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Aquesta guia recull què són les mesures alternatives, quins
són els requisits i el procediment administratiu per a la seva
aplicació i diferents accions educatives i reparadores amb
exemples de l’experiència de tres ajuntaments.
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Presentació

En els darrers anys, la majoria dels municipis de la demarcació de Barcelona han impulsat l’aprovació d’ordenances municipals que regulen l’àmbit de la convivència i el civisme.
Un dels aspectes centrals de les ordenances és la introducció de mesures alternatives
a la sanció econòmica com a eina per a promoure la convivència ciutadana des de la corresponsabilitat, el respecte als espais comuns i públics, així com el sentit de pertinença,
compromís i participació al municipi. Diversos ajuntaments han incorporat aquesta
matèria dins les ordenances municipals i han mostrat la voluntat d’implicar les persones infractores de manera activa.
La voluntat d’impulsar i treballar per a una ciutadania compromesa i responsable ha
fet replantejar models i definir noves formes d’actuar. El model de control social mitjançant ordenances de civisme centrat en el procediment sancionador —en el qual la
sanció econòmica es presenta com l’única resposta— no respon a aquests nous horitzons en què la convivència pren protagonisme.
Per aquest motiu, la Diputació de Barcelona —mitjançant el Servei de Convivència,
Diversitat i Participació Ciutadana— va impulsar la constitució d’un grup de treball format per personal tècnic de diversos ajuntaments i també de la mateixa Diputació. Fruit
d’aquest treball conjunt, posem a la vostra disposició aquesta guia orientativa per ajudar-vos a posar en marxa i/o millorar els programes de mesures alternatives a la sanció
econòmica. Creiem que és l’administració local qui té la capacitat de desenvolupar una
actuació no només reactiva sinó també proactiva de les mesures alternatives, les quals
permeten anar més enllà de les conseqüències de la infracció, analitzar-ne les causes i
actuar amb els recursos existents del municipi per tal de fomentar el compromís i la participació activa en favor de la convivència.
Espero, doncs, que aquesta publicació esdevingui una bona pràctica i un instrument capaç de donar resposta a la implementació de polítiques de convivència arreu
del territori.
Antoni Garcia i Acero
Diputat d’Igualtat i Ciutadania
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Introducció

El document que es presenta a continuació té com a finalitat orientar els ens locals en el
disseny, l’organització i la implementació de les mesures alternatives a la sanció econòmica (en endavant MASE) que emanen de les ordenances municipals.
Aquesta guia orientativa conté un marc conceptual en el qual es defineixen els conceptes bàsics emprats, seguit de la descripció de l’àmbit juridicocompetencial en el qual
s’emmarquen i, per últim, els principis inspiradors que la sustenten.
A continuació, es parla dels tres requisits que l’administració local ha de tenir presents a l’hora d’implementar les mesures alternatives a la sanció econòmica. El primer
és el compromís polític, que es valora com a indispensable; el segon, l’ordenança municipal, que ha de recollir i definir amb claredat els aspectes més rellevants d’aquestes
mesures, i el tercer són els recursos humans i materials necessaris per dur a terme les
accions educatives.
La guia també dedica un apartat al procediment administratiu municipal, que té com
a missió donar plenes garanties legals i administratives a través d’un procés ordenat
i garantista envers les persones que hi participen.
En el darrer capítol s’aborda com s’organitzen i desenvolupen les activitats educatives
i/o reparadores com a mesures alternatives. Per tal de poder-ho il·lustrar de la millor
manera possible, s’ha optat per recollir la pràctica de tres ajuntaments de la demarcació
amb una àmplia i reconeguda experiència.
La guia es presenta en format paper i en PDF per a propiciar la interactivitat dels diferents documents que la componen: lleis, reglaments, bibliografia en línia i documents
audiovisuals. Bona part dels documents referenciats a la guia es poden trobar al Centre
de Documentació de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
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1. Què són les mesures alternatives?

1.1. Definició
L’article 139 de la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, habilita els ajuntaments per ordenar les relacions de convivència d’interès local i l’ús dels
seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics. Segons aquesta
llei, els ens locals podran —en defecte de normativa sectorial específica— establir els
tipus d’infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions
o limitacions continguts en les corresponents ordenances.
En aquest sentit, les mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE) es defineixen com un conjunt d’accions que un ajuntament pot oferir a les persones infractores
com a alternativa a la sanció econòmica prevista en una ordenança municipal.
Els objectius d’aquestes accions són:
• Potenciar una relació propera i de col·laboració entre la ciutadania, l’administració
i la xarxa d’entitats del municipi.
• Promoure la corresponsabilització de la ciutadania envers l’espai, els equipaments
públics i el mobiliari urbà.
• Fomentar el compromís i la participació activa en favor de la convivència.
Per tal de dur a terme les MASE, l’ajuntament desplega un dispositiu que actua amb
dues lògiques de treball diferenciades però alhora complementàries: per un costat, les
accions es regulen a partir d’un procediment administratiu i, per un altre, l’administració posa a disposició de la persona infractora un dispositiu socioeducatiu amb clara
intenció pedagògica i reparadora. Aquest dispositiu ha de garantir un treball transversal coordinat entre els diferents serveis públics i entitats del municipi que permeti als
professionals desenvolupar les seves tasques i funcions amb la màxima eficiència i eficàcia possibles.
Les mesures alternatives pivoten sobre dos eixos —educatiu i reparador— altament
socialitzadors i que busquen el compromís, el respecte i la responsabilitat dels veïns amb
el seu entorn immediat: espais col·lectius, barri, equipaments públics, municipi, etc. Per
tant, es potencien les relacions entre les persones i la participació activa del teixit associatiu i veïnal de la comunitat en el desenvolupament de les accions.
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1.2. Principis
Les MASE es basen en els principis següents:
Voluntarietat
Per tal de garantir que les accions derivades de les MASE tinguin uns efectes pedagògics, les persones sancionades i/o infractores hauran d’accedir de manera voluntària
a les MASE i entendre i acceptar les condicions en què s’estableixen les accions incloses
dins del programa.
Respecte
Les relacions que s’estableixin entre els diferents actors hauran de basar-se en el respecte
i reconeixement mutu. Cada participant haurà de considerar l’altre i serà necessària una
actitud de diàleg i d’escolta que permeti entendre i respectar opinions, relats i posicionaments de cada participant. Tot plegat facilitarà la presa d’acords en el desenvolupament de les accions.
Responsabilitat individual i pública
La persona que s’acull a les accions de les mesures ha de tenir capacitat de compromís,
raonament i reflexió per poder respondre d’alguna manera a la falta comesa i assumir
el procés de treball que va implícit en les accions de mesures alternatives.
Les MASE no obeeixen només a una commutació d’una sanció. L’administració posa
a disposició de la persona infractora uns mitjans públics i comunitaris amb la finalitat
que millori la seva relació amb l’entorn social.
Les MASE estan concebudes a partir d’uns criteris jurídics i administratius de legalitat i proporcionalitat perquè tot allò que es faci dins d’aquest dispositiu estigui subjecte
a la normativa vigent i s’eviti qualsevol tipus de discriminació.
Utilitat pública i ciutadana
Les accions que duen a terme tant els treballadors públics com les persones vinculades
a les entitats ciutadanes en el context de les MASE hauran de fer valer els espais comuns
de relació al municipi com a espais d’intercanvi social i cultural. Pel que fa a les persones infractores que participen de les MASE, hauran de prendre consciència del seu paper
individual i col·lectiu com a ciutadania activa en la construcció d’un municipi respectuós amb la diversitat, el patrimoni cultural i social, així com la promoció de la convivència i la cultura del diàleg.
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Promoció social i cultural
La finalitat última que es persegueix amb el dispositiu de les MASE és afavorir la promoció i la circulació social dels veïns que s’hi acullin, i facilitar el coneixement i l’intercanvi entre les persones dels recursos socials i culturals de què disposa el municipi per
tal de crear un major sentit d’identitat i de pertinença.

1.3. Marc juridicocompetencial
Les ordenances municipals són el mecanisme a través del qual els ajuntaments estableixen quins comportaments són susceptibles de ser considerats lesius per a la convivència
(infraccions) i en determinen quines són les conseqüències (sancions).
En aquest sentit, tal com ens hem referit anteriorment, la Llei 57/2003, de mesures
per a la modernització del govern local, preveu que els ajuntaments puguin «establir els
tipus de les infraccions i imposar sancions per l’incompliment de deures, prohibicions
o limitacions continguts en les corresponents ordenances».
Aquesta potestat normativa està sotmesa al principi de legalitat. Això vol dir que els
ens locals només tenen competència per implementar sancions previstes per llei, és a dir,
que cal una norma de rang de llei i, per tant, superior a l’ordenança que la prevegi.
D’altra banda, l’article 22.a de la Llei 26/2010, de règim jurídic i procediment de les
administracions catalanes, explicita que ha d’existir una «proporcionalitat entre les actuacions administratives i les finalitats». En aquest mateix sentit es manifesta l’article 63.4
de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el qual
estableix expressament que «les iniciatives normatives han de donar prioritat a les mesures menys restrictives per als drets de les persones, sempre que permetin obtenir el mateix
resultat per a l’interès general». La recent Llei 40/2015, de règim jurídic del sector públic,
en el seu article 4 estableix que «les administracions públiques, entre les quals hi ha l’administració local, sempre que limitin l’exercici de drets individuals o col·lectius hauran
d’aplicar el principi de proporcionalitat i escollir la mesura menys restrictiva, motivar
la necessitat per tal de protegir l’interès públic i justificar els objectius, i evitar qualsevol
tipus de discriminació».
De la lectura d’aquestes normes entenem que els municipis tenen competència per
implementar determinades actuacions per a promoure la convivència, la cultura del diàleg i l’abordatge dels conflictes, procurar l’impuls de pràctiques educatives i reparadores
com a alternativa a la sanció econòmica i acceptar que les MASE suposen una fórmula
menys restrictiva i proporcional per tractar les conseqüències derivades de les infraccions descrites en les ordenances municipals.
No obstant això, si analitzem la normativa, no hi ha cap llei que detalli expressament
la possibilitat de substitució de la sanció econòmica per alternatives no pecuniàries. En
canvi, la normativa és molt estricta en tant que preveu que no es poden constituir infrac-
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cions o sancions, ni alterar-ne la naturalesa o els límits per ampliar les que actualment
estan previstes.
Quant a les MASE, si bé algunes ordenances ho recullen, no hi ha cap norma amb
rang legal que reconegui explícitament la competència municipal per determinar-les.
Malgrat les recomanacions europees,1 les experiències internacionals i les realitats
contrastades ens trobem que no hi ha cap llei que reconegui expressament la possibilitat
que, en el marc d’una ordenança municipal, una sanció administrativa pugui ser substituïda per una mesura alternativa i li atorgui efectes jurídics propis. En canvi, en el marc
de la convivència i la seguretat ciutadana, paradoxalment la legislació espanyola ha obert
la porta, en determinats casos —infraccions en matèria de consum de drogues tòxiques,
estupefaents o substàncies psicotròpiques consumides per menors d’edat—, a suspendre
una sanció administrativa i donar la possibilitat d’aplicar una MASE, com ara el tractament, la rehabilitació o les activitats reeducatives.2
Davant del repte que suposa la manca d’una llei especifica que reguli l’aplicació de
les MASE, el principi de voluntarietat esdevé un eix essencial sobre el qual es basa l’actuació dels ajuntaments en la seva implementació.
Això implica que cal reflectir amb molta concreció el caràcter voluntari de les MASE
i la importància social d’aquest programa en la redacció de les ordenances, i que la seva
aplicació quedi molt ben fonamentada en criteris d’oportunitat, eficiència i proporcionalitat, bàsics en l’aplicació jurídica.
Diferència amb les mesures penals alternatives
Tot i tenir un mateix marc conceptual, jurídicament es tracta de dues figures diferents:
per una banda, les MASE són un recurs que està estretament lligat a l’incompliment
d’ordenances municipals i, per tant, la competència és estrictament municipal. Per
altra banda, les mesures penals alternatives3 s’apliquen a aquells individus que han
comès una infracció penal (delicte), i es tracta de mecanismes substitutius a la pena
convencional que són competència del Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.
Determinats municipis tenen convenis de col·laboració amb el Departament de Justícia
per dur a terme l’execució de les mesures penals alternatives en el seu territori. En alguns
casos, els mateixos professionals que gestionen les MASE també gestionen les mesures
penals alternatives, però cal diferenciar que en les mesures penals ens situem en un context de mandat judicial on el municipi és un col·laborador de l’execució.

Recomanació CM/R (1992)16, relativa a les normes europees sobre sancions i mesures aplicades en la comunitat, i Recomanació CM/R(2008)11, sobre les regles europees per a infractors menors d’edat subjectes a sancions
o mesures.

1

Disposició addicional cinquena LO 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana (BOE núm. 77, de 31 de març
de 2015).

2

Subdirecció General de Reparació i Execució Penal a la Comunitat. Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mesures_penals_alternativ.

3
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1.4. Governabilitat i convivència
La proximitat i el contacte directe amb la ciutadania fan que l’administració local esdevingui un agent idoni i imprescindible per impulsar i desenvolupar aquest tipus d’actuacions, que aborden els conflictes de convivència des del diàleg, la responsabilitat i
el respecte entre veïns del municipi.
Les MASE conviden a treballar voluntàriament tres actors imprescindibles per a
garantir la governabilitat al municipi: l’administració pública, les entitats ciutadanes
i la ciutadania. Tots tres actors habiliten espais, serveis i accions que possibiliten i enriqueixen les relacions veïnals i vetllen per reforçar els vincles entre les persones que comparteixen llocs comuns del municipi.
L’impuls de mecanismes per abordar i tractar els conflictes en el marc de les polítiques municipals suposa una aposta política necessària i eficaç per la promoció de la convivència entre els veïns dels municipis. Precisament, l’aplicació de les MASE es presenta
com una oportunitat per fer pedagogia de la convivència, el respecte i el diàleg, necessària per construir ciutats i pobles més amables i oberts.
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2. Requisits per a l’aplicació
de les mesures alternatives

2.1. Compromís polític i institucional
Les MASE formen part de les polítiques per promoure la convivència, impulsades per
diferents programes o serveis: plans per promoure la convivència, serveis de mediació
ciutadana, actuacions educatives i de sensibilització... En el cas concret de les MASE,
s’emmarquen en el conjunt d’accions que el consistori realitza al voltant de les ordenances de convivència i civisme.
La implementació de les mesures alternatives a la sanció són una oportunitat per
replantejar-se la relació administració-administrat a l’hora d’abordar la convivència
municipal des de la implicació social, el diàleg i la corresponsabilització ciutadana, i per
realçar el paper del procediment sancionador, no tant com un instrument retributiu
o de càstig sinó com una eina educativa i/o reparadora. Ofereixen una eina educativa
i/o reparadora alternativa al procediment sancionador.
El compromís polític i institucional del consistori ha de ser clar i ferm per tal que
el procés educatiu i reparador es pugui desenvolupar. També ha d’anar acompanyat
dels recursos humans i econòmics imprescindibles per poder-lo implementar amb les
garanties necessàries: un treball transversal amb una visió, objectius i metodologia
comuns.

2.2. Ordenances
Les ordenances municipals són l’instrument que l’ajuntament té per regular les principals normes de convivència i civisme al municipi. És recomanable que les ordenances estiguin redactades i aprovades amb el màxim consens i participació ciutadana
possibles. D’aquesta manera, es dona la possibilitat als veïns perquè s’impliquin, proposin i es responsabilitzin dels espais i béns comuns a la ciutat. En aquest sentit, també
esdevé necessària una bona difusió de les ordenances i, en el seu cas, de la possibilitat
d’aplicar les MASE.
En el marc de les seves competències reglamentàries, l’ajuntament ha de definir el
procediment de les mesures alternatives a la sanció econòmica de manera clara i deta-
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llada en les ordenances. No n’hi ha prou amb remissions genèriques, caldrà que les
ordenances compleixin amb les exigències de la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern4 en el sentit que les normes haurien de ser:
•
•
•
•

Previsibles i estables
Clares i accessibles
Fàcils de conèixer i entendre per la ciutadania i els agents socials
Coherents amb la resta de l’ordenament
D’aquesta manera, l’ordenança ha de contenir els aspectes següents:

a) Tipus d’infracció:
• Quines són les infraccions susceptibles d’aplicar mesures alternatives?
• Quins casos estan exclosos d’aplicar mesures alternatives?
b) Qui pot acollir-s’hi?
Pot acollir-se a les MASE una persona que hagi comès una infracció i accepti la mesura alternativa o que ja hagi estat sancionada i accepti la mesura, sempre que l’ordenança municipal estableixi que la sanció és substituïble per una mesura alternativa.
Cada municipi —en funció dels seus objectius, disponibilitat de mitjans i recursos—
determinarà de manera clara i concisa en les seves ordenances municipals qui és susceptible de participar en el programa.
Hem de tenir en compte aquests aspectes:
• Voluntarietat
La voluntarietat és la premissa bàsica per poder adherir-se a un programa de les
MASE. Cal tenir en compte que totes les persones tenen el dret a la presumpció
d’innocència mentre no es demostri el contrari.5
• Edat de l’infractor
Tenint en compte el marc legal, cada municipi haurà de decidir si limita a una
franja d’edat la possibilitat d’accedir a un programa de mesures alternatives
a la sanció econòmica. El fet que un menor sigui autor de la infracció no vol dir
que des d’un punt de vista jurídic en sigui responsable. En el cas que els menors
realitzin accions que comportin una infracció administrativa, seran els seus
progenitors, tutors o curadors6 qui n’hauran de respondre. Qualsevol acció amb
menors sempre requereix l’autorització expressa dels seus responsables legals.
Capítol III sobre qualitat normativa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC 6780, publicat a 31 de desembre de 2014.

4

5

Dret del ciutadà segons l’article 53.2.b LPACAP.

Article 1903 del Codi civil estableix que els pares són els responsables dels danys ocasionats pels seus fills.
L’article 236. estableix entre les obligacions dels pares la d’ostentar la representació legal dels fills.

6
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• Persones incapacitades legalment
Pel que fa a les persones que estan incapacitades legalment, independentment de
l’edat, tampoc poden ser subjectes de sanció i, per tant, no poden participar de les
MASE. No obstant això, si el responsable legal ho considera adient, es pot valorar
la seva adhesió al programa i les exigències serien les mateixes que en el cas dels
menors d’edat. En el cas de persones amb capacitat limitada, caldrà aportar una
còpia dels documents que n’acrediti la tutela legal.
• Reincidència
Des d’un punt de vista legal, s’entén per reincidència el fet de cometre infraccions
de la mateixa naturalesa en el termini d’un any, i és necessària l’existència d’una
resolució administrativa ferma que així ho estableixi. En el cas de les MASE, l’ordenança ha de definir de manera clara què s’entén per reincidència i si el fet de
reincidir impedeix participar-hi. Així, haurà d’aclarir els aspectes següents:
• El fet: la reincidència s’entén com una mera repetició del fet idèntic o també
quan la persona duu a terme fets similars que puguin encabir-se en un tipus
d’infracció o inclús quan comet fets subjectes a altres tipus d’infraccions de
naturalesa similar.
• El termini: el temps que transcorre entre una infracció i l’altra i si això limita
poder participar en el programa.
• La participació: si anteriorment s’ha participat en el programa MASE, l’ordenança podria establir que ja no s’hi pot tornar a participar.
• També es pot valorar la possibilitat d’establir criteris diferents en funció
de l’edat de la persona que comet la infracció.
Podeu veure exemples a les següents ordenances municipals:
Ordenança reguladora de les mesures alternatives a les sancions econòmiques,
el procediment per acordar-les i els criteris determinants de l’adopció: https://
bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&02/022015001886.pdf&1
Ordenança de civisme i convivència ciutadana: https://dibaaps.diba.cat/scripts/
ftpisa.aspx?fnew%3fcido&bopb/2010/01/20100126/B901_20100126_065_079.pdf

2.3. Organització interna de les mesures
L’organització de les MASE s’estableix a partir de dues lògiques dins de l’organització
municipal:
• Una té a veure amb el procediment administratiu, on juguen un paper fonamental la
policia local, com a primer agent municipal que redacta la denúncia i esdevé la porta
d’entrada a una possible mesura alternativa; l’instructor que rep la denúncia i inicia
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el procediment administratiu (quedarà a elecció de l’ajuntament si s’opta per desenvolupar les mesures alternatives, independentment del procediment administratiu),
i, en darrer lloc, el responsable tècnic de la implementació de les MASE, que es posarà en contacte amb la persona infractora o sancionada.
• L’altra té a veure amb el procés educatiu i reparador i, per tant, amb les accions a
implementar. En aquest cas, és el tècnic de referència responsable de l’execució del
procés fins a la seva finalització, que conclourà amb un informe de valoració i execució mitjançant el qual es donaran per finalitzades les MASE. Aquesta part acostuma
a anar acompanyada de la col·laboració d’altres serveis i/o entitats municipals atès
el caràcter comunitari que tenen les MASE.
Cada ajuntament determinarà la dependència orgànica que millor li encaixi per dur
a terme les MASE, tenint en compte l’estructura, els recursos i mitjans de què disposa.
Les MASE poden ser liderades per les àrees amb competències en programes de ciutadania, participació, convivència i civisme, serveis de mediació, serveis socials, serveis
i oficines de joventut, entre d’altres.
És important crear una bona xarxa d’agents col·laboradors, generar un sentit de corresponsabilitat i establir sinergies amb els agents implicats —serveis municipals i entitats
col·laboradores— que formen part de les MASE per garantir el funcionament del programa.
Si es considera oportú, es pot crear una comissió interdepartamental (tècnic de mesures,
policia local, joventut, serveis socials...) per avaluar la idoneïtat de les mesures, així com
avaluar-ne els resultats i redefinir objectius si es considera pertinent, o bé aprofitar altres
espais de coordinació existents (taula de convivència o altres comissions sectorials).
La coordinació dins del dispositiu de les MASE haurà de tenir en compte els agents
següents:
• Policia local, perquè té competència en la formulació de denúncies.
• Alcaldia, serveis jurídics o personal que tingui delegades les funcions d’instrucció
del procediment administratiu o del procediment administratiu sancionador.
• Personal tècnic de referència de les MASE (educadors socials, mediadors, tècnics de
joventut...).
• Altres serveis municipals col·laboradors: joventut, servies socials, esports, infància,
gent gran, educació, cultura, via pública, medi ambient...
• Associacions i entitats col·laboradores: culturals, de lleure, juvenils, socials, sa
nitàries...
En el cas de les entitats col·laboradores que no formen part de l’organització municipal, és aconsellable formalitzar la seva col·laboració a partir d’un conveni7 entre l’ajuntament i l’entitat.

7

Annex 6.2.6. Model de conveni de col·laboració.
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2.4. Altres elements a considerar
a)		Assegurança de responsabilitat civil
D’acord amb la naturalesa de les activitats que es poden oferir en el si del programa
de mesures, és necessari que l’ajuntament tingui contractada una pòlissa per tal de
cobrir les possibles contingències derivades d’accidents, així com la responsabilitat
civil que pugui derivar-se de l’actuació dels subjectes davant de terceres persones.
En aquest sentit, es recomana analitzar si la pòlissa que té contractada l’ajuntament
cobreix la realització d’aquest tipus d’activitat; en cas contrari, caldrà incloure-ho.
Quan les activitats es duguin a terme en entitats col·laboradores, serà la seva assegurança qui haurà de cobrir la persona que realitza l’activitat. Si no fos així, l’ajuntament hauria d’incorporar-ho a la seva pòlissa.
b)		Certificat de penals
La legislació sobre protecció jurídica dels menors estableix el requisit pel qual els
professionals o persones l’activitat de les quals impliqui contacte habitual amb
menors han d’acreditar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents
Sexuals (http://joventut.diba.cat/news/2016/06/10/guia-informativa-per-obtencio-delcertificat-del-registre-central-de-delinqueents-se), amb l’objectiu de justificar que no
han estat mai condemnats per un delicte d’aquesta naturalesa.
Cal tenir present que el certificat és exigible a tots els professionals —tant de l’administració com de les entitats col·laboradores— que realitzin la seva activitat principalment amb menors (casals, escoles, associacions de lleure...).
No obstant això, cal tenir en compte que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades,
en el seu informe 0401/2015, interpreta que no cal presentar el certificat en el cas de
professions que, tot i tenir un contacte habitual amb el públic en general —entre el
qual hi pot haver menors d’edat—, no estiguin per la seva naturalesa exclusivament
destinades a un públic menor d’edat.
c)		Protecció de dades
L’administració ha de garantir en totes les seves actuacions la protecció de dades de
caràcter personal i, particularment, la seguretat i confidencialitat de les dades que
tenen en els sistemes, fitxers i aplicacions.8
En relació amb les MASE, hem de tenir en compte:
• La protecció de dades és un dret de la ciutadania.
• La seguretat i confidencialitat de les dades afecta no només allò propi del procediment sancionador sinó també a la participació en el programa de les MASE.
LO 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i RD 1720/2007 de 21 de desembre, que ho desenvolupa.

8
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• Cal tenir cura dels sistemes i fitxers tant de l’administració com de les entitats
col·laboradores.
• En cas de menors d’edat:9
• Si és menor de 14 anys, cal l’autorització dels responsables legals per tractar
qualsevol dada relativa al menor.
• Si és major de 14 anys, no és necessària l’autorització dels responsables legals
pel que fa al tractament de dades, sempre que hi hagi autorització expressa
del menor.

9

Article 13 del RD 1720/2007, de 21 de desembre.
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3.1. Com s’implementen mesures alternatives
amb garanties?
En el moment de desplegar un dispositiu de les MASE, cal tenir en compte dos aspectes:
• Preveure un procediment que reculli totes les garanties del ciutadà i les exigències
formals pròpies del procediment administratiu i del sancionador, en cas que es tramiti per aquesta via.		
• Recollir el procediment via ordenança i, si és el cas, també a través de protocols.
La llei estableix que en cap cas es podrà imposar una sanció sense que s’hagi tramitat el procediment10 oportú. Això implica que s’han de seguir una sèrie d’exigències en
la tramitació per oferir el màxim de garanties a la ciutadania. Per això, el disseny del
procediment s’ha de basar en les lleis 39/2015 i 40/2015, d’1 d’octubre, i en la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya (LRJPACAT).11 Com hem exposat a l’apartat 2.3 sobre el marc jurídic competencial, no hi ha cap llei que reconegui explícitament la possibilitat de substituir la
sanció econòmica per mesures alternatives. Ara bé, es podria implantar aquests programes d’acord amb l’interès superior i els criteris d’oportunitat, eficiència i proporcionalitat, partint de la voluntarietat i el compliment de la normativa de procediment administratiu.
Entenem que no hi ha un únic model de procediment, sinó que n’hi ha de diferents
que ofereixen suficients garanties a l’ajuntament. Els models que proposem són:
•
•
•
•
•

10

Si es reconeix el fet infractor, s’inicia el tràmit de les MASE.
Si no es reconeix el fet, s’inicia el procediment sancionador.
Si el procediment sancionador acaba en sanció, s’ofereixen les MASE.
Si s’accepta la mesura i s’acompleix, s’arxiva el procediment.
Si no s’acompleix, s’executa la sanció.

Article 63.2 de la LPACAP.

Article 104 de la LRJPACAT sobre el procediment sancionador: «l’exercici de la potestat sancionadora requereix
un procediment establert per llei o per reglament que garanteixi els drets reconeguts per aquesta llei i per la legislació bàsica a la persona presumptament responsable».
11
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Model 1. Iniciar el procediment de mesures alternatives
fora del procediment sancionador
1. Diagrama de flux de la tramitació
Policia

Infractor

Detecta una
possible infracció
de l’ordenança
municipal i en fa
la DENÚNCIA

Infracció

Tècnic de mesures

Instructor

Còpia de la denúncia
Accepta fets i sol·licita MASE
No
Procediment
sancionador
ordinari

Sí
Presenta la
instància/
sol·licitud

Primera
valoració de si
compleix els
requisits per
entrar al
programa MASE

No entra
a les MASE
i paga la sanció.

Contacte
amb la persona
infractora

Entra en el
procediment
administratiu
sancionador
ordinari

La proposta
de resolució:

Entrevista
Signatura i documentació
de l’acceptació de l’acord
del pla de treball de
les MASE
Autorització de menors

Sí

No

No accepta l’acord

Execució
de la mesura

Definició i
desenvolupament
del pla de treball

Coordinació amb
els altres agents:
entitats i serveis
municipals
Seguiment
Informe de
la valoració i
l’execució
Favorable

No
favorable

Procediment
administratiu
sancionador
ordinari
i pagament
de la sanció

2. Quadre de punts forts i febles del model
		 Iniciar aquest procediment té com a punts forts que la tramitació per via administrativa és més flexible en terminis i procediments que la via administrativa
sancionadora. Però, al mateix temps, es corre el risc que s’exhaureixi el termini
de caducitat per poder iniciar el procediment sancionador.
3. Models de documents del procediment
Instància o sol·licitud 		 Annex 6.2.1		
Document dels progenitors tutors 		 Annex 6.2.2
Compromís o acceptació del pla de treball		 Annex 6.2.3
Informe final		 Annex 6.2.5		
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Model 2. Iniciar el procediment de mesures alternatives
en iniciar el procediment sancionador
1. Diagrama de flux de la tramitació
Policia

Infractor

Tècnic de mesures

Detecta una
possible infracció
de l’ordenança
municipal i en fa
la DENÚNCIA

Infracció

Primera valoració
de si compleix
els requisits
per entrar al
programa MASE

Còpia de la denúncia

Notificació
10 dies

Instructor
Recepció de
la denúncia
Resolució de la
incoació de
l’expedient amb
proposta de la
sanció i oferiment
de les MASE

Accepta els fets i sol·licita les MASE
No
Procediment
sancionador
ordinari

Sí
Presenta la
instància/
sol·licitud

Contacte
amb la persona
infractora

Recepció
de la instància
Trasllat al tècnic
de mesures

Entrevista
Signatura i documentació
de l’acceptació de l’acord
del pla de treball de
les MASE
Autorització de menors

Sí

No

Definició i
desenvolupament
del pla de treball

No accepta l’acord
Coordinació amb
els altres agents:
entitats i serveis
municipals
Execució de la mesura

Seguiment
Informe de la
valoració i
l’execució
No
Favorable
favorable

Notificació

Pagament Al·legacions

Resolució de la
suspensió de
l’expedient
(màx. 3 mesos)
La proposta
de resolució:
No entra
a les MASE
i paga la sanció.
Entra en el
procediment
administratiu
sancionador
ordinari
Resolució de
l’arxiu de
l’expedient
sancionador i,
resolució del
compliment
de les MASE
i convalidació
de la sanció
Proposta
de resolució
establint
l’obligació de
pagament
de la sanció
Resolució
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2. Quadre de punts forts i febles del model
Iniciar aquest procediment té com a punt fort poder interrompre la prescripció
de la infracció, i com a punt feble que cal no superar els terminis de tramitació de
l’expedient sancionador per tal de no provocar-ne la caducitat.
En la resolució d’incoació de l’expedient sancionador s’haurà d’introduir en la notificació a la persona infractora la possibilitat d’acollir-se a les MASE, mitjançant
la instància de sol·licitud (annex 6.2.1).
3. Models de documents del procediment
Instància de sol·licitud 		 Annex 6.2.1		
Document dels progenitors tutors 		 Annex 6.2.2		
Compromís o acceptació del pla de treball		 Annex 6.2.3		
Informe favorable a l’inici de les MASE i suspensió		 Annex 6.2.4		
Informe final		 Annex 6.2.5		
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Model 3. Oferir mesures alternatives a la finalització del procediment sancionador
1. Diagrama de flux de la tramitació
Policia

Infractor

Tècnic de mesures

Detecta una
possible infracció
de l’ordenança
municipal i en fa
la DENÚNCIA

Infracció

Instructor

Tramitació
de l’expedient
sancionador
ordinari
Primera valoració
de si compleix
els requisits
per entrar al
programa MASE

Notificació
10 dies

Proposta de
resolució de
l’expedient amb
l’oferiment de
les MASE

Accepta els fets i sol·licita les MASE
Sí
Presenta la
instància/
sol·licitud

No
Al·legacions
(si es vol)

Contacte
amb la persona
infractora
Entrevista

Recepció
de la instància
Trasllat al tècnic
de mesures
La proposta
de resolució:
No entra
a les MASE
i paga la sanció.

Signatura i documentació
de l’acceptació de l’acord
del pla de treball de
les MASE
Autorització de menors

Sí

No

Definició i
desenvolupament
del pla de treball

No accepta l’acord
Coordinació amb
els altres agents:
entitats i serveis
municipals
Execució de la mesura

No
Favorable
favorable

Pagament Al·legacions

Resolució de la
suspensió de
l’expedient
(màx. 3 mesos)

Seguiment
Informe de la
valoració i
l’execució

Notificació

Entra en el
procediment
administratiu
sancionador
ordinari

Resolució de
l’arxiu de
l’expedient
sancionador i,
resolució del
compliment
de les MASE
i convalidació
de la sanció
Proposta
de resolució
establint
l’obligació de
pagament
de la sanció
Resolució
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2. Quadre de punts forts i febles del model
Iniciar el procediment de mesures alternatives a la finalització del procediment
sancionador té com a punt fort l’acompliment del procediment sancionador; en
contra, la seguretat en els terminis.
En la resolució del procediment sancionador s’haurà d’introduir en la notificació
a la persona sancionada la possibilitat d’acollir-se a les MASE, mitjançant la instància de sol·licitud (annex 6.2.1).
3. Models de documents del procediment
Instància sol·licitud
Document dels progenitors tutors
Compromís o acceptació del pla de treball
Informe favorable a l’inici de les MASE i suspensió
Informe final

Annex 6.2.1
Annex 6.2.2
Annex 6.2.3
Annex 6.2.4
Annex 6.2.5

3.2. Aspectes procedimentals a tenir en compte
Desistiment i incompliment
Tenint en compte que la participació en el programa de les MASE ha de ser totalment
voluntària, la persona sancionada pot desistir-hi si fa el pagament de l’import de la sanció.
També pot ser que la persona incompleixi els acords i no realitzi la mesura establerta
en el pla de treball. En aquest supòsit es parlaria d’incompliment, que comportaria el
consegüent pagament de la sanció.
En ambdós casos el procés de les MASE es tanca i es continua la tramitació ordinària del procediment sancionador (en el cas dels models 2 i 3) o s’incoa el procediment
sancionador (en el cas del model 1).
Prescripció
S’entén per prescripció l’adquisició o extinció de drets o de facultats com a conseqüència d’haver transcorregut el temps que estableix la llei per executar-los. És a dir, quan
s’ha comès un fet que és objecte d’infracció la llei preveu un termini màxim per obrir
un expedient per aquests fets.
A la pràctica, això implica que per evitar que prescrigui és important que la comunicació de la denúncia al presumpte infractor o als responsables legals —en el cas dels
menors d’edat— es faci amb agilitat. S’interromp la prescripció en el moment que es
notifica la denúncia.
Hi ha un termini màxim per a la instrucció i resolució del procediment. Un cop
denunciat, s’ha d’iniciar el procediment sancionador o s’ha de resoldre les MASE, abans
del termini de prescripció de la infracció.
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Caducitat12
Cal tenir present que el procediment administratiu sancionador estableix una caducitat
de sis mesos, que és el termini màxim que pot transcórrer des que s’inicia el procediment fins que es dicta la resolució.
Per tant, a la pràctica, si la tramitació i la realització de les MASE s’allarga en el temps
i dura més de sis mesos, la persona pot abandonar sense que aquest incompliment tingui cap conseqüència.

12

L’article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre.

25

4. Accions educatives i/o reparadores

4.1. Definició de les accions
Paral·lelament al procediment administratiu, a les MASE es preveu el desenvolupament d’un conjunt d’accions a les quals hi ha de participar la persona infractora.
Aquestes accions estan dirigides i organitzades pel personal tècnic de l’ajuntament
amb la col·laboració d’altres agents comunitaris, i tenen una clara finalitat educativa i
reparadora.
Les accions s’estructuren en dos eixos principals: un primer eix socioeducatiu, que
compleix una funció pedagògica basada en la confiança, el respecte i el diàleg entre els
participants, i en què es convida la persona infractora a vincular-se a la dinàmica social
i cultural del seu entorn, i un segon eix reparador, en què la persona infractora pot
trobar el sentit del perquè de la mesura i buscar la manera d’actuar per compensar la
comunitat.
Les accions a realitzar haurien d’estar basades en una intencionalitat educativa i/o
reparadora expressa i manifesta. Els treballadors públics o el personal col·laborador ha
de saber manifestar i explicar el principi d’utilitat pública i ciutadana: les finalitats de
les mesures alternatives, la utilitat social i socialitzadora, l’accés al coneixement de l’entorn social i cultural, les possibilitats de relacions amb la comunitat i el reconeixement
del lloc diferenciat de cadascun dels agents que hi participen (persona sancionada, administració i comunitat).
Cal orientar aquestes accions perquè tinguin una utilitat social, tant per a la persona
que decideix entrar en aquest dispositiu com pel conjunt de la comunitat. Per aquesta
raó, en el procés del pla de treball serà adient escoltar les necessitats i els interessos que
les persones sancionades manifesten, la qual cosa augmentarà la probabilitat de poder
cercar una oferta d’accions adequada i poder posar en joc les possibilitats que la comunitat té al seu abast: formació, activitats socials, culturals... que ajudin a vincular la persona infractora amb el seu entorn (principi de promoció social i cultural).

4.2. Objectius
• Crear un procés de diàleg i reflexió per donar sentit a la mesura.
• Buscar maneres de realitzar una reparació física i/o simbòlica dels danys ocasionats.
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• Treballar el respecte envers l’espai i els equipaments públics.
• Afavorir la vinculació social i cultural amb la comunitat.
• Potenciar el respecte i reconeixement dels veïns.

4.3. A qui van adreçades les accions?
En el moment de desenvolupar una acció cal tenir en compte les particularitats i necessitats de la persona infractora, la seva disponibilitat, el grau d’implicació en el procés
i el grau d’autonomia i de decisió en funció de la seva edat.
Menors de 16 anys
Les accions han de tenir una finalitat educativa i han de ser conegudes i consensuades
pels responsables legals del menor. La proposta de treball ha d’anar encaminada a millorar els vincles del participant amb la comunitat. No es presenten activitats que posin en
perill la seguretat del menor.
Dels 16 als 18 anys
La finalitat, els requeriments i objectius de les accions que es poden fer amb menors en
aquesta franja d’edat són les mateixes que amb els menors de 16. La diferència fonamental rau en el fet que, a partir dels 16 anys, es pot donar més protagonisme a les accions
amb intencionalitat reparadora.
Cal tenir en compte que, per tal que els menors d’edat puguin desenvolupar les MASE,
es necessiten tres premisses:
• Petició de participació en el programa per part del seu responsable legal i, posteriorment, pel mateix menor.
• Autorització del responsable legal a participar en el programa.
• Acceptació expressa del pla de treball que s’acorda amb el menor, amb el consentiment del seu responsable legal.
En qualsevol cas, sempre s’ha d’actuar des de la protecció de l’interès superior del
menor13 i garantir els seus drets, amb la finalitat de desenvolupar les seves potencialitats
i alhora que assumeixi les seves responsabilitats.

13
Per conèixer el marc jurídic d’aplicació en menors d’edat i com formalitzar la participació cal remetre’s a l’annex
6.2.2.
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Majors de 18 anys
El procés de treball, com que es tracta d’una persona adulta, pren un caire de responsabilització individual i/o reparació de danys. Les accions tenen més a veure amb accions
en benefici de la comunitat o amb reparar danys causats, per tal de reforçar el respecte
i compromís de millora cap a la comunitat.

4.4. Agents participants i funcions
a) Professional referent de les MASE. Aquest professional haurà de desenvolupar les
funcions següents:
• Valorar inicialment si la persona infractora compleix els requisits per ser acollida
a les MASE.
• Contactar amb la persona infractora o, en el cas dels menors d’edat, contactar
primer amb els seus responsables legals.
• Elaborar una avaluació inicial per a cadascun dels casos, en la qual es tinguin
presents: el principi de voluntarietat, les possibilitats d’un treball educatiu, la disposició de la persona i/o dels seus responsables a acceptar les condicions de les
mesures, la capacitat d’arribar a acords, etc.
• Definir el pla de treball més adequat a la realitat de la persona que farà les MASE,
en relació amb el que es dictamini a l’ordenança municipal.
• Desenvolupar el pla de treball.
• Fer el seguiment dels acords i del desenvolupament de les accions.
• Vetllar pel compliment adequat de les accions.
• Mantenir informada la instància administrativa sobre el compliment i l’evolució
de la mesura.
• Coordinar-se amb altres recursos, serveis i entitats del municipi per dur a terme
les accions establertes.
• Elaborar un informe final del procés seguit i deixar constància de si s’han arribat
a complir o no els acords inicials (informe de valoració o execució).
b) Els agents col·laboradors que participen en la implementació de les accions són aquells
que no tenen la responsabilitat directa de l’execució de les MASE però participen en
el desenvolupament de les accions que s’acordin.
• Serveis municipals
		 Dels serveis municipals que participen en el desenvolupament de les accions
s’espera que:
• Ofereixin activitats a partir de les quals es pugui desenvolupar el pla de treball.
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• Estiguin coordinats, tinguin reconeguts uns espais i terminis per a fer-ho i
tinguin capacitat de decisió sobre les accions que s’han de realitzar i la manera per dur-les a terme.
• Entitats ciutadanes (vegeu l’annex 6.2.6)
Les funcions d’aquests agents són:
• Dur a terme el pla de treball acordat pel tècnic referent de les MASE.
• Establir una comunicació periòdica i fluida amb aquest tècnic.

4.5. Com s’implementen les accions educatives
o reparadores?
L’esquema següent descriu el procés que cal seguir per desenvolupar les accions tenint
present el procediment intern administratiu (vegeu l’apartat 3.1 dels tres models de
fluxograma).

Denúncia
(infracció de l’ordenança
municipal)

Primera valoració
de si compleix els requisits
per entrar al programa
de les MASE

Desenvolupament
del pla de treball
Desenvolupament de
les accions previstes
Si hi ha col·laboració
amb altres serveis
municipals i/o entitats:
Coordinació

Primer contacte
amb la persona infractora
(en el cas de menors,
cal convocar els
responsables legals)

Entrevistes incials
Espai d’escolta
Informació
Condicions
Compromisos
Definició/consens
del pla de treball
Signatura del document
d’acceptació de les MASE

Seguiment
del pla de treball

Informe final de
la valoració de l’execució
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4.6. Tres experiències locals
Fitxa tècnica. Descripció de les accions i mesures alternatives
Ajuntament

Mataró (Maresme)						

Nom del programa

Mesures alternatives a la sanció econòmica o mediació reparadora

Any d’inici

2006								

Servei que ho coordina

Servei de Mediació Ciutadana (Servei d’Igualtat i Ciutadania)		

Ordenances que regulen
les MASE

Ordenança de civisme: https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew
%3fcido&bopb/2005/02/20050202/B901_20050202_114_124.pdf
Ordenança general de residus urbans i neteja: https://dibaaps.diba.cat/
scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&bopb/2009/10/20091024/BOPB_
20091024_064_071.pdf

Objectius

La mediació reparadora esdevé l’eix central de les mesures alternatives
a la sanció econòmica. Es concep com una mesura educativa
individualitzada que permet a les persones joves fer front a l’obligació
de reparar els danys causats —amb la promoció de l’empatia i la
responsabilitat—, incentiva la transformació personal, reforça les
competències personals i repara els danys que van contribuir
al seu comportament.

Finalitats

Empoderar la ciutadania.
Vetllar pels danys, necessitats, obligacions i compromís
de la persona sancionada.
Fer un treball individualitzat de reparació amb la comunitat,
interdisciplinari i transversal, amb els joves i els seus pares,
mares o tutors.
Fer un treball individualitzat de reparació amb la comunitat,
interdisciplinari i transversal, amb els joves i els seus pares,
mares o tutors.
Millorar la convivència.

Destinataris

Persones infractores de l’ordenança municipal menors de 18 anys
i els seus pares, mares o tutors.

Agents responsables
de l’acció

Professionals del Servei de mesures alternatives o mediació reparadora

Agents col·laboradors
facilitadors de la
convivència

Agents que en determinats moments cooperen amb el Servei
de Mediació

•
		
		
		
		

Serveis municipals col·laboradors:
Policia Local (Servei de Via Pública)
Plantilla municipal
Servei d’Iniciativa Juvenil
Centres educatius
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• Entitats:
		 Creu Roja
Desenvolupament
de les accions

Entrevista individualitzada:
1a sessió: Entrevista inicial: pares, mares o tutors i joves. Acceptació
2a sessió: «Què està passant?» (Realitat i present)
3a sessió: «Què vols treballar?» (Futur)
4a sessió: «Què pots fer?» (Opcions)
5a sessió: «A què et compromets?» (Compromís i reparació)
6a sessió: Seguiment amb el jove
7a sessió: Tancament
Vídeo: entrevista a Lídia Nadal, coordinadora de Servei de Mediació
Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró. Per a més informació:
www.diba.cat/web/convivencia i https://youtu.be/2pA0J8KLCTY?list=PL
ktlOkMIU3E3vVRp-pNvZglvn0SKv4exy
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Fitxa tècnica. Descripció per a accions de mesures alternatives
Ajuntament

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat)			

Nom del programa

Mediació reparadora					

Any d’inici

1996							

Servei que ho coordina

Servei de Mediació Comunitària i Ciutadana (Serveis de Ciutadania)

Ordenança que regula
les mesures alternatives

https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew%3fcido&bopb/2010/
01/20100126/B901_20100126_065_079.pdf

Objectius

Possibilitar el compromís de millora i l’abordatge dels conflictes derivats
d’una infracció administrativa a través de fórmules alternatives a la
sanció per reparar o restaurar la comunitat en general i/o els afectats,
víctimes o perjudicats a través de la mediació. El Programa de mediació
reparadora ofereix respostes responsabilitzadores i dialogades, atès
el convenciment que quan es donen des de I’Administració, potencien 		
la interiorització de la cultura de la convivència i el civisme en lloc de la
seva transgressió.

Finalitats

Es pretén que la persona o persones implicades, en el cas de menors
amb el consentiment dels seus pares, mares o tutors:
• Siguin protagonistes dels seus actes: control del procés.
• Assumeixin la seva responsabilitat: dimensió que pertoqui.
• Reflexionin en relació amb els fets i les seves conseqüències:
fets significatius.
• Valorin la seva capacitat de transformació del conflicte: millora futura.
• Es comprometin a no repetir les actuacions que han motivat la sanció:
joc net mutu.

Destinataris

Població del Prat que prèviament hagi estat objecte d’un expedient
sancionador (joves, grups, persones acompanyants, etc.) i que accepta
voluntàriament la responsabilitat dels fets amb el compromís de millorar
la convivència que ha estat afectada. En el cas de menors, amb
l’autorització i el compromís dels pares, mares o tutors.

Agents responsables
de l’acció

Professionals del Servei de Mediació

Agents col·laboradors
(i alguns exemples
d’accions)

Agents que en determinats moments cooperen amb el Servei
de Mediació

• Serveis municipals:
		 Policia local: campanyes d’educació viària, d’ús del casc en bici i
		altres
		 Gent gran: horts lúdics municipals
		 Cultura-Joventut: Centre Cívic Jardins de la Pau, Centre Cívic
		 Ribera Baixa, sala d’exposicions, biblioteca municipal, equipament
		 cultural la Capsa, equipament de joventut el Lloro, diferents espais
		 i actes durant la Festa Major del Prat, Pessebre Vivent (suport
		 logístic), informació i assessorament
		 Serveis de Ciutadania: Cases d’en Puig
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		 Participació: punt solidari i programa de voluntariat
		 Esports: instal·lacions esportives i Programa d’observació d’actituds
		 violentes i racistes als partits de futbol (seguiment d’activitats
		esportives)
		 Pla d’actuació Sant Cosme: activitats vinculades al barri de Sant
		Cosme
		 Educació: patis oberts, suport a la vigilància
		 Sanitat: Servei de prevenció del consum d’alcohol i altres
		substàncies
		 Manteniment i serveis: jardineria, neteja, cementiris, etc.
		 Medi ambient: Consorci per a la protecció i gestió dels espais naturals
		 del Delta del Llobregat
•
		
		
		
		
		
		
		
		

Entitats:
Servei integral per a les conductes addictives (SPAI)
Creu Roja: Banc d’aliments
Fundació Catalana de l’Esplai
Fundació Francesc Palau
Fundació Rubricatus
Associació Hispana (entitat esportiva)
Consorci per a la protecció i els espais naturals del Delta del Llobregat
Residències de gent gran (suport i reforç a diferents activitats)

Desenvolupament
1. Informació sobre la possibilitat de substituir la sanció econòmica per
de les accions		 una mesura alternativa responsabilitzadora i educativa de reparació
		 del dany.
2. Sol·licitud formal de participar en el programa de mediació reparadora
		 (substitució de la sanció econòmica per una alternativa cívica amb
		 compromís de millora).
3. Entrevista amb la persona afectada; en el cas dels menors, també
		 amb els pares, mares o tutors legals. Assumpció de la responsabilitat
		 dels fets, acceptació i signatura del compromís de realització del
		 programa (el nombre de sessions varia en funció de la tipologia
		 de la infracció, característiques individuals i el grau de transformació,
		 en termes d’acceptació, responsabilitat i possibilitats de millora).
4. Valoració tècnica de la viabilitat del programa.
5. Suspensió de l’expedient sancionador.
6. Realització i compliment del programa.
7. Informe-proposta de finalització de l’expedient sancionador.
8. Decret de condonació de la sanció econòmica.
9. Sessió de tancament. Entrevista de seguiment.
Algunes preguntes que es fan des de la mediació restaurativa són:
• Què va passar?
• Què pensaves i què senties en aquell moment?
• Què has estat pensant des de llavors?
• Qui ha resultat afectat?
• Què cal fer per arreglar les coses?
Vídeo: entrevista a Xavier Jiménez, coordinador del Servei de Mediació
Comunitària i Ciutadana de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. Per a
més informació: www.diba.cat/web/convivencia i https://youtu.be/aJWg
MbaxpqI?list=PLktlOkMIU3E3vVRp-pNvZglvn0SKv4exy
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Fitxa tècnica. Descripció de les accions de mesures alternatives
Ajuntament

Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Any d’inici

2006

Servei municipal
que ho coordina

Servei de Mesures Alternatives (Serveis Socials)

Ordenances que regulen
les mesures alternatives

Ordenança de convivència: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fne
w?bop2015&02/022015001956.pdf&1
Ordenança de tinença d’animals: https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx
?fnew?bop2015&05/022015014406.pdf&1
Ordenança de soroll: http://www.vilanova.cat/content/tramits/
TEXTREFOSOrdenancadesorollivibracionsmarc2015.pdf
Ordenança de platges: https://dibaaps.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew
%3fcido&bopb/2008/06/20080612/B901_20080612_117_125.pdf

Objectius

Oferir als ciutadans de Vilanova i la Geltrú la possibilitat de substituir
determinades sancions administratives per activitats d’utilitat pública
amb interès social i de valor educatiu, així com la reparació dels danys
i/o malestar ocasionats a la comunitat. Les mesures d’acció educativa
estan pensades per als menors, i les de benefici a la comunitat,
principalment per als majors d’edat.

Altres objectius

Responsabilitzar el menor de la falta comesa, la qual cosa implica
l’assumpció i la reflexió sobre allò que ha fet, i els seus efectes
i conseqüències.
Oferir una oportunitat de canvi perquè el jove pugui ser actor d’un
procés educatiu.
Potenciar l’actitud de diàleg, saber escoltar i saber comunicar amb
claredat el pensament propi.
Facilitar al menor el coneixement de les ordenances municipals que
afecten la convivència cívica de la ciutat de Vilanova i la Geltrú.

Finalitats

Promoure la responsabilització de la persona infractora o sancionada.
Implicar els pares, mares o tutors en el cas dels menors.
Reduir els actes que malmeten el nostre entorn.
Implicar la comunitat en la gestió del conflicte.
Vincular els joves al municipi.
Detectar situacions de risc.

Destinataris

Qualsevol persona (en cas dels menors de 18 anys cal l’autorització
materna, paterna i/o del tutor) ciutadana de Vilanova i la Geltrú que hagi
estat sancionada per infringir les ordenances municipals; també es
poden acollir voluntàriament al programa aquells menors d’edat que
hagin estat denunciats per consum i/o tinença de drogues a
la via pública.

Agents responsables
de l’acció

Professionals del servei de mesures alternatives o mediació reparadora

Serveis municipals
col·laboradors

En determinats moments cooperen amb el Servei de Mesures
Alternatives (Serveis Socials):
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• Cultura: Biblioteca Armand Cardona i Museu Víctor Balaguer
• Medi Ambient: centre d’atenció, adopció i acollida animals de
		companyia
• Policia local: senyalització viària i educació viària
• Serveis Viaris: brigada d’obres i serveis de neteja
• Educació: la Paperera
• Relacions Ciutadanes: ludoteques
• Promoció Econòmica: Mercat del Centre i Mercat de Mar
• Oficina Jove
Entitats

Culturals, juvenils, excursionistes, de recerca, humanitàries...

Desenvolupament
de les accions

Entrevista inicial.
Reconeixement del fet infringit.
Responsabilització i conseqüències del fet.
Espai educatiu o formatiu: en aquestes sessions es treballa el diàleg
i la reflexió sobre les normes, l’ús de l’espai públic i convivència,
habilitats per la resolució de conflictes...
Acció reparadora: col·laboracions amb entitats, segons el perfil
del jove i el que vulguem treballar i/o altres accions que puguin sorgir
de l’espai formatiu.
Exemples: suport a projectes com les aules d’estudi, suport als tallers
de salut, suport a entitats en l’organització d’actes, etc.
Vídeo: entrevista a Sara Marín, tècnica del Servei de Mesures
Alternatives l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Per a més informació:
www.diba.cat/web/convivencia i https://youtu.be/HD25xmMPlbo?list=PL
ktlOkMIU3E3vVRp-pNvZglvn0SKv4exy

4.7. Tres casos de mesures
• Fent de professor particular. Vídeo del cas de Mataró. Per a més informació: www.
diba.cat/web/convivencia i https://youtu.be/cbuTgzwVkVM?list=PLktlOkMIU3E3vV
Rp-pNvZglvn0SKv4exy.
• Baralles al carrer. Vídeo del cas del Prat de Llobregat. Per més a informació: www.
diba.cat/web/convivencia i https://youtu.be/lDksyRWx89M?list=PLktlOkMIU3E3vV
Rp-pNvZglvn0SKv4exy.
• Trencadissa per Carnaval. Vídeo del cas de Vilanova i la Geltrú. Per més a informació: www.diba.cat/web/convivencia i https://youtu.be/SDl98q3lIwQ?list=PLktlOkMIU
3E3vVRp-pNvZglvn0SKv4exy.
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Annex 6.2. Models de procediment
Annex 6.2.1. Model d’instància de sol·licitud

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Municipi

CP

Província
Telèfon 1

Telèfon 2

Correu electrònic

Dades dels responsables legals (en cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment)
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili a efectes de notificació
Telèfon

Correu electrònic

Actuant com a

del/la menor				

Havent-me estat notificada la
(denúncia/resolució d’incoació de procediment sancionador/proposta de sanció), núm.
,
en data
, per presumpta infracció de l’article
de l’ordenança
, així com havent estat informat/da de la possibilitat de sol·licitar
l’aplicació de mesures alternatives a la sanció.
Exposo:
Reconec expressament la participació/autoria en els fets descrits a la denúncia que estan previstos
a l’ordenança com a alteracions de la convivència del municipi.
Per tot això,
Sol·licito:
Entrar al programa de mesures alternatives a la sanció econòmica per tal de substituir la sanció
administrativa per una acció alternativa segons allò que disposa l’article
de l’ordenança
.
Data

, lloc
Signatura del/la menor

Signatura del/la responsable legal 		

NOTA: En cas de desistir o no complir amb el programa, l’Ajuntament continuarà o iniciarà el procediment sancionador
corresponent a la infracció administrativa esmentada.
Les dades de caràcter personal que conté aquest document podran ser comunicades a l’entitat gestora del programa de
mesures alternatives d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
En cas de progenitors divorciats, es recomana tenir l’autorització d’ambdós.
Cal entregar una còpia als interessats.
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Annex 6.2.2. Model de document d’autorització de progenitors/tutors

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili a efectes de notificació
Telèfon

Correu electrònic

Actuant com a

del/la menor				

Exposo
En data
proposta de sanció) contra
amb núm.

, (denúncia/resolució d’incoació de procediment sancionador/
,
de data
.

Sóc representant legal de l’esmentat menor/persona incapacitada legalment.
Havent estat degudament informat/da dels fets transcorreguts, atenent la seva naturalesa i les
circumstàncies establertes a l’article
de l’ordenança
,
així com la possibilitat que aquests fets siguin abordats mitjançant mesures alternatives amb finalitat
educativa i/o reparadora (MASE) en qualitat de responsable legal del/la menor [nom i DNI]
					
,
qui expressament ha reconegut la seva participació.
Autoritzo que participi en el programa de mesures alternatives
(Aquí es pot detallar el catàleg i fer creuetes)
Perquè consti als efectes oportuns,
Data

, lloc
Signatura del/la menor

Signatura del/la responsable legal 		

Es pot sol·licitar una còpia, si es creu oportú, del DNI, llibre de família o documentació que acrediti
relació amb el curador/tutor.

Les dades de caràcter personal que conté aquest document podran ser comunicades a l’entitat gestora del programa de
mesures alternatives d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
En cas de progenitors divorciats, es recomana tenir l’autorització d’ambdós.
Cal entregar una còpia als interessats.
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Annex 6.2.3. Model de compromís amb el pla de treball

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Municipi

CP

Província
Telèfon 1

Telèfon 2

Correu electrònic

Dades dels responsables legals (en cas de menors d’edat o persones incapacitades legalment)
Nom i cognoms

DNI/NIE

Domicili a efectes de notificació
Telèfon

Correu electrònic

Actuant com a

del/la menor				

				
Dades de l’acte de denúncia i expedient
Número d’expedient

Número de denúncia

Data de la denúncia

Fets denunciats

Activitat o pla de treball (descripció de tasques)
Acció proposada
Programa o calendari
Temps (hores)

Data d’inici

Data de finalització

Servei, entitat o institució
Nom de l’entitat		
Nom i cognom de la persona responsable
Adreça
Municipi

CP

Telèfon

Acords
Un cop realitzada la mesura reparadora, el Departament/Servei
emetrà un informe valoratiu de l’execució.
Serà motiu d’emetre un informe desfavorable i/o de rescissió de la mesura alternativa: l’incompliment
de la mesura en els dies i horaris pactats (sense justificació documental), l’incompliment de les tasques
establertes en la mesura, la falta de respecte i el mal comportament durant la seva execució, i donar-li
mal ús o no retornar el material facilitat per l’entitat per a l’execució de la mesura en els terminis
establerts.
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n El/la sol·licitant està d’acord a substituir la sanció pecuniària per la mesura alternativa
voluntàriament, cosa que no suposarà, en cap cas, l’existència d’una relació de caràcter laboral
amb l’Ajuntament o les entitats col·laboradores.
n El/la sol·licitant no pateix cap malaltia i/o al·lèrgia que li impedeixin el desenvolupament de les
tasques de la mesura alternativa.
n El/la sol·licitant es compromet a utilitzar correctament el material que l’entitat col·laboradora li
faciliti per desenvolupar la mesura alternativa (roba, calçat, guants, estris de treball, etc.)
i retornar-lo en bon estat en el moment i lloc que assigni l’entitat.
n El/la sol·licitant no està d’acord a substituir la sanció pecuniària per la mesura alternativa i, per
tant, renuncia a aquesta opció.

Signatura de la persona sol·licitant
de les mesures alternatives

Signatura de la persona responsable legal
en cas que el/la sol·licitant sigui menor d’edat

Signatura del/la tècnic/a del
Departament / Servei de l’ajuntament

Signatura de la persona responsable l’Entitat / Servei

Data

, lloc
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Annex 6.2.4. Model d’informe favorable i sol·licitud
de suspensió del procediment

Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms

DNI

Adreça
Municipi

CP

Província
Telèfon 1

Telèfon 2

Correu electrònic

Dades de l’acte de denúncia i expedient
Número d’expedient

Número de denúncia

Data de la denúncia

Fets denunciats

Amb relació a l’acta de denúncia referenciada, que va iniciar el procediment sancionador per
presumpta infracció de l’article
de l’ordenança
.
Informo
n Que la persona presumpta infractora s’ha acollit al programa MASE i accepta el compromís
de pla de treball. Se n’adjunta còpia.
Sol·licito que es procedeixi a la suspensió temporal del procediment sancionador.
n La persona presumpta infractora no té interès a acollir-se al programa MASE.
Nom, cognoms i càrrec
Lloc
Data

Servei/institució/entitat
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Annex 6.2.5. Model de l’informe final
Dades de la persona sol·licitant
Nom i cognoms 		

DNI/NIE

Domicili a efectes de notificació
Municipi			
Telèfon

CP

Correu electrònic

(A complimentar per l’entitat col·laboradora)
Assistència:
n Assisteix els dies pactats

n No assisteix els dies pactats

			

Nombre de faltes justificades:

			

Nombre de faltes sense justificar:

			
			

Se suspèn la mesura reparadora per
incompliment en data:

Realització de la tasca:
n Molt bé

n Bé

n Regular

n Malament

n Regular

n Malament

Manteniment del material:
n Molt bé

n Bé

Actitud amb la persona responsable
n Molt bé		
n Bé 		
n Regular		
n Malament

Actitud amb els/les companys/es
n Molt bé
n Bé
n Regular
n Malament

Valoració global

(A complimentar per la persona tècnica de les MASE)
Valoració del grau de compliment
n Satisfactòria. La persona participant ha assolit el compromís de seguiment del programa de mesures
alternatives a la sanció.
n No satisfactòria. La persona participant no ha assolit el compromís de seguiment del programa
de mesures alternatives a la sanció.
Nom, cognoms i càrrec
Servei/institució/entitat

Nom, cognoms i càrrec
Tècnic de les MASE

Les dades de caràcter personal que conté aquest document podran ser comunicades a l’entitat gestora del programa de
mesures alternatives d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal.
Cal explicitar el règim de recursos si es considera un tràmit qualificat.
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Annex 6.2.6. Model de conveni de col·laboració
Conveni a formalitzar amb
per donar suport al programa de mesures alternatives de l’Ajuntament de

Entitats que hi intervenen
D’una banda, l’Ajuntament de
representat per l’acalde/regidor, sr./sra.
i assistit pel secretari, sr./sra.
De l’altra, l’entitat						
pel director, sr./sra.
pel secretari de l’entitat, sr./sra.

		

, 		
,
, representada
, i assistida

Antecedents i motivació
L’Ajuntament de
, en el marc
del programa
, i d’acord amb allò que estableix l’ordenança
, ofereix la possibilitat que les persones infractores
puguin substituir les sancions econòmiques per la realització de mesures alternatives.
L’entitat
(en endavant, l’entitat) està interessada
a col·laborar amb l’Ajuntament en el programa de mesures alternatives a la sanció econòmica (en endavant, MASE), fent especial èmfasi en el seu valor educatiu i/o reparador.
Per tot això, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
Pactes
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’entitat
				
i l’Ajuntament de
per al desenvolupament de les MASE aplicables a l’ordenança
Segon. Obligacions
L’Ajuntament es compromet a:
2.1.a. Informar l’entitat sobre els objectius i finalitats del programa, així com a
donar-li la informació necessària per facilitar l’execució de les mesures.
2.1.b. Derivar a l’entitat les persones que hagin sol·licitat entrar al programa de mesures i que s’hagin compromès a dur a terme la mesura alternativa.
2.1.c. Designar un tècnic competent en la matèria per coordinar i col·laborar amb
l’entitat en la definició del contingut del programa de treball, el seguiment de l’execució i la valoració final.
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2.1.d. Realitzar una contraprestació econòmica corresponent a les despeses destinades per l’entitat a la realització de les MASE.
L’entitat es compromet a:
2.2.a. Informar l’Ajuntament de qualsevol incidència que es pugui produir durant
l’execució.
2.2.b. Designar una persona de referència per al seguiment i la coordinació del programa i la identificació de les activitats i horaris.
2.2.c. Vetllar pel compliment efectiu de les mesures alternatives acordades, fer un seguiment de les persones que les executin, així com de les absències o altres incidències que es produeixin. Informar l’Ajuntament al més aviat possible.
2.2.d. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de
per danys personals i a tercers derivats de la prestació
de mesures.
2.2.e. Complir amb les normes d’higiene i seguretat en el treball establertes per la legislació vigent.
2.2.f. En el cas que les mesures siguin destinades a menors, les persones de referència
que s’ocupin de l’execució i seguiment del programa compliran amb
2.2.g. Facilitar a l’Ajuntament les dades necessàries per a fer una memòria de seguiment del programa. Així mateix, es compromet a participar en coordinacions per tal
d’avaluar el funcionament i aplicar les millores de qualitat necessàries.
Tercer. Obligacions i compromisos econòmics de les parts
L’Ajuntament es compromet al pagament de les despeses per a l’execució de les MASE
per un import màxim de
€, si es comprova la realització de les tasques encomanades a les entitats a plena satisfacció i en el termini establert.
Per cadascuna de les MASE encarregades, l’entitat pressupostarà i programarà les
actuacions, que prèviament hauran de ser aprovades per l’Ajuntament.
Quart. Comissió de seguiment
El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre
l’Ajuntament i l’entitat. Aquesta comissió de seguiment estarà integrada per:
Representant/s de l’Ajuntament de
sr./sra.
						
en qualitat de
Representant de l’entitat, sr./sra.
		
en qualitat de

,
,

Les funcions de la comissió de seguiment són:
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• La coordinació i gestió de les actuacions
• El seguiment i l’avaluació de les actuacions
• La resolució de les dificultats que puguin sorgir en el desenvolupament
de l’activitat dels acords
La comissió tècnica de seguiment es reunirà semestralment per fer l’avaluació
i el seguiment del conveni, i sempre que qualsevol de les parts ho sol·liciti.
Cinquè. Protecció de dades
L’entitat
s’obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l’article
12, números 2 a 4, de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal i al Reglament de desenvolupament de la Llei de protecció de dades,
aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre.
En cas que el personal vinculat a l’entitat subvencionada tingués accés, directe
o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal, l’entitat els exigirà el compliment del deure de secret respecte a les dades i informacions a què haguessin pogut tenir
accés en el desenvolupament de l’activitat o servei prestat.
Sisè. Règim de modificació
El conveni podrà modificar-se per acord unànime de les parts.
Setè. Vigència del conveni
Aquest conveni serà vigent des de la signatura del conveni i fins al dia
.
Així mateix, podrà ser objecte de pròrroga mitjançant un acord exprés de les parts. Abans
de la finalització del termini, les parts —unànimement— podran acordar la pròrroga
per un període de fins a 4 anys addicionals o la seva extinció.
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per
duplicat en el lloc i data que s’assenyalen.
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Annex 6.3. Elaboració de la guia
Per tal d’elaborar la guia orientativa per posar en marxa i/o millorar els programes de
mesures alternatives a la sanció econòmica que teniu a les vostres mans, prèviament es
va organitzar un grup de treball amb ajuntaments i especialistes en l’àmbit, entre els
mesos de maig i desembre de 2016.
El grup de treball ha estat compost per un grup motor, que ha proposat els continguts i l’estructura de la guia i, paral·lelament, per un grup d’anàlisi i debat, amb el qual
s’han fet dues sessions de treball per contrastar experiències locals, debatre i recollir
necessitats a l’àmbit municipal.

Grup motor

Grup d’anàlisi i debat

Participants

Participants

Ajuntaments

Ajuntaments

• El Prat de Llobregat
• Vilanova i la Geltrú
• Mataró

• Arenys de Munt
• Badalona
• Barberà del Vallès
• Castelldefels
• El Prat de Llobregat
• Granollers
• L’Hospitalet de Llobregat
• Igualada
• Manresa
• Mataró
• Mollet del Vallès
• Olesa de Montserrat
• Premià de Mar
• Rubí
• Sabadell
• Sant Adrià de Besòs
• Sant Boi de Llobregat
• Santa Coloma de Gramenet
• Sant Feliu de Llobregat
• Vic
• Vilafranca del Penedès
• Vilanova i la Geltrú

Aportació de coneixement i experiència
per a la definició dels continguts
Acompanyament en la definició
dels continguts jurídics i competencials
Dinamització del grup d’anàlisi i debat per
a la recollida de suggeriments i necessitats
Empresa externa: ADDO
Tècnics de la Diputació
• Serveis Jurídics
• Oficina del Pla Jove
• Secció de Convivència,
Diversitat i Drets Civils

Debatre
Reflexionar
Aportar
experiències,
necessitats i
suggeriments

El primer que va fer el grup de treball va ser enviar un qüestionari per recollir informació sobre com es materialitzen les mesures alteratives a la sanció en cadascun dels
municipis participants. Vam obtenir respostes de vint ajuntaments i en volem destacar
els aspectes següents:
• Els ajuntaments donen als programes/serveis d’aquest tipus noms ben diferents.
• A excepció de cinc ajuntaments que tenen instruccions o reglaments específics per a
aquest tema, en la majoria de casos les mesures es troben regulades a les ordenances
de convivència i/o civisme.
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• Hi ha una dispersió pel que fa a les franges d’edat a què van adreçats aquests programes.
• Les principals finalitats d’aquests programes/serveis són educatives, de responsabilització, de compromís i de reparació del dany.
• Hi ha una gran diversitat de mesures que es porten a terme: des de sessions més educatives normalment adreçades a menors fins a serveis a la comunitat, sessions formatives/informatives...
Qüestionari sobre les mesures alternatives a la sanció econòmica
als municipis
1.
2.
3.

Nom de l’ajuntament
Com s’anomena el programa de mesures alternatives al municipi on treballeu?
En quina normativa/es municipal/s es troben regulades les mesures alternatives
a la sanció? (ordenances de convivència, ordenances específiques...)
4. A quina franja d’edat van adreçades?
5. Les persones reincidents, poden adherir-s’hi?
6. Poseu alguns exemples de tipus de mesures alternatives que impulseu al vostre
municipi.
7.a Quina és la finalitat de l’aplicació de les mesures alternatives?
7.b Quins són els principals objectius de l’aplicació de mesures alternatives?
8.a Quina àrea, departament o servei impulsa i fa el seguiment de les mesures alternatives?
8.b Quants professionals de l’àrea, departament o servei estan vinculats a aquest programa?
8.c Quin perfil tenen aquests professionals?
9. Quines altres àrees, departaments o serveis estan implicats directament en les mesures alternatives a la sanció administrativa?
10. Existeix una comissió de seguiment tècnic? En cas afirmatiu, quins serveis hi
participen?
11. En cas que no tingueu una comissió de seguiment tècnic, es fa alguna mena de retorn
als serveis implicats en les mesures alternatives de les actuacions realitzades?
12.a L’Ajuntament es coordina amb entitats per oferir activitats?
12.b Amb quin tipus d’entitats col·laboreu per desenvolupar actuacions alternatives a
la sanció?
12.c Signeu cap conveni, protocol o document de col·laboració amb aquestes entitats?
13.a Existeix una coordinació amb serveis municipals per oferir activitats?
13.b En cas afirmatiu, amb quins serveis municipals?
14. El municipi on treballeu té algun conveni amb el Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya per oferir mesures penals alternatives?
15. El municipi on treballeu té algun conveni amb el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per oferir mesures alternatives pel consum de drogues?
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16. Les persones infractores, com s’assabenten de la possibilitat d’acollir-se al programa de mesures alternatives a la sanció?
17. Com recolliu la voluntat de participar en el programa de mesures alternatives a
la sanció?
18. Quin és el procediment que se segueix amb la persona interessada a participar de
les mesures alternatives?
21. Quant temps transcorre de mitjana entre l’obertura de l’expedient sancionador
i l’inici de les tasques d’actuacions alternatives?
22. Feu algun tipus de difusió del servei de mesures alternatives a la sanció?
23. Quin paper juguen les persones responsables dels menors infractors durant el procés de les mesures alternatives?
24. Quants expedients de mesures alternatives vau obrir el darrer any? I l’any anterior?
25. Quina proporció de persones infractores que van dur a terme mesures alternatives
han reincidit?
En segon lloc, es va configurar el grup motor per tal de proposar els continguts a treballar a les sessions d’anàlisi i debat, a partir de les necessitats, potencialitats i dificultats
a l’hora d’implementar les mesures alternatives.
Participants del grup motor
Xavier Jiménez

Ajuntament del Prat de Llobregat

Servei de Mediació

Dani Peix

Ajuntament de Mataró

Servei de Mediació

Montserrat Rojo

Ajuntament de Mataró

Servei de Mediació

Sara Marin

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Serveis Socials

Natàlia Farré

Consultora externa

Consultora externa

Adela Collell

Diputació de Barcelona

Servei de Convivència

Antoni Taché

Diputació de Barcelona

Oficina del Pla Jove

Berta Viver

Diputació de Barcelona

Servei de Convivència

Fernando Alonso

Diputació de Barcelona

Serveis Jurídics

Mireia Juncadella

Diputació de Barcelona

Servei de Convivència

Toni Rosa

Diputació de Barcelona

Servei de Mediació

En tercer lloc, es van dur a terme les dues sessions amb el grup d’anàlisi i debat amb
l’objectiu d’esdevenir un espai de treball i reflexió on compartir i consensuar —en la
mesura que es pogués— els continguts que haurien d’aparèixer a la guia.
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Els continguts que es van tractar durant la primera sessió de treball del grup d’anàlisi i debat el passat 28 d’octubre de 2016 van ser:
• El marc legal de les actuacions alternatives a la sanció econòmica per afavorir la
convivència.
• Un retorn del buidatge dels qüestionaris enviats als ajuntaments per conèixer l’experiència i les necessitats dels municipis.
• Per grups, es va consensuar el contingut i l’estructura de la guia, una definició de les
actuacions alternatives a la sanció, de les seves finalitats i principis, així com de
les tipologies de mesures alternatives.
				
En la segona sessió del passat 30 de novembre de 2016, es van posar sobre la taula
aspectes relacionats amb:
• L’organització, el circuit i el procediment intern des que es produeix una denúncia
fins que finalitza la mesura alternativa.
• Les funcions i l’execució de les accions com a mesura alternativa segons franges d’edat.
• Experiències municipals entorn les mesures alternatives al Prat de Llobregat, Vilanova
i la Geltrú i Mataró.
Participants del grup de treball
Gemma Garcia

Ajuntament d’Arenys de Munt

David Ruiz

Ajuntament de Badalona

Anna Aurés

Ajuntament de Barberà del Vallès

Tatiana Mansilla

Ajuntament de Castelldefels

Xavier Jiménez

Ajuntament del Prat de Llobregat

Àfrica Parra

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Núria Viladevall

Ajuntament de Granollers

Oscar Negredo

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Elena Castellano

Ajuntament d’Igualada

Sandra Trullàs

Ajuntament de Manresa

Dani Peix

Ajuntament de Mataró

Montserrat Rojo

Ajuntament de Mataró

Estela Gutierrez

Ajuntament de Mollet del Vallès

Viky Mendoza

Ajuntament de Mollet del Vallès
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6. Annexos

Participants del grup de treball
Santi Sànchez

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Misericòrdia Magret

Ajuntament de Premià de Mar

Xavier Cuadrado

Ajuntament de Rubí

Neus Camacho

Ajuntament de Sabadell

Rafa Llinàs

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Joan Carles Cassou

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

Raül Vidal Corbeto

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Isabel Copetudo

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Anna Aumatell

Ajuntament de Vic

Dolors Marin

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ruben Calvo

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Sara Marin

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Natàlia Farre

Consultora externa

Adela Collell

Diputació de Barcelona

Antoni Taché

Diputació de Barcelona

Berta Viver

Diputació de Barcelona

Carme Expósito

Diputació de Barcelona

Fernando Alonso

Diputació de Barcelona

Jordi Pérez

Diputació de Barcelona

Mireia Juncadella

Diputació de Barcelona

Oriol Oset

Diputació de Barcelona

Toni Rosa

Diputació de Barcelona

Marc Alegre

Diputació de Barcelona

Al llarg de les sessions, tant del grup motor com del grup d’anàlisi i debat, s’han
recollit necessitats i inquietuds dels municipis respecte als diferents temes treballats.
Un cop finalitzat aquest procés de treball amb els ajuntaments participants, s’ha recollit el conjunt d’aportacions, reflexions, informacions i s’ha redactat aquesta guia.
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Les mesures alternatives a la sanció econòmica

Altres publicacions de la sèrie Benestar i Ciutadania

Eines
1

Recull de normativa sobre participació
ciutadana en l’àmbit local. Darrera
actualització: juliol de 2015

2

Guia pràctica per a la realització de
polítiques transversals de gènere en
l’àmbit municipal. Recull d’experiències
positives en educació, joventut, cultura
i esports; serveis a les persones i cohesió
social; treball i promoció econòmica;
sanitat i salut pública; urbanisme,
habitatge i mobilitat

3

Pobresa energètica a la demarcació de
Barcelona. Propostes d’actuació des
de l’àmbit local

4

Pla local de prevenció de
drogodependències. Orientacions
per al diagnòstic

5

Guia per al desenvolupament de projectes
d’horts socials ecològics

6

Guia per a l’avaluació de l’impacte dels
programes d’horts socials

7

Guia per a l’elaboració de plans locals
LGBTI

8

Reglament tipus de participació ciutadana

9

Adjudicació i funcionament intern de
l’allotjament d’urgència i inclusió social

10 Els equipaments juvenils. Reflexions,
certeses i reptes

Publicacions disponibles a www.diba.cat/llibreria
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