ANUNCI

CONSULTA PRÈVIA PER A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA en relació a la
redacció i tramitació d’avantprojecte d’ordenança municipal reguladora
de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d’exercici
de la seva activitat a Sant Cugat del Vallès.
El ple municipal, en sessió ordinària, celebrada el 21 de setembre de 2015 va
aprovar una moció institucional per a constituir un grup de treball als efectes
d’impulsar des de la participació social una regulació normativa consensuada
sobre l’ús i la ubicació dels clubs socials de cànnabis, de les condicions d’exercici
de la seva activitat a Sant Cugat del Vallès i de les mesures en matèria de
promoció de la salut destinades a la població en general i especialment a la
població diana (adolescent, joves i drogodependents).
Així mateix, la moció també va acordar composar el grup de treball amb
representació de tots els agents implicats: associacions veïnals, associacions de
consumidors i consumidores de cànnabis, personal tècnic municipal, cossos de
seguretat, representats del grups municipals i ONG’s locals.
Des d’aleshores s’ha fet palesa la conveniència en la redacció d’un avantprojecte
d’ordenança municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i
de les condicions d’exercici de la seva activitat a Sant Cugat del Vallès.
Amb caràcter previ a la redacció i tramitació de l’avantprojecte i en virtut d’allò
que disposa l’art. 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC), malgrat que les
entitats i subjectes més significatius ja han expressat la seva opinió en el si del
grup de treball creat a l’efecte, és procedent publicar a la web de l’Ajuntament la
intenció municipal de dur a terme la redacció de l’esmentat reglament a fi i efecte
de realitzar, pel termini d’UN MES, consulta pública prèvia sobre els següents
aspectes de la norma:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
L’ordenança municipal tindrà per objecte la regulació especifica per als centres
socials de fumadors de Cànnabis al municipi de Sant Cugat del Vallès, tot
garantint el manteniment de l’equilibri entre el dret d’associació i altres béns
jurídicament protegibles com són els col·lectius vulnerables i la convivència
ciutadana.

En aquest sentit l’ordenança preveu establir i regular, com a conseqüència del
debat dut a terme en la si del grup de treball esmentat, els següents aspectes
dels establiments i clubs socials, titularitats de clubs i associacions cannàbiques,
entenent com a tals les entitats sense ànim de lucre que s’autoproveeixen de
cànnabis i en distribueixen entre els seus socis, tots ells majors d’edat, els quals
consumeixen aquesta substància en un àmbit privat (que és l’objecte de la
regulació) amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen
així els danys sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos
del cànnabis:
1. Regulació de l’ús.
2. Règim d’autorització.
3. Condicions d’emplaçament i separació mínima entre els propis
establiments i determinades activitats relacionades amb col·lectius
especialment vulnerables.
4. Condicions tècniques i materials dels locals.
5. Condicions de funcionament.
6. Manual de bones pràctiques i promoció de la convivència.
D’acord amb el que disposa l’art. 133.3 de la Llei 39/2015 la informació prèvia i
les actes del grup de treball restaran a disposició dels potencials destinataris de
la norma i d’aquells que realitzin aportacions sobre ella i tinguin la possibilitat
d’emetre la seva opinió.
Sant Cugat del Vallès, 2 de desembre de 2016.
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