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EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’aplicació de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana recull el
compromís municipal i ciutadà d’incorporar dins l’ordenament municipal els
mecanismes de garantia que estableix la Carta europea de salvaguarda dels drets
humans a la ciutat, així com d’establir, mitjançant la mediació i el servei municipal
de mediació ciutadana, espais de diàleg on donar sortida als conflictes de relació
personal i veïnal, introduint mecanismes de resolució de conflictes amb la
implicació d’entitats i agents socials d’una manera participativa i compromesa amb
els drets i deures de tots els ciutadans.
Així, al paràgraf 3 de l’article 9 l’esmentada ordenança municipal diu:
L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al
debat, a l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes
ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en
darrer terme, adopti una resolució.
Més endavant, l’article 40 de la mateixa ordenança afegeix:
Els òrgans i serveis municipals resten facultats per a la implantació, dins l’àmbit
de les seves competències, de mecanismes públics de solució de conflictes
mitjançant la conciliació, la transacció, la mediació o l’arbitratge, que en cap
cas no podran donar lloc a solucions contràries a l’ordenament jurídic.
En un altre ordre de coses i al si del règim sancionador, l’article 42 de l’Ordenança
municipal de civisme i convivència ciutadana estableix, al seu paràgraf 3, quan
regula les sancions:
Les sancions per infraccions lleus poden ser commutades, d’acord amb les
condicions que s’estableixen a l’article 49 d’aquesta ordenança.
Al paràgraf primer d’aquest article 49 de l’ordenança es diu:
Les infraccions lleus a aquesta ordenança poden tenir com a mesura
alternativa o substitutòria de la multa la participació en activitats formatives i de
reeducació en els valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat
laboral, la realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor
de la comunitat. Atès el seu valor educatiu, les prestacions substitutòries seran
promogudes quan els autors de les infraccions siguin menors d’edat.
I el paràgraf 7 del mateix article 49 determina que:
L’organització del sistema de prestació alternativa, així com el catàleg de les
mesures substitutòries de les sancions per les infraccions a aquesta ordenança
seran regulats mitjançant una instrucció general que aprovarà el Ple.
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Els preceptes esmentats són, llavors, el fonament jurídic habilitant d’aquesta
Instrucció general. La regulació que conté s’inspira en els principis i les línies
generals definits a l’exposició de motius i a la part dispositiva del text articulat de
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.
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CAPÍTOL I. OBJECTE I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA
Article 1. Objecte
Aquesta instrucció té com a objecte l’organització del sistema de prestació de
mesures alternatives a les sancions previstes per les infraccions tipificades per
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Article 2. Entitats col·laboradores i principis d’actuació
1. En són entitats col·laboradores els organismes autònoms de l’Administració
pública i altres ens de dret públic que en depenguin, i també les organitzacions i
entitats no governamentals que s’adhereixin al sistema de prestació de mesures
alternatives.
2. Aquests ens i entitats han de vetllar en tot moment perquè les activitats es
duguin a terme amb respecte de la dignitat de les persones i d’acord amb els
principis i les línies generals definits a l’exposició de motius i a la part dispositiva
del text articulat de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.

Article 3. Adhesió
Les organitzacions públiques o privades que vulguin adherir-se al sistema de
prestació de mesures alternatives treballaran conjuntament amb l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat la proposta de col·laboració amb allò que es vulgui afegir al
Catàleg de mesures alternatives i el compromís serà incorporat al conveni general
de l’entitat amb les dades relatives a la seva personalitat i d’altres com:
a) Descripció del programa al qual s’adscriu el participant, amb identificació de
les activitats, localització, horaris, etc.
b) Personal responsable i de contacte amb l’organització.
c) Pautes de control d’assistència i dedicació del participant.

Article 4. Obligacions de les entitats col·laboradores
Les entitats col·laboradores assumeixen les obligacions següents:
a) Vetllar pel compliment efectiu de la prestació en les condicions que
s’estableixi conjuntament amb l’Ajuntament i en els programes de treball
individualitzat, vetllant en tot moment pel compliment dels principis de
dignitat i valor instructor de les activitats de prestació de mesures
alternatives educatives assignades.
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b) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per danys personals i a
tercers produïts a causa de la prestació de les mesures alternatives
assignades.
c) No suspendre el procés de prestació de les mesures alternatives
assignades durant el període d’activitat.
d) Comunicar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat la decisió de deixar
sense efectes la seva adhesió al sistema amb una antelació de, com a
mínim, dos mesos.
e) Lliurar a l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat la informació necessària per
mantenir actualitzades les dades contingudes al catàleg de les mesures
alternatives o substitutòries de les sancions per a les infraccions a
l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana.
f) Complir el criteri d’assignació d’activitats en funció de les capacitats físiques
i formatives de la persona.

Article 5. Registre d’entitats col·laboradores
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat mantindrà actualitzat un registre d’entitats
col·laboradores del sistema de prestació de mesures alternatives a les sancions
previstes per les infraccions tipificades per l’Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana.

Article 6. Programes de treball
1. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha de validar els programes de treball
vigilant que s’ajustin a l’esperit i a les finalitats del sistema de prestació, les ha de
traduir en propostes de treball individualitzades mitjançant la mediació, i en cas
que es consideri necessari es derivarà a places del catàleg de les mesures
alternatives educatives o substitutòries de les sancions.
2. L’assignació dels infractors de l’Ordenança de civisme i convivència ciutadana a
les mesures alternatives i activitats que prestin les entitats col·laboradores es
determinarà en funció dels criteris següents:
a) La infracció comesa, de manera que l’activitat tingui la vinculació més
directa possible.
b) La capacitat formativa i física de la persona, per tal d’assegurar que
l’activitat es desenvolupa de manera adequada.
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Article 7. Assegurança de responsabilitat civil
Els riscos en què puguin incórrer els beneficiaris durant el temps que desenvolupin
la prestació alternativa, concretament les contingències d’accidents i les possibles
responsabilitats civils que puguin derivar-se de la seva actuació davant terceres
persones, seran coberts mitjançant les pòlisses que té contractades l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat.

Article 8. Deure de compliment
Les persones identificades en el conveni de col·laboració com a responsables o, si
s’escau, com a persones de contacte de l’entitat col·laboradora han de respondre
pels compromisos assumits davant l’Administració municipal, especialment del
deure de vigilància i del manteniment de les condicions i característiques de
l’activitat o prestació ofertes.
Article 9. Obligacions de l’infractor que s’acull al sistema
L’infractor que s’acull al sistema està obligat al compliment dels serveis
corresponents a la prestació alternativa en les condicions i pel temps establert a la
proposta municipal regulada a l’article 12.1 d’aquesta instrucció. L’incompliment
comportarà l’informe desfavorable previst a l’article 13.2 d’aquesta instrucció i
tindrà les conseqüències previstes a aquest.

Article 10. Catàleg
L’Ajuntament podrà aprovar el catàleg de les mesures alternatives o substitutòries
de les sancions per a les infraccions a l’Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana. El servei municipal competent en matèria de mediació
determinarà quines de les mesures alternatives del catàleg es proposaran a
l’infractor.
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CAPÍTOL II. PROCEDIMENT
Article 11. Sol·licitud
1. D’acord amb allò establert al paràgraf 5 de l’article 49 de l’Ordenança municipal
de civisme i convivència ciutadana, en incoar l’expedient sancionador s’ha de fer
constar la possibilitat d’acollir-se a les mesures alternatives en els supòsits
previstos a la aquesta ordenança dins del termini de quinze dies.
2. En el cas que la persona denunciada es vulgui acollir a mesures alternatives ha
de presentar una sol·licitud a través dels mitjans previstos a la legislació de
procediment administratiu dins del termini esmentat de quinze dies. La sol·licitud
ha d’incloure una clàusula d’exempció de responsabilitat a favor de l’Ajuntament
de Sant Boi de Llobregat i de les entitats col·laboradores del sistema pels danys
que pugui patir l’infractor a causa de la prestació de la mesura alternativa.
3. Si la sol·licitud no s’ajusta als requisits establerts a l’Ordenança de civisme i
convivència ciutadana i a aquesta instrucció, es continuarà el procediment
sancionador amb el següent tràmit que inclourà la desestimació d’aquesta
sol·licitud.

Article 12. Proposta de mesura alternativa
1. Si la sol·licitud s’ajusta als requisits establerts a l’Ordenança de civisme i
convivència ciutadana es notificarà la proposta de mesura alternativa al sol·licitant,
qui disposarà d’un termini de deu dies per acceptar-la o rebutjar-la.
2. Si no s’accepta expressament la proposta de mesura alternativa dins del termini
de deu dies esmentat es considerarà que es rebutja i es continuarà el procediment
sancionador amb el següent tràmit, el qual considerarà que s’ha produït el
desistiment de la sol·licitud de mesura alternativa.

Article 13. Acceptació i compliment de la mesura alternativa
1. Amb l’acceptació expressa de la proposta de mesura alternativa per part del
sol·licitant es procedirà a complir-la.
2. Un cop finalitzat el compliment de la mesura alternativa s’emetrà el
corresponent informe el qual, en cas de ser favorable, suposarà l’arxiu de
l’expedient sancionador. Si l’informe és desfavorable es continuarà el procediment
sancionador amb el següent tràmit, i en la resolució definitiva es farà referència a
aquest informe desfavorable.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA. DETERMINACIÓ DE LES MESURES
ALTERNATIVES MENTRE NO S’APROVI EL CATÀLEG
Mentre no s’aprovi el catàleg de les mesures alternatives o substitutòries de les
sancions per a les infraccions a l’Ordenança municipal de civisme i convivència
ciutadana, serà el servei municipal competent en matèria de mediació qui
determinarà quines mesures alternatives es proposaran a l’infractor, amb
subjecció als principis i les condicions establerts a l’article 49 de l’ordenança.
DISPOSICIÓ FINAL. EFICÀCIA TEMPORAL
Aquesta instrucció entrarà en vigor al cap de quinze dies hàbils d’haver estat
publicada al BOP i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o
modificació.
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