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L'article 7.2 de la Llei d'instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves preveu que,
en els termes de la Llei 6/1987, de 4 d'abril, de
l'organització comarcal de Catalunya, es poden
delegar en la comarca les potestats d'execució
en la matèria objecte d'aquesta Llei.
La Llei 6/1987, de 4 d'abril, sobre l'organització
comarcal de Catalunya, determina que la
comarca, entre altres, exerceix també les
competències que li delega l'Administració de
la Generalitat d'acord amb el que estableix la
legislació de règim local.
La Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de
règim local de Catalunya, estableix que la
delegació d'una competència comporta que
l'ens local ha d'exercir les potestats inherents a
aquesta competència sense que, no obstant
això, se n'alteri la titularitat, i, així mateix,
estableix el procediment a seguir en la
delegació de competències als ens locals.
Ateses aquestes normes, i amb el convenciment
que la comarca és la instància territorial més
idònia per tal que l'execució d'aquestes
potestats respecti els principis de més
proximitat als ciutadans, participació i eficàcia
en la prestació de serveis, a proposta dels
titulars del Departament de la Presidència i del
Departament de Governació, i d'acord amb el
Govern,
DECRETO:
Article 1
Es
deleguen
a
les
comarques
les
competències que la legislació vigent atribueix
a l'Administració de la Generalitat en relació
amb les potestats d'execució en matèria
d'instal·lacions juvenils, d'acord amb la Llei
38/1991, de 30 de desembre, d'instal·lacions
destinades a activitats amb infants i joves, sens
perjudici de les potestats d'execució exercides
pels municipis en virtut del que disposa l'article
68 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i
de règim local de Catalunya.
Article 2
L'acord de delegació té una durada indefinida.
L'Administració de la Generalitat es reserva les
facultats enumerades als apartats a), d), e), f),
g) i h) de l'article 124 de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.

Article 3
3.1 Per fer possible l'efectivitat de les competències que es deleguen, el Departament de la
Presidència, mitjançant la Secretaria General
de Joventut, subscriurà un conveni amb cada
comarca.
3.2 Les propostes de conveni les formularà el
Departament de la Presidència en el termini de
tres mesos a partir de la recepció de la
sol·licitud corresponent formulada per l'òrgan
competent de la comarca.
3.3 Si transcorren tres anys des de l'entrada
en vigor d'aquest Decret sense que la comarca
hagi sol·licitat l'establiment del conveni a què
es refereix aquest article, s'entendrà que
renuncia a la delegació que s'estableix en
aquest Decret. Així mateix, s'entén que hi
renuncia si, en el termini d'un any des de la
recepció de la proposta de conveni, el Consell
Comarcal no acorda subscriure'l.
Disposició transitòria
Els expedients en tramitació en el moment que
sigui efectiva la delegació que s'estableix en
aquesta norma, a l'igual que els recursos que
contra seu s'interposin, els resoldran els
corresponents òrgans del Departament de la
Presidència de la Generalitat.
Els serveis del Departament de la Presidència
afectats per les delegacions remetran a cada
comarca una còpia dels antecedents
administratius que requereixen l'exercici de les
competències delegades per tal de garantir la
continuïtat de l'acció administrativa.
Es formalitzarà la relació corresponent d'aquests
antecedents, que serà signada per totes dues
administracions.
Disposicions finals
1 El Departament de la Presidència prendrà les
mesures necessàries per a l'execució del
present Decret.
2 Aquest Decret entrarà en vigor transcorreguts
quatre mesos des de la seva publicació al
DOGC.
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