emet el seu dictamen.
Aquest informe, anomenat “Informe de tancament” (annex 2 d’aquest Conveni), es tramet
a l’ABP Alt Empordà-Figueres i se’n fa arribar una còpia als pares o tutors de la persona
menor d’edat.
En tot cas, el període de temps des de la denúncia fins a l’informe de tancament no hauria
de ser superior a tres mesos.
4.3 Documentació que l’Àrea de Serveis Socials del CCAE remet a l’ABP Alt EmpordàFigueres.
Tant si la persona menor d’edat ha acomplert satisfactòriament l’activitat educativa com si
no l’ha acomplert satisfactòriament, els professionals de l’Àrea de Serveis Socials han de
trametre l’Informe de tancament (annex 2 d’aquest Conveni) a l’ABP Alt EmpordàFigueres, la qual ha de comunicar aquesta circumstància als serveis jurídics del Servei
d’Administració de la Regió Policial de Girona per tal d’incoar, si escau, l’expedient
sancionador oportú.
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Cinquè.- Protecció de dades de caràcter personal
En l’execució del present Conveni, les parts es comprometen a complir el que preveu la
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de
27 d’abril de 2016.
D’acord amb el que preveu el paràgraf anterior, en el Document d’oferiment al menor
d’acolliment a una mesura educativa alternativa a la incoació d’un procediment
sancionador i en el Full de compromís caldrà indicar, com a mínim, que les dades
obtingudes seran tractades de manera confidencial, especificant la finalitat per a la qual es
preveu el seu tractament, la base jurídica i els destinataris en cas que les dades siguin
cedides. Així mateix, també haurà de constar en aquests documents que la persona
afectada o el seu representant legal podran exercir els drets d’accés a les dades
personals i a la seva rectificació o supressió, o la limitació i oposició al tractament i
portabilitat de les dades, mitjançant petició escrita dirigida al responsable del tractament
de les dades indicant l’adreça postal o bé el correu electrònic.
Sisè.- Vigència, incompliment de les obligacions i els compromisos assumits i
causes de resolució anticipada
Aquest Conveni entrarà en vigor en la data en què se signi i tindrà una vigència de quatre
anys; no obstant això, en qualsevol moment abans de la finalització d’aquest termini, les
parts poden acordar la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o bé
l’extinció.
Així mateix, s’estableix que aquest Conveni podrà deixar-se sense efectes, de manera
anticipada, quan concorri una de les causes següents:
Mutu acord de les parts.
Impossibilitat sobrevinguda.
Denúncia.
Incompliment dels pactes d’aquest Conveni.
Decisió unilateral de qualsevol de les parts, comunicada a les altres, per escrit, i
amb dos mesos d’antelació.
Qualsevol altra recollida a la legislació vigent que li sigui aplicable.
Setè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del Conveni
El seguiment de l’execució del Conveni i dels compromisos assumits es farà mitjançant
una comissió de caràcter paritari que es reunirà un cop l’any i resoldrà els problemes
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar.
Vuitè.- Resolució de controvèrsies
El present Conveni té naturalesa administrativa. Les controvèrsies que puguin sorgir sobre
la interpretació, modificació, resolució i efectes es resoldran en la Comissió paritària de
seguiment, vigilància i control. No obstant això, a falta d’una solució en el si d’aquesta
Comissió les parts podran plantejar els seus conflictes davant els òrgans competents de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, les parts el signen
electrònicament.

Miquel Buch i Moya
Conseller d’Interior

Data: 2019.11.27
17:50:15 +01'00'

Miquel Buch i Moya
Conseller d’Interior
digitalment
TCAT P Sònia Signat
per TCAT P Sònia
Martínez Juli Martínez Juli - DNI
40454986X
- DNI
Data: 2019.11.18
40454986X 16:22:56 +01'00'

Rafael Medinilla Martínez
Primer tinent d’alcalde de la Jonquera
Signat digitalment

TCAT P Rafael per TCAT P Rafael
Medinilla
Medinilla Martínez
Martínez - DNI - DNI 40454772A
Data: 2019.11.21
40454772A 10:20:33 +01'00'

Sònia Martínez Juli
Presidenta del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

Annex 1
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Programa de mesures alternatives de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

Full de compromís
Dades del/de la menor
Primer cognom

Segon cognom

DNI

Data de naixement

Adreça

Població

Telèfon de contacte
legal

Nom i cognoms del

Núm. de l’acta de denúncia
Situació

Nom

que

Codi postal
pare

mare

tutor

representant

Data de l’acta de denúncia
origina

la

intervenció

Dades del/de la professional de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà encarregat/ada de realitzar la mesura alternativa
Cognoms
Nom

Informació bàsica sobre tractament de dades

a. Identificació del tractament: “Aplicació de mesures alternatives a infants i joves
denunciats per consum o tinença de drogues a la via pública a la comarca de l’Alt
Empordà”.
b. Responsable del tractament: Consell Comarcal de l’Alt Empordà, c. Nou, 48 – 17600
Figueres.
c. Finalitat del tractament: les dades obtingudes per a l’aplicació del Programa de
mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença
de drogues seran tractades de forma confidencial.
d. Legitimació: article 74 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les
oportunitats en la infància i l'adolescència, i article 27 de la Llei 4/2003, de 7 d’abril,
d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
e. Destinataris: personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
f. Drets de les persones interessades: es poden exercir, per la persona afectada o
pel seu representant legal, els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició
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i portabilitat davant els responsables del tractament mitjançant petició escrita indicant
l’adreça postal o bé el correu electrònic.
g. Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del
tractament de dades, podeu accedir a la pàgina Protecció de dades del web del
Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

El/La menor es compromet a seguir la mesura educativa proposada per aquesta entitat
com a alternativa a la incoació del procediment administratiu sancionador. Així mateix, el
pare, mare o representant legal es compromet que el/la menor segueixi la mesura
educativa organitzada per l’equip tècnic municipal.
Entitat gestora

Adreça

Telèfon

Signatures
Menor
Professional

Pare, mare, tutor o representant legal

Data

Annex 2
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Programa de mesures alternatives de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal
de l’Alt Empordà
Informe de tancament
Comissaria destinatària d’aquest document
Dades del/de la menor
Primer cognom

Segon cognom

DNI
Adreça

Nom

Data de naixement
Població

Codi postal

Telèfon de contacte
Dades de l’acta de denúncia
Comissaria
Núm. de l’acta de denúncia Data de l’acta de denúncia
Valoració del grau de compliment
Satisfactòria perquè el/la menor ha finalitzat el compromís adquirit inicialment de
seguiment de la mesura educativa alternativa proposada a la incoació d’un
procediment administratiu sancionador.
No satisfactòria perquè el/la menor no ha finalitzat el compromís adquirit
inicialment de seguiment de la mesura educativa alternativa proposada a la
incoació d’un procediment administratiu sancionador.
Dades del/de la professional de l’Àrea de Serveis Socials del Consell Comarcal de
l’Alt Empordà encarregat/ada de realitzar la mesura alternativa
Cognoms
Nom
Municipi
Entitat gestora

Data
Adreça

Telèfon

Signatura
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