Ajuntament de Mataró

Programa

Alternativa educativa a la sanció administrativa per
consum o tinença de drogues il·legals.
Proposta elaborada per:
Pla Municipal de Drogodependències. Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró.
Centre d’Atenció a les Drogodependències. Servei de Psiquiatria del Consorci Sanitari del Maresme.
Unitat de Qualitat de Vida del Servei de Policia Local de l’Ajuntament de Mataró.
Mossos d’Esquadra de l’ Àrea Bàsica Policial de Mataró.
Equip d’Infància i Joves del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró.

Pla Municipal de Drogodependències.
Servei de Salut Pública

C/ Cuba, 47. 08302 Mataró
Tel. 93 758 2301 Fax 93 758 2302

Programa
Alternativa educativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals.
•

INTRODUCCIÓ

La proposta que us presentem a continuació té com a objectiu efectuar una intervenció alternativa a
la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals que possibiliti un abordatge
global. La proposta s’emmarca en el Programa de prevenció de drogodependències i detecció de
problemes de consum de drogues en els centres d’ensenyament secundari (Vegeu document adjunt). De
fet, la població destinatària són el joves menors d’edat residents a Mataró, en un període de
formació obligatòria o post obligatòria fins 18 anys.
El programa estableix en el seu protocol les línies bàsiques d’actuació de la intervenció preventiva
a efectuar des dels Centres d’Ensenyament, fent referència als següents apartats:
1.
2.
3.
4.

Compliment de la normativa vigent respecte al consum de drogues .
Potenciar la participació de tota la comunitat educativa.
Seguiment d’un currículum preventiu.
Detecció i intervenció precoç

Així, en aquest darrer punt, es proposa poder intervenir de forma precoç quan des dels centres
d’ensenyament secundari es detectin alumnes amb problemes relacionats amb el consum de
drogues. La posta en marxa de l’esmentat programa i els joves detectats des dels Mossos
d’Esquadra i la Policia Local ens ha fet ampliar , a través de la proposta que us presentem, un
abordatge global del jove amb independència del servei que l’ha detectat.
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•

JUSTIFICACIÓ DEL PROGRAMA

La situació actual del consum de drogues entre els joves, l’ús molt estès del tabac, l’alcohol i el
cànnabis, fan necessària una intervenció preventiva estable que s’adreci a tota la població jove,
en una etapa caracteritzada per ser més vulnerables vers el consum de drogues.
A la ciutat, l’aplicació del programa dRogues! Què? , que es duu a terme des de l’any 1996, ha
permès desenvolupar un programa que va més enllà de la prevenció universal. L’àmbit educatiu és
un marc idoni per poder detectar possibles factors de risc que puguin afavorir el consum
problemàtic o per detectar problemes relacionats amb el consum en aquesta etapa experimental.
És en aquest context on es va crear, l’any 2002, una comissió de treball per facilitar la detecció de
joves amb problemes de consum i adequar les respostes que cal donar, establint les bases i
facilitant la coordinació entre els diferents recursos sociosanitaris, educatius i cossos de seguretat
de la ciutat.

En el marc del Programa de detecció de problemes de consum, a finals del 2003, vàrem engegar
un procés de detecció des dels diferents serveis que participen en l’esmentat programa.

A continuació presentem un resum dels casos detectats durant l’any 2004.
NOTIFICACIONS ANY 2004

• Notificats: 77
Detecció des de:

10 Centres d’Ensenyament 7 Policia local 58 Mossos d’Esquadra 1 Serveis Socials 1 Unitat Drogodependències

•

Total joves: 97

Sexe: masculí 90 / femení 7
Edat = 11 a 17a (X=16)
Substància principal: cànnabis (95 casos)
Altres substàncies: tabac, alcohol, cocaïna (2 casos)

Aplicació d’un pla intervenció individual: 20 joves
La notificació efectuada des de la policia Local i els Mossos d’Esquadra suposen el 75% dels casos
detectats (la substància consumida o intervinguda és el cànnabis en tots els casos) i per tant, tot i que desconeixem la
problemàtica associada en aquest consum, considerem necessari entrar en contacte amb els
menors i la seva família i donar pas a una intervenció alternativa a la sanció que ens
permeti, en 1r lloc, valorar la necessitat d’una intervenció específica que s’ajusti a les seves
necessitats.
De fet, dels casos notificats des dels centres d’ensenyament o des de la Unitat de
drogodependències, s’ha pogut establir un pla d’intervenció en el 100% dels casos. Dels casos
notificats des de la Policia local es va donar la possibilitar d’efectuar una entrevista al Centre
d’Atenció a les Drogodependències i, en cap dels set casos es va produir la demanda.
La proposta que presentem té per objectiu possibilitar l’abordatge global del jove amb
independència del servei que l’ha detectat. Així, el programa facilita la coordinació amb els diferents
serveis de la ciutat per poder afrontar, de forma global, la detecció i intervenció precoç en joves
amb problemes de consum.
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•

OBJECTIUS DE LA PROPOSTA

La proposta que presentem té per objectiu possibilitar l’abordatge global del jove menor d’edat,
resident a Mataró, que ha efectuat una falta contra la salut pública per consum o tinença de
drogues il·legals, i que seria susceptible de ser sancionat. De fet, en cas de reincidència, només es
podrà acollir una sola vegada a la mesura alternativa.
Objectiu general
Disminuir els riscos associats al consum de drogues (legal, sanitari, educatiu, psicosocial…) dels
menors d’edat des dels diferents serveis.
Objectius específics
1. Connectar als menors detectats a la xarxa sociosanitaria.
2. Suspendre la sanció administrativa si el jove s’acull a la mesura alternativa.
3. Coordinar els diferents recursos per efectuar el pla d’acció.
Objectius operatius
1.
2.
3.
4.
5.

Informar al jove i la seva família de la possibilitat d’acollir-se a la mesura alternativa.
Signar un document de compromís i acordar visites de seguiment .
Sol·licitar la suspensió temporal del procediment sancionador.
Desenvolupar el pla d’acció *.
Notificar el compliment de la mesura i sol·licitar la suspensió definitiva del procediment
sancionador.

*Els objectius específics del pla d’acció s’especifiquen en el següent apartat: Organització.
Definició de la mesura alternativa.
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•

ORGANITZACIÓ
Alternativa sanció
Diagrama 1

Infracció administrativa
Menor d'edat
Patrulla actuant: Policia Local / Mossos d'Esquadra

DOC. 1
Informació als tutors legals
sobre la mesura alternativa
DOC. 2

72
h.

Patrulla actuant: Policia Local / Mossos d'Esquadra

Sí
Sol·licitar hora al CAD

3
m
e
s
o
s

1
m
e
s

72 h

Pares / Tutors legals del menor

No
Procediment sancionador ordinari
Patrulla actuant: Policia Local / Mossos d'Esquadra

Visita al CAD
Signatura del compromís DOC. 3
Sol·licitud de suspensió temporal de la sancio DOC. 4
Menor acompanyat del pares / tutors legals

Seguiment mesura alternativa
DOC. 5

Trencament de la mesura alternativa
DOC. 5

CAD / BS / PMD

CAD / BS / PMD

VEGEU DIAGRAMA 2

Sol·licitud de la suspensió definitiva
DOC. 6.1
CAD / BS / PMD

Sol·licitud de continuïtat
del procediment sancionador ordinari
DOC. 6.2
CAD / BS / PMD

BS: Benestar Social CAD: Centre d'Atenció a les Drogodependències

PMD: Pla Municipal de Drogodependències

Documents (DOC.) : Vegeu annex
DOC. 1: D-10
DOC. 2: Full d'informació de la mesura alternativa
DOC. 3: Full de compromís de la mesura alternativa
DOC. 4: Sol·licitud de suspensió temporal del procediment sancionador
DOC. 5: Informe del seguiment
DOC. 6.1: Sol·licitud de suspensió definitiva del procediment sancionador
DOC. 6.2: Sol·licitud de continuïtat del procediment sancionador
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Definició de la mesura alternativa
Diagrama 2

Centre d'Atenció a les Drogodependències
Valoració/definició

PLA D'ACCIÓ
Cas de consum experimental
sense altres factors de risc
Seguiment CAD

Cas de consum experimental
amb altres factors de risc
Seguiment CAD

Coordinació
PMD

Coordinació
Benestar Social

Cas de consum problemàtic
amb/sense altres factors de risc
Seguiment CAD

Coordinació
PMD

Coordinació
Benestar Social

Coordinació
PMD
CAD: Centre d'Atenció a les Drogodependències

PMD: Pla Municipal de Drogodependències

Valoració / definició del Pla d’Acció
Des del Centre d’Atenció a les Drogodependències es definirà el pla d’acció en funció de les
característiques del cas, i s’establirà la coordinació amb altres serveis si es considera necessari.
A. Actuacions davant de consum experimental sense altres factors de risc.
1ª visita al CAD del menor acompanyat de la família i seguiment familiar si cal (CAD)
Derivació a: Participar en intervencions preventives grupals (PMD).
Objectius:
a. Valorar el consum de substàncies b. Reduir les conseqüències negatives reals/potencials del consum de
drogues c. Implicar als pares en el seguiment del pla d’acció
…
B. Actuacions davant del consum experimental amb altres factors de risc.
Programa d’intervenció precoç individual i seguiment familiar si cal (CAD)
Derivació a: Seguiment individual i/o familiar Equip d’Infància i Joves (BS) / Participar en intervencions
preventives grupals (PMD).
Objectius:
a. Valorar el consum de substàncies b. Reduir les conseqüències negatives reals/potencials del consum de
drogues c. Millorar el seu nivell d’adaptació psicosocial e. Implicar als pares en el seguiment del pla d’acció
...
C. Actuacions davant del consum problemàtic.
Tractament individual i/o seguiment familiar (CAD)
Possible derivació a: Seguiment individual i/o familiar Equip d’Infància i Joves (BS) / Participar en
intervencions preventives grupals (PMD)).
Objectius:
a. Valorar el consum de drogues b. Iniciar un pla de tractament c.Implicar als pares en el seguiment del
tractament
...
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• RECURSOS
Des dels diferents serveis s’assumeixen les tasques descrites en la present proposta (Diagrama 1) i les
tasques que es derivin de la intervenció alternativa a la sanció (Diagrama 2).
Policia Local / Mossos d’Esquadra
Policia Local
Plaça Granollers, 11. Tel. 93 758 23 79 Fax 93 758 23 32.
Urgències Tel. 092 Horari 24h
Persona de contacte:
Pepi Carbonell pcarbonell@ajmataro.es
Horari. De 9 a 16h de dilluns a divendres
Mossos d’Esquadra
Av. del President Companys, SN. Tel. 93 741 81 00 Fax 93 741 81 24
Urgències Tel. 088 Horari 24h
Persones de contacte:
Caporals Rafael Carmona itpg3133@gencat.es
Horari: de 9 a 17.30h
________________________________________________________________
Prestacions del servei:
Orientació sobre com resoldre la problemàtica a nivell legal : possessió, tràfic, consum de drogues o
problemes greus de conducta.
Centre d’Atenció a les Drogodependències (CAD)
Sant Pelegrí, 4. Tel. 93 758 28 06 Fax 93 758 28 45
Horari d’atenció de 9 a 14h
Persona de contacte:
Eva López evaperica@hotmail.com
Prestacions del servei:
Orientació sobre com resoldre problemes relacionats amb el consum.
Atenció / tractament individual i/o suport familiar.
Equip d’Infància i Joves del Servei de Benestar Social (BS)
Zona Est
Centre Cívic de Rocafonda. C/ Poeta Punsola, 47.
Tel. 93 796 45 03 Fax 93 790 64 07
Horari de 9 a 14h. Dijous de 16 a 19h
Persona de contacte: Salvador Triadó striado@ajmataro.es
Zona Oest
Centre Cívic de Cerdanyola. Passeig de Ramon Berenguer III, 86.
Tel. 93 799 02 01 Fax. 93 757 50 29
Horari de 9 a 14h. Dimecres de 16 a 19h
Persona de contacte: Cristina Escoda cescoda@ajmataro.es
Prestacions del servei: atenció i seguiment del menor / família en casos de risc psicosocial.
Pla Municipal de Drogodependències (PMD)
Servei de Salut Pública
C/de Cuba, 47. Tel. 93 758 23 01 Fax 93 758 23 02
Horari d’atenció de 9 a 14h
Persona de contacte:
Assumpta Lluch alluch@ajmataro.es
Prestacions del servei: Facilitar la coordinació entre serveis i vetllar pel seguiment adequat de la
intervenció. Valorar la necessitat d’una intervenció preventiva específica (grupal).
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PLANIFICACIÓ 2004-5
Activitat / responsables
Elaboració de la proposta

Oct.

Nov.

Des.

Gen

Feb.

Mar.

Abril. Maig

Juny

Juliol Ago.

Set

Oct.

Grup de treball de la Comissió de Detecció

Aprovació del document
Comissió de Detecció

Redacció document

Grup de treball de la Comissió de Detecció

Aprovació del document
Tots els serveis implicats

Tramitació proposta (DGSC) *
Mossos d’Esquadra / Policia Local

Presentació del programa

Grup de treball de la Comissió de Detecció

Inici Programa

Tots els serveis implicats
DGSC: Direcció General de Seguretat Ciutadana
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ANNEX
DOC. 1: D-10
DOC. 2: Full d'informació de la mesura alternativa
DOC. 3: Full de compromís de la mesura alternativa
DOC. 4: Sol·licitud de suspensió temporal del procediment sancionador
DOC. 5: Informe del seguiment
DOC. 6.1: Sol·licitud de suspensió definitiva del procediment sancionador
DOC. 6.2: Sol·licitud de continuïtat del procediment sancionador
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DOC. 1: D-10

Dades de l’acta

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Secretaria de Seguretat Pública

Direcció General de Seguretat Ciutadana
Policia - Mossos d’Esquadra

Pàgina 1 de 2

Número de l’acta

Comissaria on es presenta

Data

Hora

Funcionaris/àries actuants
Servei al qual estan adscrits/es

Denúncia per presumptes infraccions a la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer,
sobre protecció de la seguretat ciutadana
En l’exercici de les funcions de prevenció i protecció de la seguretat ciutadana previstes a l’apartat 1 de l’article 20 de la
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, es procedeix a la identificació del / de la presumpte/a infractor/a.
Sexe:

Dades del / de la presumpte/a infractor/a

Dona

Segon cognom

Nom

Nacionalitat

Municipi de naixement

Comarca/Regió/Província

País

Data de naixement

Tipus i país del document d’identitat

Número

Nom del pare

Nom de la mare

Adreça del document d’identitat (tipus de via, nom i número)
Comarca/Regió/Província

D 10

Home

Primer cognom

Municipi
País

Telèfon

Adreça habitual / temporal / Segona residència1 (tipus de via, nom i número)

Municipi

Comarca/Regió/Província

Telèfon

Fins al dia

Número

Tipus

Permís de conduir
No en té
En té

País
Número

Llicència d’armes
No en té
En té

Dades del fet
Dia

Hora

Lloc específic

Adreça (tipus de via, nom i número)

Municipi

Comarca

Dades de la infracció
En relació amb armes i altres mitjans d’agressió

Original per a la DGSC – Còpia blava per a la unitat dels Mossos d’Esquadra – Còpia groga per a la
persona interessada

a) Infraccions tipificades a l’article 23 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer
Armes prohibides:
Tinença o utilització d’armes prohibides
Tinença o utilització d’armes reglamentades:
sense la documentació requerida (sempre que no sigui delicte)
sense necessitat de portar-la atenent l’ocasió, el moment o la circumstància
en establiments públics i llocs de reunió, concentració, lleure o esbarjo
havent estat condemnat/da per delicte o falta contra les persones o la propietat per ús indegut d’armes o sancionat/da per infraccions al Reglament
d’armes
de manera negligent o temerària
mentre s’utilitzin cascos o auriculars connectats amb aparells receptors o reproductors de sons
sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpiques, estimulants o altres substàncies anàlogues
b) Infraccions tipificades a l’article 26 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer
Exhibició d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació
Mesures
Intervenció d’arma
Intervenció d’objecte

En relació amb substàncies estupefaents (article 25 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer)
Consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques
Tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques
Abandonament d’estris o instruments utilitzats per al consum de
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques
Mesures
Intervenció de substància
Intervenció d’estri

En lloc públic
En via pública
En establiment públic
En transport públic
Intervenció d’objecte

Signatures
Funcionaris/àries

1

Persona interessada

Testimoni/s (si n’hi ha)

Ratlleu el que no correspongui. Ompliu l’adreça habitual en cas que no correspongui amb la que hi ha al document d’identitat.
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Pàgina 2 de 2

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior

Continuació de l’acta número

Secretaria de Seguretat Pública

Direcció General de Seguretat Ciutadana
Policia - Mossos d’Esquadra

Descripció de les armes, els mitjans d’agressió, les substàncies, els estris o els objectes intervinguts

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................
Descripció del lloc on es troben les armes, els mitjans d’agressió, les substàncies, els estris o els
objectes intervinguts

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................
Descripció del lloc on s’ha fet la infracció

........................................................................................
........................................................................................
...........................................
Dades dels / de les testimonis (en cas de disposar-ne)

........................................................................................
........................................................................................
...........................................

Full de continuació D 10 - Original per a la DGSC – Còpia blava per a la unitat dels Mossos d’Esquadra – Còpia groga per a
la persona interessada

Motiu en què es fonamenta l’actuació policial

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................
Manifestació de la persona interessada

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
............................
Filiació del pare / de la mare o representant legal (en cas d’infractor/a menor de 18 anys)
S’ha comunicat el fet al pare / a la mare o al / a la representant legal?

Sí

No

........................................................................................
........................................................................................
...........................................
Signatures
Funcionaris/àries

Persona interessada

Testimoni/s (si n’hi ha)
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Dades de l’acta

Pàgina 1 de 2

Número de l’acta

Comissaria on es presenta

Data

Hora

Funcionaris/àries actuants Indicatiu
Servei al qual estan adscrits/es

Denúncia per presumptes infraccions a la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer,
sobre protecció de la seguretat ciutadana
En l’exercici de les funcions de prevenció i protecció de la seguretat ciutadana previstes a l’apartat 1 de l’article 20 de la
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, es procedeix a la identificació del / de la presumpte/a infractor/a.
Sexe:

Dades del / de la presumpte/a infractor/a

Dona

Segon cognom

Nom

Nacionalitat

Municipi de naixement

Comarca/Regió/Província

País

Data de naixement

Tipus i país del document d’identitat

Número

Nom del pare

Nom de la mare

Adreça del document d’identitat (tipus de via, nom i número)

D 10 PL

Home

Primer cognom

Comarca/Regió/Província

Municipi
País

Telèfon

Adreça habitual / temporal / Segona residència2 (tipus de via, nom i número)

Municipi

Comarca/Regió/Província

Telèfon

Fins al dia

Número

Tipus

Permís de conduir
No en té
En té

País
Número

Llicència d’armes
No en té
En té

Dades del fet
Dia

Hora

Lloc específic

Adreça (tipus de via, nom i número)

Municipi

Comarca

Dades de la infracció
En relació amb armes i altres mitjans d’agressió

Original per a la DGSC – Còpia blava per a la unitat dels Mossos d’Esquadra – Còpia groga per a
la persona interessada

a) Infraccions tipificades a l’article 23 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer
Armes prohibides:
Tinença o utilització d’armes prohibides
Tinença o utilització d’armes reglamentades:
sense la documentació requerida (sempre que no sigui delicte)
sense necessitat de portar-la atenent l’ocasió, el moment o la circumstància
en establiments públics i llocs de reunió, concentració, lleure o esbarjo
havent estat condemnat/da per delicte o falta contra les persones o la propietat per ús indegut d’armes o sancionat/da per infraccions al Reglament
d’armes
de manera negligent o temerària
mentre s’utilitzin cascos o auriculars connectats amb aparells receptors o reproductors de sons
sota els efectes de begudes alcohòliques, estupefaents, psicotròpiques, estimulants o altres substàncies anàlogues
b) Infraccions tipificades a l’article 26 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer
Exhibició d’objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la finalitat de causar intimidació
Mesures
Intervenció d’arma
Intervenció d’objecte

En relació amb substàncies estupefaents (article 25 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer)
Consum de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques
Tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques
Abandonament d’estris o instruments utilitzats per al consum de
drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques
Mesures
Intervenció de substància
Intervenció d’estri

En lloc públic
En via pública
En establiment públic
En transport públic
Intervenció d’objecte

Signatures
Funcionaris/àries

2

Persona interessada

Testimoni/s (si n’hi ha)

Ratlleu el que no correspongui. Ompliu l’adreça habitual en cas que no correspongui amb la que hi ha al document d’identitat.
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Pàgina 2 de 2

Generalitat de Catalunya
Departament d’Interior
Direcció General de Seguretat Ciutadana

Continuació de l’acta número

Policia - Mossos d’Esquadra

Descripció de les armes, els mitjans d’agressió, les substàncies, els estris o els objectes intervinguts

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................
Descripció del lloc on es troben les armes, els mitjans d’agressió, les substàncies, els estris o els
objectes intervinguts

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................
Descripció del lloc on s’ha fet la infracció

........................................................................................
........................................................................................
...........................................
Dades dels / de les testimonis (en cas de disposar-ne)

........................................................................................
........................................................................................
...........................................

Full de continuació D 10 - Original per a la DGSC – Còpia blava per a la unitat dels Mossos d’Esquadra – Còpia groga per a
la persona interessada

Motiu en què es fonamenta l’actuació policial

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
......................................................................................
Manifestació de la persona interessada

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
............................
Filiació del pare / de la mare o representant legal (en cas d’infractor/a menor de 18 anys)
S’ha comunicat el fet al pare / a la mare o al / a la representant legal?

Sí

No

........................................................................................
........................................................................................
...........................................
Signatures
Funcionaris/àries

Persona interessada

Testimoni/s (si n’hi ha)
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DOC. 2: Full d'informació de la mesura alternativa

Ajuntament de Mataró

Full d'informació

Mesura alternativa a la sanció administrativa per consum o tinença de drogues il·legals.
Adreçada a joves menors d’edat, residents a Mataró, que no s’hagi acollit anteriorment al programa.
Si el seu fill/a ha efectuat una infracció per consum o tinença de drogues il·legals i es vol acollir al
programa alternatiu i així suspendre la sanció econòmica cal que:
En el termini de 72h., sol·licitin hora de visita al Centre d’Atenció a les Drogodependències
C/ Sant Pelegrí, 4. 08301 Mataró. Tel. 93 758 28 06 (de dilluns a divendres de 9 a 14h)
Han d’acudir al Centre d’Atenció a les Drogodependències el dia que els indiquin, el menor
acompanyat, com a mínim, d’un dels pares o tutors legals.
L’objectiu de la visita és informar-los del seguiment a efectuar, un cop valorat el seu cas:
En la seva primera visita al Centre d’Atenció a les Drogodependències s’ especificarà el tipus de
seguiment a efectuar i el servei de referència, així com si entra a formar part d’un programa
específic o d’un taller preventiu.
La mesura alternativa tindrà una durada màxima de 3 mesos efectuant un seguiment individual i/o
familiar en diferents serveis sociosanitaris.
Un cop detallat el programa, sol·licitaran, si desitgen, la suspensió temporal de la sanció.
Un cop finalitzat satisfactòriament el seguiment a què s’han compromès es sol·licitarà la suspensió
definitiva de la sanció.

Pla Municipal de Drogodependències.
Servei de Salut Pública
C/ Cuba, 47. 08302 Mataró
Tel. 93 758 2301 Fax 93 758 2302
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DOC. 3: Full de compromís de la mesura alternativa

Ajuntament de Mataró

FULL DE COMPROMÍS

DADES PERSONALS DEL MENOR
Cognoms i Nom:
Data naixement:
Adreça:
Telèfon:
Familiar responsable:
Acta d’intervenció número __________________ Data ________________.
1. SITUACIÓ QUE ORIGINA LA INTERVENCIÓ

2. DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ AL PMD / BS / CAD
A. Actuacions davant de consum experimental sense altres factors de risc
B. Actuacions davant del consum experimental amb altres factors de risc
C. Actuacions davant del consum problemàtic
3. SERVEI / PROFESSIONAL DE REFERÈNCIA

El menor i el seu pare / mare / tutor legal es comprometen a efectuar el
seguiment de la mesura alternativa indicada en l’apartat 2.

Signatura del menor

Signatura pare / mare/ tutor

Signatura del professional del CAD

DATA:

Pla Municipal de Drogodependències.
Servei de Salut Pública
C/ Cuba, 47. 08302 Mataró
Tel. 93 758 2301 Fax 93 758 2302
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DOC. 4: Sol·licitud de suspensió temporal del procediment sancionador

Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Mossos d’Esquadra. ABP de Mataró
Av. President Companys, 87
08302 Mataró
Senyor,
En relació a l’acta d’intervenció número ___________________, tramitada a la
comissaria de Mataró en data _________________ , la qual va iniciar el procediment
sancionador d’una denúncia per presumpta infracció a l’article 25 de la Llei orgànica 1/1992,
de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana en relació amb substàncies
estupefaents,
el Sr./a. _________________________________________________________
amb DNI __________________ amb domicili al C/ ______________________
Població: ________________________ Codi postal: _____________________
com a tutor legal del menor (nom i cognoms)_______________________________
________________________amb DNI __________________________,
sol·licita la suspensió temporal del procediment sancionador ja que, ens acollim
a la mesura alternativa a la sanció desenvolupada per l’Ajuntament de Mataró.
Adjuntem còpia del full de compromís de la mesura alternativa.
Atentament,

Signatura del sol·licitant
Data:
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DOC. 5: Informe del seguiment

Ajuntament de Mataró

INFORME DE SEGUIMENT

DADES PERSONALS DEL MENOR
Cognoms i Nom:
Data naixement:
Adreça:
Telèfon:
Familiar responsable:
Acta d’intervenció número __________________ Data ________________.
INTERVENCIÓ AL CAD / PMD / BS
Professional de referència:
Descripció de la intervenció efectuada:

Tenint en compte l’evolució del menor en el CAD / PMD / BS s’informa que el seguiment
de la Mesura Alternativa es considera:


Favorable



Desfavorable

Signatura del menor

Signatura pare / mare/ tutor

Signatura del professional del CAD / PMD / BS

DATA:

Pla Municipal de Drogodependències.
Servei de Salut Pública
C/ Cuba, 47. 08302 Mataró
Tel. 93 758 2301 Fax 93 758 2302
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DOC. 6.1: Sol·licitud de suspensió definitiva del procediment sancionador

Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Mossos d’Esquadra. ABP de Mataró
Av. President Companys, 87
08302 Mataró
Senyor,
En relació a l’acta d’intervenció número ______________________, tramitada a la comissaria de
Mataró en data _______________________, la qual va iniciar el procediment sancionador d’una
denúncia per presumpta infracció a l’article 25 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre
protecció de la seguretat ciutadana en relació amb substàncies estupefaents, i segons l’informe
que s’adjunta dels professionals dels serveis que participen en l’esmentat programa de
l’Ajuntament de Mataró, es sol·licita la suspensió definitiva del procediment sancionador ja
que, l’interessat ha finalitzat el seu compromís de mesura alternativa a la sanció.
Adjuntem la còpia de l’informe de seguiment de la mesura alternativa.
Atentament,

Nom i signatura del professional
Nom del Servei

Data:

18

DOC. 6.2: Sol·licitud de continuïtat del procediment sancionador

Cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
Mossos d’Esquadra. ABP de Mataró
Av. President Companys, 87
08302 Mataró
Senyor,
En relació a l’acta d’intervenció número __________________, tramitada a la comissaria de Mataró
en data _________________, la qual va iniciar el procediment sancionador d’una denúncia per
presumpta infracció a l’article 25 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la
seguretat ciutadana en relació amb substàncies estupefaents, i segons l’informe que s’adjunta
dels professionals dels serveis que participen en l’esmentat programa de l’Ajuntament de Mataró,
es sol·licita donar curs al procés sancionador ja que, l’interessat no ha finalitzat el seu
compromís de seguiment de la mesura alternativa a la sanció.

Atentament,

Nom i signatura del professional
Nom del Servei

Data:
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Document elaborat per:
Un grup de treball de la Comissió de Detecció del Pla Municipal de Drogodependències de
l’Ajuntament de Mataró:
Assumpta Lluch Cornellas. Psicòloga. Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró.
Coordinadora del Pla Mpal. de Drogodependències.
Eva López. Educadora Social. Centre d’Atenció a les Drogodependències. Servei de Psiquiatria
del Consorci Sanitari del Maresme.
Pepi Carbonell. Agent de la Unitat de Qualitat de Vida del Servei de Policia Local de l’Ajuntament
de Mataró.
Rafa Carmona. Caporal del Mossos d’Esquadra de l’ Àrea Bàsica Policial de Mataró.
Cristina Escoda. Educadora social. Equip d’Infància i Joves del Servei de Benestar Social de
l’Ajuntament de Mataró.
Salvador Triadó. Educador social. Equip d’Infància i Joves del Servei de Benestar Social de
l’Ajuntament de Mataró.

Mataró, abril de 2005.

(Revisat en data 18 de juliol de 2005)

Aprovat per la Direcció General de Seguretat Ciutadana en data 21 de juliol de 2005.
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