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 Augmentar el control sobre 

la dispensació i venda de 

drogues legals i il·legals, així 

com el control en el tràfic de 

drogues. 

 Aplicar la normativa vigent 

en relació amb la promoció, la 

publicitat, la venda de begudes 

alcohòliques, tabac i de manera 

especial la que afecta menors. 

 Regular la normativa sobre 

activitats i accés a espais 

capaços de crear addiccions 

(joc d’atzar...), fent especial 

èmfasi en els menors. 

PROGRAMA DE CONTROL DEL CONSUM 

Presència policial en els entorns de consum. 

Batllia 

Àrees de l’Ajuntament implicades 

en l’elaboració i la implementació 

del Pla 

Comissió Tècnica de Drogues 

- Memòries de les intervencions dels 

cossos de seguretat amb referència a 

les conductes addictives. 

- Nombre difusions realitzades de la 

normativa nacional i autonòmica. 

- Nombre de documents revisats, en 

matèria de festes i fires. 

Controls d’alcoholèmia. 

Control de la venda d’alcohol i tabac a menors. 

Supervisió de tota la comunicació municipal, en matèria de festes i fires, per evitar la promoció 

del consum entre els més joves 

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT NORMATIU 

Difusió i aplicació de les normatives nacionals i autonòmiques sobre drogues il·legals, tabac i 

alcohol. Batllia 

Àrees de l’Ajuntament implicades 

Comissió Tècnica 

- Modificació de les ordenances d’ús 

d’espais públics. 

 

Modificació, si s’escau, de les ordenances municipals de mesures de control de la propaganda, 

de la venda i de la distribució de tabac i alcohol a menors. 

Inclusió d’ordenances municipals sobre l’accés de menors a espais capaços de crear addicions. 

COORDINACIÓ 

 Afavorir la coordinació de l'Administració 

local amb altres administracions públiques 

implicades en la reducció de l'oferta. 

 Utilitzar els espais de treball en xarxa per 

recollir dades per a l’avaluació del Pla, a 

partir d’instruments i indicadors pactats. 

 Difondre el Pla Municipal i les actuacions 

programades, de forma coordinada amb els 

agents implicats. 

Planificació coordinada amb altres serveis i entitats, des de les comissions de treball/mixtes. 

Comissions mixtes 

Serveis Socials 

Àrea de Comunicació de 

l’Ajuntament 

- Nombre de reunions de la Comissió 

de Treball amb cossos de seguretat. 

- Actes i acords establerts. 

- Memòria de les intervencions 

realitzades per part dels diferents 

àmbits. 

- Nombre de difusions i publicacions. 

Utilització de les diferents comissions existents, a més dels mitjans de comunicació municipals, 

per a la difusió de les actuacions dutes a termes en el context del Pla. 

Recollida de dades de les intervencions realitzades. 
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 Promoure una 

consciència social de foment 

d’hàbits saludables i reducció 

de risc/danys associats a les 

drogues i conductes 

addictives. 

 

 Aplicar programes 

preventius dins els centres 

educatius, com a instrument 

per al desenvolupament 

maduratiu d’infants i joves, i el 

seu posicionament davant les 

drogues i altres addiccions. 

 

 Potenciar activitats 

alternatives d’oci i temps lliure 

dirigides a la població infantil i 

juvenil, així com la seva 

participació, com a mitjà de 

prevenció de conductes 

addictives i endarreriment de 

l'edat d'inici de consum. 

 

 Posar en marxa 

programes de foment de la 

parentalitat positiva, com a 

factor de protecció enfront de 

les conductes addictives. 

 Desenvolupar accions de 

formació específica sobre 

addicions amb els 

professionals del municipi i 

divulgar materials per a 

promoure la cultura preventiva i 

els programes de salut. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA 

Programació de campanyes d’informació i sensibilització sobre el consum de drogues i les 

conductes addictives adreçades a la població general. 
Batllia 

Àrees de l’Ajuntament: Policia 

Local; Serveis Socials i Joventut 

Altres entitats col·laboradores o 

serveis específics 

Consell Municipal d’Educació 

Centre de salut 

 

- Nombre de campanyes 

d’informació i sensibilització. 

- Nombre d’accions lúdiques ofertes 

per a infants en risc 

- Registre de les accions per 

promocionar les activitats esportives, 

culturals i d’oci saludable per a 

infants i joves. 

Realització de companyes de sensibilització, vinculades a les festes populars del municipi. 

Promoció de la participació d’infants i joves més vulnerables en activitats esportives, culturals 

i, en general, d’oci saludable i de qualitat. 

Realització d’accions formatives dirigides als professionals dels diferents àmbits: serveis 

socials, sanitat, seguretat ciutadana, etc. 

Col·laboració en el desenvolupament de les actuacions i programes proposades des de la 

Plataforma per un Oci de Qualitat a les Illes Balears. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ EN EL MEDI EDUCATIU 

Aplicació dels programes de prevenció que promou el pla autonòmic en col·laboració amb la 

Conselleria d’Educació i Universitat, per tal que a cada etapa se’n pugui aplicar un a cada curs. 

Batllia  

Àrees de l’Ajuntament: Policia Local; 

Serveis Socials 

Altres entitats col·laboradores, 

serveis específics 

Centre de salut 

 

- Programes aplicats als centres 

educatius i la població atesa. 

- Nombre d’accions dirigides a la 

promoció de les activitats 

extraescolars. 

- Nombre de tallers, xerrades en 

l’àmbit educatiu. 

- Nombre de programes 

desenvolupats enfront de la pressió 

grupal. 

Desenvolupament d’accions informatives i formatives dins l'àmbit educatiu sobre drogues i les 

conductes addictives amb i sense substància. 

Execució d'activitats dirigides a reduir la pressió social i grupal. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ A L’ÀMBIT SANITARI 

Col·laboració amb els programes escolars de promoció d’hàbits saludables. 
Comissió de Salut 

Àrees de l’Ajuntament: Policia Local; 

Serveis Socials 

Altres entitats col·laboradores, 

serveis específics 

- Nombre de programes i accions 

desenvolupades. 
Informació i conscienciació en funció de les necessitats detectades. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓ DE L’ÀMBIT FAMILIAR 

Posar en marxa programes de foment de la parentalitat positiva per a famílies en general. 

Programa de competència parental universal o selectiu. Serveis Socials 

Centres educatius 

Universitat de les Illes Balears 

- Nombre de vegades en què s’ha 

implementat el programa de 

parentalitat positiva. 

- Nombre de famílies participants als 

programes de parentalitat positiva. 

 
Informació i conscienciació en funció de les necessitats detectades. 
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COORDINACIÓ 

 Establir espais de treball en xarxa de tots 

els agents i les entitats responsables amb 

l’objectiu d’organitzar les accions i els 

recursos, per tal de garantir una atenció 

integral i efectiva en les conductes addictives 

amb o sense substàncies. 

 Utilitzar els espais de treball en xarxa 

per recollir dades per a l’avaluació del Pla, a 

partir d’instruments i indicadors pactats. 

 Difondre el Pla Municipal i les actuacions 

programades de forma coordinada amb els 

agents implicats. 

Lideratge i manteniment de les comissions de treball /mixta. 

Comissió Mixta; Educació, Sanitat 

Àrees de l’Ajuntament: 

Comunicació; Seguretat Ciutadana; 

Serveis Socials 

 

 

- Actes i acords establerts en les 

comissions. 

- Planificació de les actuacions i els 

seus responsables. 

- Nombre de difusions i publicacions 

- Nombre de reunions de la  

Comissió Tècnica i altres 

comissions. 

 

Utilització de les diferents comissions existents, per a la difusió de les actuacions preventives 

en el context del Pla. 

Difusió de les activitats preventives en els mitjans de comunicació del municipi: difusió dels 

projectes; actuacions i resultats dels programes realitzats al municipi, presentació dels articles 

de col·laboració a la premsa local, xarxes socials, i webs de l’ajuntament. 

Recull de dades d’altres serveis dels diferents àmbits (educació, sanitat, seguretat ciutadana, 

etc.) que ajudin a revisar i planificar noves actuacions pròpies del Pla. 

Debat, des de les comissions de treball, per a l’elaboració d’indicadors i instruments 

d’avaluació. 
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 Participar en la detecció precoç 

dels infants i joves més vulnerables, 

com a prioritat, des dels sistemes 

eductius i sanitaris. 

 

 Col·laborar amb els recursos 

assistencials per tal de millorar 

l’accés de les persones del municipi 

que tenen problemes per consum de 

drogues i conductes addictives. 

ACTUACIONS DE COORDINACIÓ I SUPORT ALS PROFESSIONALS MUNICIPALS 

Recollida de dades de la població infantil i juvenil amb conductes addictives detectades. 
Serveis Socials 

Centre de salut 

Centres d’atenció a 

drogodependències i conductes 

addictives 

Entitats i associacions 

- Nombre de reunions intersectorials per 

afavorir una resposta integral. 

- Dades sobre la població infantil i 

juvenil que presenten conductes 

addictives. 

- Protocols de col·laboració. 

Detecció i intervenció en grups de risc. 

Elaboració de protocols i sistemes de col·laboració entre àrees municipals i serveis 

especialitzats per desenvolupar programes preventius, i d’altres d’intervenció dirigits a la 

incorporació social de col·lectius de risc. 

COORDINACIÓ 

 Establir espais de treball en xarxa de tots els 

agents i les entitats responsables, amb l’objectiu 

d’organitzar les accions i recursos per tal de 

garantir una atenció integral i efectiva en les 

conductes addictives amb o sense substàncies. 

 Utilitzar els espais de treball en xarxa per 

recollir dades per a l’avaluació del Pla, a partir 

d’instruments i indicadors pactats. 

 Difondre el Pla Municipal i les actuacions 

programades de forma coordinada amb els agents 

implicats. 

Col·laboració amb els programes d’atenció a persones afectades per problemes de 

consum de drogues i conductes addictives. 
Àrees de l’Ajuntament: 

comunicació; Serveis Socials 

Centre de salut 

Centres educatius 

Centres d’atenció a les 

drogodependències i conductes 

addictives 

Entitats i associacions 

- Programes amb què s’ha col·laborat i 
registre d’actuacions. 
- Memòria dels serveis especialitzats. 
- Actes i acords. 
- Nombre de difusions i publicacions 
realitzades. 
 

Recollida de dades de les intervencions realitzades. 

Utilització de les diferents comissions existents, a més dels mitjans de comunicació 

municipals, per a la difusió de les actuacions dutes a termes en el context del Pla. 

 


