PROPOSTA D’ACORD DE PLE
Assumpte:
ANNEX CONVENI CCG TRACA
Núm. Expedient: 1374-0363/2019
Antecedents
1. El 28 de novembre de 2020, el cap d’àrea de dinamització socio-cultural ha emès informe,
que literalment transcrit diu:
«I N F O R M E-P R O P O S T A
Regidoria: JOVENTUT
Data: 28/11/2019
Assumpte:
APROVACIÓ
DEL
CONVENI
TRACA-PLA
DE
PREVENCIÓ
DE
DROGODEPENDÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE
CANYELLES, CUBELLES I OLIVELLA PER L’ANY 2019
Núm. Expedient:1374-0363/2019
Salvador Garreta i Garriga, Cap d'Àrea de Dinamització Socio-Cultural de l’Ajuntament d’Olivella
(Garraf) en compliment de la meva funció formulo el present informe-proposta d’acord amb els
següents:
Antecedents de fet
1.L’augment de la població que han tingut els municipis del Garraf ha comportat un creixement
de la població infantil i juvenil. A finals de 2008, els tècnics de joventut dels municipis de Cubelles,
Olivella i Canyelles van detectar un augment del consum de substàncies tant d’alcohol com de
tabac i cànnabis en els joves. Això, amb l’avanç de les edats d’inici en el consum de drogues que
s’està donant entre els joves, va despertar la necessitat de treballar des de l’àmbit municipal la
prevenció del consum de drogues a nivell comunitari.
2. Des de l’any 2009, l’Ajuntament d’Olivella, conjuntament amb el Consell Comarcal del Garraf i
els ajuntaments de Canyelles i Cubelles, han signat el Conveni de Pla de Prevenció de
drogodependències TRACA
3. Donada la importància que comporta aquest conveni per al joves, adolescents i famílies es
creu en la necessitat de continuar formant part del Conveni de Pla de Prevenció de
drogodependències TRACA.
Fonaments de Dret
1. Consignació pressupostària
Hi ha existència de crèdit suficient i adequat per finançar el contracte a l’aplicació pressupostària
següent: k1-337-456-0200 «TRACA TRANSFERÈNCIA CONSELL COMARCAL>>
2. Òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord
De conformitat amb el Decret d’Alcaldia 128/2019 la competència de l’atribució per dictar aquest
acord en què és competent l’Alcaldia segons la legislació vigent, s’ha delegat a la Junta de Govern
Local.
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a.- Ateses les consideracions jurídiques exposades en relació a aquest expedient, l’informo
FAVORABLEMENT
b.- De conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. APROVAR l’Annex al conveni TRACA- Pla de prevenció de drogodependències entre el
Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella de l’any 2019.
SEGON. FACULTAR a l’Alcaldessa per la signatura del conveni, assistida pel secretari de la
corporació.
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució o acord als interessats.
QUART. Regim de recursos aplicables.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació.
Igualment les persones interessades poden presentar un recurs potestatiu de reposició, previ al
contenciós administratiu, davant l’Alcaldessa en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
present notificació.
Fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat no es pot interposar cap recurs contenció administratiu.
Tot això sense perjudici que els interessats puguin exercir qualsevol altre recurs que considerin
oportú.
No obstant la corporació decidirà allò que consideri oportú.»
2. El 3 de desembre de 2020, el secretari interventor ha emès informe que, literalment transcrit,
diu:
«INFORME DE SECRETARIA INTERVENCIÓ NÚM. 099/2019
Assumpte: Modificació de l’annex econòmic del conveni de col·laboració TRACA- Pla de prevenció
de drogodependències entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles,
Cubelles i Olivella de l’any 2019
Núm. Expedient:

1374-0363/2019, expedient relacionat 1.4.6.4/06/17

Ignacio Aragonés Seijo, Secretari interventor de l’Ajuntament d’Olivella,
Caràcter de l’informe: és preceptiu l'informe de la respectiva intervenció de fons, d'acord
amb l'article 111.2 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
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les administracions públiques de Catalunya, en el cas que l'administració s'obligui,
mitjançant el conveni, a assumir despeses específiques amb càrrec al seu pressupost.
Antecedents
1. El dia 11 d’abril de 2017 el secretari-interventor emet informe número
019/2017, que té caràcter desfavorable a la subscripció del conveni perquè no
conté el contingut mínim substancial legalment exigible. Així mateix, s’objectava
que les dades econòmiques proporcionades eren insuficients per tal de dur a
terme la fiscalització corresponent.
2. El 25 d’abril de 2017 el Ple de l’Ajuntament aprova el conveni propdit.
3. El 28 de febrer de 2019 el Ple del Consell comarcal del Garraf aprova la
modificació conveni sobre l’assumpte esmentat.
4. El 19 de novembre de 2019 la tècnica d’intervenció emet diligència de
fiscalització 28/2019.
5. El 28 de novembre de 2019 el tècnic de cultura emet informe favorable a la
subscripció del conveni.
Fonaments de dret
1. Anàlisi de l'adequació legal i pressupostària del conveni a subscriure per l'Ajuntament
Reitero novament les consideracions legals que vaig emetre amb motiu del meu
informe número 019/2017, d’11 d’abril.
En la mesura que l'expedient administratiu ara per ara només conté la
presentació de la proposta de conveni per part del Consell comarcal i que tan sols
es conté fitxa econòmica simplificada de les obligacions econòmiques de
l'Ajuntament, com a interventor no disposo de la informació necessària per tal de
dur a terme la tasca de fiscalització.
2. Òrgan competent per a la subscripció del conveni
Li correspon al Ple, en virtut de l'atribució genèrica de l’art. 22.2.p de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. («Aquelles altres que hagin de
correspondre al ple perquè la seva aprovació exigeix una majoria especial»), en relació
amb l'article 47.2.h («Transferència de funcions o activitats a altres administracions
públiques, així com l’acceptació de les delegacions o els encàrrecs de gestió fets per altres
administracions, llevat que per llei s’imposin obligatòriament»).
L’acord ha d’ésser adoptat per la majoria absoluta dels membres de la corporació, d’acord
amb l'article 47.2.h
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Informo desfavorablement la subscripció del conveni perquè no conté el contingut mínim
substancial legalment exigible i adverteixo que com a interventor no disposo de la
informació necessària per tal de dur a terme la tasca de fiscalització.»

ACORDS,
PRIMER. APROVAR el text de l’Annex al conveni TRACA- Pla de prevenció de drogodependències
entre el Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella de l’any
2019.
SEGON. FACULTAR a l’Alcaldessa per la signatura del conveni,
TERCER. NOTIFICAR aquesta resolució al Consell Comarcal.

Peus recurs
ANNEX
«ANNEX AL CONVENI DEL TRACA- PLA DE PREVENCIÓ DE DROGODEPENDÈNCIES
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL GARRAF I ELS AJUNTAMENTS DE CANYELLES,
CUBELLES I OLIVELLA. ANY 2019.
REUNITS
D’una part, Sra. Glòria Garcia Prieto, presidenta del Consell Comarcal del Garraf, en la
representació que ostenta en virtut de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, i assistida per la secretària, Sra. Maria Isabel Garcia Giménez.
D’altre part, i en virtut de les facultats que els atorga l’article 53.1.a) 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
d’acord amb el decret 15/2005 de 18 d’abril de 2005,
La Il·lma. Sra. Rosa Huguet i Sugranyes en qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Canyelles,
assistida pel secretari Sr. Antoni Alsina i Simal;
La Il·lma. Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura en qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament de Cubelles,
assistida per la secretària Sra. Carme López-Feliu i Font;
La Il·lma. Sra. Marta Verdejo i Sánchez en qualitat d’alcaldessa de l’Ajuntament d’Olivella,
assistida pel secretari Sr. Ignacio Aragonés Seijó;
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i necessària per
a aquest acte, i lliurement:
EXPOSEN
PRIMER. El conveni del pla de prevenció de les drogodependències Traca 2017-2020 entre el
Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella va ser aprovat pels
òrgans de govern dels ens participants durant l’any 2017.
SEGON. El pacte tercer de l’esmentat conveni contempla la revisió anual de l’annex econòmic;
A l’efecte de dur a terme l’acció que es pretén, les parts citades aproven la següent:
CLÀUSULA
ÚNICA. Aprovar l’annex econòmic del pla de prevenció de les drogodependències Traca per a
l’any 2019, amb la següent proposta econòmica:
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TRACA - Pressupost per al conveni 2019
2019
Despeses
Sou+SS
Accions
Telefonia, modem
Gestió 5%
Total

39.570,75 €
2.000,00 €
900,71 €
1.978,54 €
44.450,00 €

Total

5.000,00 €
12.200,00 €
13.625,00 €
6.812,50 €
6.812,50 €
44.450,00 €

Ingressos
DGJoventut
DiBa
Cubelles
Canyelles
Olivella

Total ajuntaments

27.250,00 €

Facturació mensual
Cubelles
Canyelles
Olivella

1.135,42 €
567,71 €
567,71 €

I en prova de conformitat, es signa el present Annex al Conveni»
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