Ajuntament de Vic
Regidoria de Convivencia i Seguretat

1. INTRODUCCIÓ

1.1.-

ANTECEDENTS

DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

A I'any 2006 i en Conveni amb la Diputació de Barcelona a través de
l'Area d'Igualtat
Ciutadania,

i Ciutadania

del Servei de Polítiques de Diversitat

s'inicia un procés de treball i de reflexió al voltant

i

de les

accions que s'estaven portant a terme a la ciutat entorn del conflicte i
de la seva gestió. A tal efecte es va redactar a I'abril de 2007 el "Pla
per una Cultura de la Mediació Ciutadana a la ciutat de Vic".

Al mes de setembre
la

Diputació

de

desenvolupament
l'impuls

de 2008 l'Ajuntament
Barcelona

del programa

de serveis

oportunitat

"Conveni
de suport

de mediació

de continuar

amb I'objectiu

el

als ajuntament
que

la

de Vic.

Xarxa de Municipis

i a través de l'Area d'Igualtat

Polítiques

de

Diversitat

i Ciutadania

i Ciutadania

engegat

Diputació de Barcelona, quan es proposa fermament

l'Ajuntament

donar

i

2008-2011,

del

per a

de definir el futur del Servei de Mediació Ciutadana

és dins del Pla de concertació

creació

va

pel

i

No obstant

de

col·laboració

amb la tasca duta a terme fins el moment,

de l'Ajuntament

Servei

de

ciutadana",

Comunitaria

Qualitat

de Vic, signa de nou amb

Servei

de

Mediació

Ciutadana

de Vic, amb els objectius de treballar

de
del

per

la

i formalment

la

Comunitaria

de

per una Cultura de

la Mediació a la Ciutat de Vic, així com també, com a eina de gestió
alternativa

de conflictes.
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La Diputació de Barcelona i dins del citat marc va proporcionar suport
tecníc

i económíc,

propiciant

la contractació

de tres

persones

formades en mediació i una altra de suport administratiu.

Així doncs, a principis de I'any 2009, es va redactar
d'establiment,

la memoria justificativa

un Projecte

i el projecte del reglament del

Servei de Mediació, que va derivar per en I'aprovació definitiva
Servei de Mediació com a servei públic de I'ajuntament

del

de Vic i que

es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data
29 de juliol de 20091.

Des de la creació definitiva

del Servei de Mediació, no només s'ha

treballat activament per la implementació

de les bases, les finalitats,

criteris d'actuació i recomanacions establertes en I'inicial Pla per una
Cultura de la Mediació Ciutadana a la ciutat de Vic, sinó que també
pensem que hem sigut capac;;osd'anar més enlla de tot alló que es va
preveure en aquell moment i dins el marc i context social existent.

1.2.-MODEL

ACTUAL DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

Actualment podem afirmar que el Servei de Mediació s'ha consolidat
dins I'estructura municipal, i sobretot a la ciutat de Vic. S'ha propiciat
el treball en xarxa, la transversalitat
participació

ciutadana.

coordinada de gestió

Amb

departamental,

aquesta

nova

per la convivencia,

prevenció del conflicte.

1

línia

i la

transversal

deis conflictes, el Servei de Mediació Ciutadana

i Comunitaria s'ha convertit definitivament
del procés de vetllar

la proximitat

Veure Annex 1: Publicació al DOGC
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en un element catalitzador
cohesió social, gestió i
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Volem destacar la relleváncia que per part del Consistori s'ha donat al
Servei; tant és així que amb la nova legislatura
2011 es va crear una nova regidoria
Seguretat-

iniciada a maig de

-Regidoria

de Convivencia

dins la qual hi pengen les tres principals

de conflictes

ciutadans:

Guardia

i

árees receptores

Urbana, Agents Cívics i Servei de

Mediació.
La Regidoria de Convivencia
tres eixos primordials:

i Seguretat

ha centrat

el seu treball en

la transversalitat entre els tres serveis; el

retorn de la informació

dins i fora de la Regidoria;

protocols de tolerancia

zero

en

temes

com

els

i els

sorolls

i

I'ocupació indeguda de I'espai públic.
La transversalitat
d'aquesta

entre els tres serveis i, al cap i a fi, I'estructura

Regidoria

necessitat d'ordenar
I'objectiu

de

Convivencia

i especialitzar

i

Seguretat,

respon

és analitzar

els conflictes

quin és el servei més adequat

la

les actuacions de cada servei amb

que aquestes siguin el rnáxirn de profitoses

voluntat

a

i eficaces.

La

socials cas per cas i determinar

per actuar o quin ho ha de fer en

primer Iloc i quin després.
El retorn

d'informació

coordinació.
setmanalment

En

s'ha

aquesta

convertit
línia,

els

en

I'element

tres

serveis

amb el Regidor i la Coordinadora

exposen els casos a fi que es puguin treballar
estigui

al

cas

programades.
I'estat

de

les

novetats

central
es

reuneixen

de la Regidoria

conjuntament

intervencions

per aquest

motiu,

efectuades

les actuacions

I'administrador

o la Comunitat

sigui necessario La ciutadania

de Propietaris

sempre té un interlocutor

informada.
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o

total de
són més

eficients i globals. La Regidoria queda en contacte permanent
ve'inatge,

i

i tothom

Els serveis mai actuen sense el coneixement

de la situació,

de la

amb el

en cas que
que la manté

4í1~
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Els protocols

de tolerancia

zero preveuen

actuacions

concretes

part de cada servei, amb una actuació final de Guardia
casos

enquistats

acordats

entre

personalment

o

reiterats.·

Es programen

serveis

les tres potes i sota la supervisió

per

Urbana en
planificats

del Regidor,

que

fa el retorn a la ciutadania.

El Servei de Mediació, consolidat dins el teixit social i dins I'entramat
departamental

de

l'Ajuntament,

acompanyament

de comunitats

amb o sense administrador,
morositat.

assoleix

de propietaris

l'excel-Iencia

en

amb conflictes veinals,

pero també en el tractament

Aquest Servei és un pilar fonamental

de casos de

dins I'estructura

de la

Regidoria per aquesta seva labor en un context social excessivament
delicat i davant una realitat social diversa i canviant.

Vic no només presenta un model social ric en diversitat,

sinó que esta

formada per una ciutadania

cada vegada més envellida i on els joves

són les principals

de I'atur i I'exclusió

mesures

víctimes

reparadores

Departament

per a joves

social. El treball

en

i el que es fa amb I'ajuda

del

de Justícia de la Generalitat

clara mostra. Igualment,

s'ha convertit

de Catalunya,

en imprescindible

el Servei efectua en l'árnbít de les Comunitats
administrador
convivencia
eliminar

ja que garanteixen
El treball

vernal,

la morositat

en són una
la labor que

de Propietaris

sense

el mínim requerit per tal que hi hagi
per arribar

dins les comunitats

a acords

que permetin

de vems són la punta de

d'iceberg de conflictes vemals que, a vegades porten anys enquistats.
La seva

condició

d'informació

imparcial

i neutral

básica per a la Regidoria

s'ha

convertit

i en permet

en una font
el treball

resta de serveis en un clima de respecte, consens i dlaleq.

1.3.- REFLEXIONS

PEL FUTUR
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de la

Entenem el projecte
redefinible,

del Servei de Mediació com un projecte

flexible i necessaríament

obert,

adaptable a les situacions que la

ciutat va vivint. Tant és així que volem fer una petita reflexió tenint
en compte I'evolució experimentada

pel Servei des de la seva efectiva

creació juliol 2009 fins a data d'avui febrer de 2012, prenent com a
base les dades estadístiques

i experiencia

Al Ilarg deis dos anys d'implantació
dades objectives
increment
vernal

obtingudes

evolutiu

propietaris

que reguli normativa

i gestió

de quotes,

observat

un

de la comunitat

reglaments

de

de reqírn interior

interna ... ) i per tant la necessitat d'acompanyar

de propietaris

I'acompanyament

hem

any d'un 15% de casos de tipologia

d'organització

(impagaments

les comunitats

del Servei de Mediació i amb les

per estadístiques,

i en I'últim

i especialment

casuística.

en la seva reestructuració

del president,

i sobretot

doncs la seva, és una tasca dura,

qraturta i sovint desaqraída.
Hem observat

que una escala de vetns desorganitzada,

s'hagi constiturt
motius

de mobilitat

propietat

etc .. , en definitiva,

permet.

hi ha pisos buits
les quotes

són el primer focus de conflicte a la

sempre

impagaments

de comunitats

generen

nova dins la comunitat

de Mediació

no existia.

liquidesa

per afrontar

sobretot

les extraordlnártes.

arranjament

judicials...

per

que no tenen

de finques, doncs el moment econórnlc actual no els ho

Aquests

conflictologia

gairebé

s'ha desestructurat

velns que no paguen

bancartes,

Estem parlant

administrador

Servei

o desnonaments

d'entitats

comunltártes,
ciutat.

com a tal o bé constiturda

sense que

alguns

de propietaris

El fet que tinguin

les despeses

de desperfectes,

en

tals

ordinarles
com

humitats,

5

casos

una

que als inicis del
una manca

de

de la comunitat,

manteniment

de

I'edifici,

i d'altres, fa que les relacions

i

entre els vems que paguen i els que no, es tensin, derivant

en alguns

casos cap a altres tipologies de conflictes vemals.

Aquests conflictes que es generen dins la comunitat
primers

conflictes

que dins d'una ciutat

de veins són els

s'han de gestionar,

i on el

Servei de Mediació de Vic hi dedica gran part de recursos, doncs és
fonamental

endrecar les comunitats

a nivell micro, per després fer-ho

extensiu a la ciutat.

Val a dir que qracies al treball transversal
Mediació i en col·laboració

propiciat des del Servei de

directe amb les arees de Guardia Urbana i

Agents Cívics s'ha aconseguit

abordar

el conflicte

vessants i per tant la gestió resulta altament

des de totes les

efectiva.

En aquest sentit i durant aquest període, s'han dut i es duen a terme
actuacions específiques en determinats

barris de la ciutat, deis quals

volem destacar el treball específic a Habitatges Montseny.

Aquest és un barri de la ciutat

de Vic, que qeoqraficament

queda

"a'lllat" de la ciutat en el sentit que es troba a I'altre banda de la via
del tren.

Hlstórícament

són edificis,

42

escales,

construrts als anys 60 per acollir el flux d'immigració
de la península ibertca. Actualment
la gran majoria

que

varen

ser

arribada del sud

és un barri amb molta mobilitat

de vems del barri

són immigrants

África, Marroc i India; i la resta de residents,

procedents

i
d'

pocs, són gent gran que

han viscut des de sempre al barrio

Des del Servei de Mediació es varen detectar conflictes convivencials
vetnals, així com també un alt índex d'impagament
comunitat.

A tal efecte es van iniciar entrevistes

6

i

de quotes de la

i reunions tant amb
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presidents
treballar

com amb

persones

els casos concrets

transversalment
Seguretat,

i gestionar

amb els serveis

amb

reestructurar

referents

I'objectiu

de

aquelles comunitats

de diferents

conflictes

de diferent

de la Regidoria
cohesionar
de propietaris

gueto

físic

treballar

i difondre

Amb

la cultura

aquest

els velns.

amb

projecte

transversal

i coordinat

i

barri,

específic

s'ha

pogut

procediments

pel fet de compartir
del

treball

amb les tres branques de la regidoria,

doncs

els conflictes s'han gestionat,

ha sigut

de

del barri com a

de la mediació i aportar

1 també

el

el impagaments

per a la gestió deis conflictes que es produeixen
la vida

índole,

que s'havien quedat

evitar la possible visualització

i cultural.

per

de Convivencia

socialment

sense carrecs a la seva junta així com gestionar
quotes , i en definitiva

escales

exemple

d'una manera o altre, en funció del seu

estat o nivell de complexitat.

Donada I'ampliació

de la ternatica

grans interlocutors

en aquest projecte

Social a Catalunya,

ja que la majora d'escales en formen

seus temes

organitzatius,

a treballar

i

el fet

que un deis

és la Fundació de I'Habitatge

es va considerar

oportú

part en els

contractar

els

serveis d'un assessor legal extern a I'ajuntament,

que domina varis

idiomes, expert en temes de propietat

i en la gestió de

grans comunitats

o mancomunitats,

processos

de

mediació

propietaris

senceres i aportés

responsabilitats,

que

horitzontal

que pogués participar

es

realitzaven

dificultats

dificultaven

comunitats

la visió legal del tema,

obligacions, ... complementant

ja que, a voltes, el buit de coneixements
seves

amb

comunicatives

o

en alguns
de

pel que fa a

la tasca de mediador;

legals entre els vems i les

culturals

per

assessorar-se,

o encallaven els processos.

En aquest sentit ha estat un complement
mediadors amb les comunicacions,

que ha facilitat

la tasca deis

no només amb els verns del barri

7

sinó també amb la Fundació. D'aquesta manera s'ha pogut iniciar una
actuació global al barri on els mediadors juntament
destinen

específicament

dues hores setmanals

als vems amb conflictes

varis, concretament

amb I'assessor hi

atenent

directament

els dilluns de les 18h a

20 hores, al Centre Cívic Montseny, ubicat al mateix barrí.

En aquest mateix sentit, aquesta contractació

també s'ha utilitzat

per

iniciar una tasca similar als edificis del carrer Torelló, que actualment
necessiten

d'una urgent

conflictologia

vernal.

reestructuració,

degut

situació social i económica

organització

a la degradació

que

i gestió de la
pateixen

per la

deis seus ocupants.

2.- DADES ESTADÍSTIQUES

Les dades que es detallen
memoria

a continuació

de la tasca realitzada

volen ser no només una

pel Servei de Mediació durant

I'any

2011 sinó una mostra de la seva implantació

a la ciutat de Vic i dins

el consistori viqatá. A banda, les estadístiques

avalen el nou Model de

la Regidoria de Convivencia
transversal

i coordinat

i Seguretat,

que ha confiat en el treball

del Servei de Mediació amb la Guardia Urbana

i els Agents Cívics.

2.1-. Casos gestionats pel Servei de Mediació durant el
2011

El Servei de Mediació Ciutadana
SMCC) ha gestionat

durant

i Comunitaria

(d'ara

en endavant

I'any 353 casos deis quals se n'han

tancat 228.

8
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A 31 de desembre

de 2011,

I'estat deis casos era el següent:

Casos tancats

durant

el

període
Casos

228
oberts

durant

el

període

353

Casos tancats
39%

o Casos

tancats

• Casos oberts

Casos oberts
61%

•

Deis casos tancats:

Mediació

91

Gestió/facilitació

101

Desestimats

26

No

posteriorment

competencia

servei/derivació

del
15

9
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No compet éncia del
servei/ derivació
6%
Desestimats
39%

Gestió/facilitació

e

Mediació

•

Gestió/facilitació

e
e

Nocompeténciadel

Desest imatsposteriorment
servei/derivació

44%

•

En referencia

Tancats

als acords en casos mediats tancats:

Tancats amb acord

60

Tancats sense acord

31

sense

acord
34%
ancats
acord
66%

10

amb

o Tancats

amb acord

• Tancats

sense

acord
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2.2-. Tipologia deis casos:
Vemals

239

Activitats
econórníques

57

Familiars

10

Us espais públics

5

Altres

7

Escolars

1

Associatius

4

Incompliment
ordenances
cíviques

10

Escolars
Altres
2%
Ús espais públics

0%

Associatius
1%
Incompliment
ordenances cíviques
3%

2%
Familiars

o Vernals
• Activitats económiques

o

Familiars

o Ús espais

públics

3%
• Altres

o Escolars

Activitats
económiques

17%

Veínals
72%
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• Associatius

o Incompliment

ordenances cíviques
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•

Respecte la tipologia deis casos de conflictes vemals:

Comunitat

(organització,

participació,

impagament,

quotes de

... )

152

Sorolls

26

Animals dornestlcs

4

Mals entesos

15

Neteja i higiene

9

Us espai comú

7

Humitats

15

Obres

2

Olors

1

Altres

8

o Comunitat

(organització,
impagament, quotes de participació,
... )

Ús espai comú Humitats
3%

6%

Obres
1%
Olors
0%

• Sorolls

Neteja i higien\
4%

o Animals

doméstics

Mals entesos
6%
~_""'IIIiiIiii:::!!!!

o Mals

Animals doméstics
2%
Comunitat
(organització,
impagament, quotes
de participació, ... )
64%

Sorolls
11%

entesos

• Neteja i higiene

o Ús

espai comú

• Humitats

Dins la tipologia
2011

de casos velnals, volem emfatitzar

hi ha hagut un augment

de la comunitat

que durant

visible de casos de tipologia

de vems i especialment

12

dins d'aquest

I'any

de gestió

grup, una gran

part deis casos són d'impagaments
deis propietaris

de les vivendes,

15%

I'any

respecte

comunitats,

És per aquest

Estem

I'augment

parlant

gairebé

motiu

que el Servei

de Mediació

més que raonable d'aquesta tipologia

a través de mediacions

motiu

sempre

de

de finques,

d'aquest

de casos s'ha erigit,

amb les parts; així com també gestionar
són bancs que s'han adjudicat

pel procediment

tenen

davant

de les CCPP i en la seva conflictologia

on els propietaris

vivenda básícarnent

ha estat del

en el rnaxlrn referent a la ciutat pel que

fa a la gestió i acompanyament

impagaments

per part

no s'ho poden permetre.

com es deia amb anterioritat,

aquest

en concret

que com hem dit, no tenen administrador

doncs econórnlcament

increment

2010.

de quotes cornunltáries

un

deute

d'execució

important

hipotecaria,

amb

els
la

i que per

la comunitat

de

propietaris.

Val a dir que les gestions facilitades
aquest

sentit

són altament

des del Servei de Mediació en

favorables

i positives

per a les parts

implicades.

També

volem

incompliment
implementació

remarcar

de les ordenances
del projecte

educatives alternatives
comentat

I'augment

de

municipals.

iniciat

a mitjans

casos

amb ánims que continui endavant.

13

de

l'

Aquest fet és degut a la
del 2010 de mesures

a la sanció administrativa,

ha estat acceptat molt positivament

derivats

el qual com ja hem

pels agents implicats i
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2.3-. Origen deis casos:

S'han adrecat

216

al servei

directament

Vénen derivats d'altres serveis de

103

l'Ajuntament
A pro posta del servei

13

Vénen derivats de la xarxa ciutadana

o

3

professional
Vénen derivats d'altres serveis i/o

3

institucions del territori

Venen derivats de la
xarxa ciutadana o
professional
1%
A proposta del servei
4%

\!

Venen derivats d'altres
serveis ilo institucions
del territori
1%

o

S'han adrecat directarrent al servei

• Venen derivats d'attres serveis de
I'Ajuntarrent

oA
Venen derivats d'altres
serveis de I'Ajuntarrent
30%

proposta del servei

o Venen

derivats de la xarxa ciutadana o
professional

S'han adrecat
directarrent al servei
64%

14

• Venen derivats d'attres serveis ilo
institucions del territori
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2.4-. Derivació deis casos:

•

En referencia

a la derivació de casos al servei per part deis serveis

i equips municipals:

EscolaJlnstitut
Servei mediacio
Consell Comarcal

2%

oOAC
• Guardia Urbana

1%

Associacio

Tapis

o Benestar Social

1%

Regidor
3%

o Urbanisme

OAC
4%

Associacions

Guardia Urbana

de I.e'lns

12%

1%

-~-.....

Benestar Social

_____

1%

o Agents Civics
• Associacions

18%

Gestors/Administrador
s comunilats

.Alcaldia

Urbanisme
6%

de I.e'lns

o Geslors/Adminislradors

cornunitats

• Regidor
• Servei mediacio Consell Comarcal

Alcaldia
Agenls Cil.1cs

o EscolaJlnslitul

1%

oCAP

47%

• Agencies

Inmobiliaries

• Associacio

Tapis

2.5-. Altres

•

En referencia

a I'edat de les persones en els casos gestionats:

Menors de 18 anys

12

de 18 a 30 anys

65

de 31 a 64 anys

517

65 anys i més

106
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~nors
65 anys i més
15%

de 18 anys
2%
de 18 a 30 anys

~=-------

9%

o ~nors

de 18 anys

• de 18 a 30 anys
O de 31 a 64 anys
O 65 anys i més

de 31 a 64 anys
74%

•

Segons el genere:

I Homes

417

Dones

283

o

Honnes

• Dones

Honnes
59%
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•

Segons I'origen:

Nacionalitat
espanyola

437

Altres nacionalitats

263

Altres nacionalitats
38%

o Nacionalitat

espanyola

• Altres nacionalitats

Nacionalitat espanyola
62%

El treball

transversal

l'Ajuntament

s'ha

com Urbanisme

estés

notablement

i Benestar

árees

de

Social, amb derivacions

al

servei d'un 6% i d'un 18% respectivament.
que gran part d'aquestes

derivacions

a altres

És important

ja no solen ser casos que no

han trobat sol.lució en aquestes arees o departaments,
venen amb un nivell de complexitat
venir al principi del servei),

(casos que ja

elevat, de fa temps, com solien

sinó que les derivacions

són casos en el

seu inici de detecció i per tant facilita el treball i la possibilitat
transformació

positiva.
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destacar

real de

3.-PROJECTES

REALITZATS DES DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

Un cop consolidat
d'ampliar
Aixó

el Servei de Mediació,

la seva activitat

ha perrnes establir

més enllá de la gestió directa deis casos.
un contacte

tant del propi ajuntament
un treball transversal

s'ha vist la conveniencia

més formal

com externs,

aprofitant

amb altres serveis

així com la possibilitat

els coneixements

de fer

obtinguts

a través

actualment

són els

de la casuística gestionada.

• Els projectes

que s'estan

portant

a terme

següents:

3.1.-CONSELL

El Servei

DE CONVIVENCIA

de Mediació

I SEGURETAT

ha participat

activament

en la redacció

elaboració del Reglament del Consell de Convivencia
té per funcions
diferents

entre

d'altres

ser el garant

interlocutors

veínals

en l'anállsi

i Seguretat,

i

que

de la participació

deis

de les propostes

sobre

al Butlletí

de la

convivencia i seguretat a la ciutat.
Destacar

que el Reglament

s'ha

publicat

Oficial

Província de Barcelona en data 30 de gener de 2012.

Aquest

Consell,

representants
sindicats;

presidit

de totes

associacions

Escolar Municipal;

pel

les entitats

Delegat,

vemals

d'immigrants;

Universitat

la Comissió Informativa

Regidor

esta

de Vic;

Banc

format

per

membres

de

d'Aliments;

Consell

de Vic; fins a 5 ciutadans proposats per

de Convivencia

de cada grup polític del consistori
Regidoria. El Consell, que es reunirá
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i Seguretat;

viqata:

un representant

i tots els serveis

de la

un mínim de tres cops I'any, és

-4f1~
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el rnaxirn órqan

de participació

de la Regidoria de Convivencia

i

Seguretat i per aquest motiu, és I'espai on s'inforrnara, es consultara
i es treballará conjuntament

3.2.-

amb els representants socials.

XARXA DE CONVIVENCIA

S'ha consolidat definitivament

CIUTADANA

i s'ha millorat el funcionament

de la

Xarxa de Convivencia Ciutadana, de la qual el Servei de Mediació va
ser i és un deis impulsors i dinamitzadors.
Per part de I'ajuntament,

en formen part les persones responsables

de Benestar i Família, Guardia Urbana, Serveis Jurídics, Agents Cívics
i Servei de Mediació. Externament de I'ajuntament

també en formen

part Salut Mental d'Osona, els dos Centres d'Atenció Primaria de la
ciutat i Mossos d'Esquadra.
Els responsables de les árees esmentades es reuneixen
ordinaria trimestralment

i de forma extraordinaria

de forma

quan es considera

oportú. A la Xarxa es posen en comú els casos detectats
multiproblemátics

i es debat com abordar

el conflicte

com a

de forma

coordinada entre les arees implicades.

3.3.-

PREVENCIÓ

DE CONDUCTES

DE RISC

EN INFANTS

1

ADOLESCENTS

Antecedents:

El passat 8 de febrer de 2011, I'ajuntament
demanda de col-laboracíó
de la delínqüencta

de Vic va formular

una

amb el Programa de Suport a la Prevenció

juvenil i a la Mediació comunitaria
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General

d'Execució

Departament

Penal

a la Comunitat

Justícia

Juvenil

del

de Justícia.

Aquesta demanda esta va liderada pel regidor del Servei de Mediació i
fruit

de diverses

reunions

celebrades

amb l'Alcalde

de Vic, alguns

regidors de I'equip de govern i els membres del Servei de Mediació,
s'ha acordat fer una diagnosi compartida

de la situació deis infants i

joves del municipi amb I'objectiu de valorar la necessitat d'estructurar
conjuntament

programes

preventius.

Objectius:

Els principals objectius són:

-Conelxer

les problernátiques

que presenten

municipi i els recursos que s'utilitzen

els infants i joves al

a partir de I'elaboració d'una

diagnosi compartida.

-Estudiar

conjuntament

preventives

la conveniencia

i consensuades

i establir

d'impulsar

actuacions

un marc de treball

i de

coordinació.

Metodologia:

La metodologia
a

dir,

compta

professionals
vessants:

és participativa
amb

que

educativa,

i es basa en el treball transversal,

l'assístencta

incideixen

en

assistencial,

coordinació
els joves

informativa,
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des

deis
d'alguna

és

diferents
de

les

lúdica, sanitaria, ... i es
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dinamitza

per dos professionals

externs

a I'ajuntament,

fet

que

facilita la feina i dota de flutdesa les diferents intervencions.

El projecte consta de dues fases:

la Fase: A la primera

reunió deis tecnics municipals

per consens de tots els assistents,
ajuntament,
treballar

treballar

primer

es va acordar
des del propi

per tal de donar una imatge més unificada

amb la resta d'associacions,

entitats

i altres

a I'hora de
serveis

del

municipio

Es realitzen
freqüencla

reunions
mensual

de 2h - 2h 30 minuts
amb l'asslstencia

següents serveis:

-

Agents Cívics
Salut Pública

-

Joventut

-

Vic Dones
Pla de barris
Guardia Urbana
Educació
Serveis Socials
Oficina d'Acollida
Inserció laboral
Coordinació de centres cívics
Mediació Comunitaria
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de durada

amb una

d'un tecnlc de cadascun deis
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2a Fase:

Una vegada s'hagin consensuat els criteris a treballar
diferents

árees municipals,

participació

d'entitats

també s'incloura,

externes

a

des de les

en aquesta taula,

I'ajuntament,

com

poden

la
ser

Mossos d'esquadra, instituts, associacions culturals i grups esportius,
d'oci, etc i aquells agents que es consideri, entre tots, que poden fer
aportacions a aquest objectiu.

Per apropar-nos a aquesta diagnosi, I'equip de Prevenció i Mediació
Comunitaria
l'experiencia

planteja

la necessitat

de coneixer

de primera

rna

i I'opinió deis tecnícs i professionals que treballen amb el

col·lectiu infanto-juvenil

a Vic, des de diferents árnbits.

Accions portades a terme:

1. Qüestionari inicial Les respostes van servir per disposar d'un
material

que

sera

el

punt

de

partida

d'una

estrategia

participativa del treball a realitzar. El qüestionari constava de 3
preguntes:

::::::>

En el teu treball

del dia a dia, quines són les tres

problernátiques més rellevants

que observes en la

situació deis infants i joves que atens, ordenades de més
a menys importancia
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=> Quines són les tres eines o recursos de que disposes
pel teu treball del dia a dia, ordenades

de més a menys

importancia

=> Redacta tres propostes que puguin ajudar a millorar
les situacions

descrites,

major grau de viabilitat

que siguin

realistes

el

possible.

En el buidatge de respostes: sorgeix la problemática
derivada de les dificultats

i tingui

conjunta

de coordinació

2. A la primera reunió, davant les dificultats de coordinació
es decide ix que cada tecníc treballi amb el seu Servei, el
tema de coordinació, també a través d'un qüestionari
que consta de 3 preguntes:

1.Identificar

el lIistat de motius que dificulten

la

coordinació entre les diferents arees municipals.
2.Revisió deis circuits de coordinació que utilitzem
la nostra área (amb qui ens coordinem)

des de

i identificació

alló que funciona i alló que no funciona.
3. Propostes de millora

3. Elaboració d'una graella de recursos per a joves de la
ciutat.
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Es recullen les accions destinades a joves que es fan a la ciutat, tant
des de I'ajuntament

com des del tercer sector, classificades en 9

árnbíts d'intervenció:

Inserció laboral: Accions orientades a donar eines,
formació i suport amb I'objectiu final d'inserir l'usuari/a
en el món laboral.

Formació: Accions orientades a donar coneixements en
diferent ternátíques.

Conflictes: Accions orientades a treballar resolució de
conflictes entre dues o més parts.

Lleure: Accions orientades a facilitar recursos per el
temps lliure o d'oci.

Suport ecedémic: Accions orientades a la millora
académica.

Acollida: Accions orientades a facilitar I'arribada de
persones nouvingudes a la ciutat.

Informació: Accions orientades a facilitar recursos
informatius (sense carácter formatiu).

-

Acompanyament / Seguiment: Accions, de caire
tutoritzador

i amb una certa periodicitat, orientades a

fer el seguiment d'un tema concreto
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Participació: Accions orientades a fomentar
participació

deis joves.

Es considera útil crear una subcomissió encarregada
i manteniment
els recursos

la

de I'actualització

d'aquesta graella i es nomenen dues persones, ja que
són dinárnics,

alguns

estan subjectes a subvencions

són permanents,

pero d'altres

i tenen un caire més temporal.

Valaració del prajecte

El fet de compartir

I'espai que ofereix la taula de prevenció,

pel Servei de Mediació, ha fet que les diferents

arees de I'ajuntament

puguem assolir una visió més holística de la realitat
ciutat, les seves necessitats i problemática

deis joves a la

i les possibles solucions. 1

les stnerqles creades a partir d'aquest coneixement
de revertir,

liderada

compartit

hauran

sens dubte, en una millora de les actuacions.

El fet que a la taula

hi siguin

representats

tots

els agents

que

incideixen en els joves, des d'una o altre vessant, i es faci un treball
conjunt, ofereix una serie d'avantatges:

Una majar

implicació, ja

que totes

les árees

hi són

representades.
Un caneixement

de la tasca de la resta d'árees

a

equips
Millara

la caardinació,

a

través

slnerqies entre els diferents equips.
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Facilita el consens
El ritme de treball el marquen els assistents, alxó va en
benefici del resultat,

ja que no s'avanca si els integrants

de

la taula no creuen haver superat un obstacle.
Eficiencia en els resultats
Evita duplicitats, tant de tasques, circuits informatius,

com

d'accions adrecades a joves; fet que facilita la unificació deis
recursos i es tradueix
imatge

final

en un treball

de I'administració

més eficient,

més integradora

amb una
i no tan

dispersa.

1 tot

plegat

es tradueix

en una major

optimització

deis recursos

existents.

També cal destacar que aquest projecte
regidors
treball

de les árees implicades,
tecníc

i representa

accions prioritzades

3.4.-MESURES

compte amb el suport deis

fet que permet

un compromís

potenciar

per portar

més el

a terme

les

des de la taula técnica.

EDUCATIVES ALTERNATIVES A

LA SANCIÓ

ADMINISTRATIVA

Antecedents:

L'any

2011 es presenta

I'ajuntament

un projecte

pilot

a Serveis

Generals

i s'inicia el projecte, adrecat a aquells ciutadans,

d'edat o adults,

que hagin comes una infracció

municipals de civisme i vulguin adherir-se

Objectius:
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de

menors

de les ordenances

a la mediació restaurativa.

Objectius generals:

Millorar la convivencia ciutadana dins el propi municipio
Funció responsabilitzadora
comportaments

deis propis actes i preventiva

en

futurs.

Fomentar una cultura del dialeg i del compromís

cívic en Iloc

de la seva transgressió.

Objectius específics:

Facilitar un espai de dialeg i reflexió de les conseqüencles
les conductes,

el que representa

per a la ciutat,

de

per a la

família, per al propi individuo
Donar I'oportunitat

de reparar el dany causat.

Procediment:

1. Un cop arriba
I'expedient

al Servei

sancionador,

de Mediació

la Resolució

es contacta amb l' interessat

de
per

a realitzar una entrevista.

2. A I'entrevista

inicial

mesures alternatives

s'explica

en que consisteixen

a la sanció, es parla del fet infringit

s'estudia si es dónen uns condicionants
si l' interessat
participar

les

compleix els requisits

en una mesura

sanció.
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reparadora

i

mínims, és a dir,

per a poder optar a
i evitar

pagar

la

Aquests requisits són:

•

L' infractor

d'haver

no ha ser reincident,
participat

és a dir, no ha

prevíament

en

una

acció

reparadora.
•

Participació

de

forma

Considerar

el

seu

inacceptable,

inapropiat.

voluntaria

en

I'acció

reparadora.
•

•

Responsabilització

comportament

com

de les conseqüencies

a

del seu

comportament.

En el cas de ser menor d'edat cal una autorització
del pare/mate

3. Si I'infractor

signada

o tutors legals.

accepta participar

els interessos,

capacitats

comes la infracció

en la mediació,

i possibilitats

i se li ofereixen

s'estudien

de I'usuari que ha

les possibles accions

restauratives.
4. Es fa I'acompanyament

a I'usuari a I'entitat

col·laboradora

on haurá de fer I'acció restaurativa

i es presenta

responsable

qui

de referencia,

tutorització

que

sera

directa de la tasca a realitzar.

de compromís de treballs comunitaris
tipus

de

treball

a

realitzar,

responsable).
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portara
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Es signa el Full

(on es determina
Iloc,
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les

hores,

el
el
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5. Els dies acordats es signa el registre d'assisténcla.
6. En acabar la tasca realitzada
redacta un Informe valoratiu
la puntualitat,

el responsable

(on es valoren aspectes com

el nivell de realització

amb el responsable

que puguin

per avaluar

la seva implicació

Els informes

I'expedient,

de la tasca, I'actitud

i els companys

qualitatives

tasca.

supervisor

i altres observacions

ser significatives).

es fan

Aixó

servirá

i responsabilitat
arribar

a

amb la

I'instructor

de

qui el tancara i arxlvara.

Valoració del projecte

Les persones ateses fins al moment
la possibilitat

han respós

de realitzar una acció reparadora

molt positivament

a

i les accions han estat

molt diverses en funció del perfil deis usuaris, la seva disponibilitat,
I'oferta

d'accions

que durant
tasques

disponibles,

la setmana

els dissabtes,

distribució

etc. Així grups de joves

residien
alguns

fora

menors

de Vic han pogut
han pogut

de neteja i manteniment

Ha estat especialment

en la

conseqüencies

deis

durant

tasques

el qual han pogut explorar

seus

actes,

propia de I'edat. Tanmateix

quals han participat

han realitzats

profitós en el cas deis joves, ja que s'ha obert

crear xarxa social amb les entitats

aquest projecte
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fruit

les

de

del projecte,

col·laboradores

de disminu'lts

la

ha ajudat a
les

i han valorat positivament

Les entitats

de Vic, ADFO (Associació

a voltes

col·laboradores

desinteressadament

tasca duta a terme conjuntament.
Seminari

participar

a les tardes, ...

un espai de diáleq i reflexió,

impulsivitat

realitzar

i classificació de la roba de la cavalcada de reis, un paleta

ha fet obres a I'espai públic, altres estudiants

possibles

universitaris

la

són:

físics d'Osona),

Brigada Municipal, Vialnet,

Cárítes, Menjadors

Socials, Obra Atlética

Recreativa Vic (OAR Vic) .

• El projecte

previst

de portar

a terme

al Ilarg d'aquest

any és el

següent:

3.5-. TRACTAMENT DELS RUMORS

Davant

la situació

redistribució

de crisi actual,

deis recursos,

que porta

a una necessitat

s'ha observat una proliferació

de

deis rumors

a la ciutat, sobretot els adrecats a persones immigrades.

Per aquest motiu i fruit d'una formació

rebuda des de la Diputació,

s'ha cregut adient iniciar un projecte destinat a I'abordatge
rumors de forma positiva, per evitar el deteriorament

d'aquests

de les relacions

veínals.

Objectius:

Generals:

• Fomentar la cohesió social a través del tractament

del rumor a la

ciutat.

Específics:

• Elaborar

un protocol

per realitzar

rumor.
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un abordatge

estrateqíc

del

• Formació al personal municipal en rumorologia .

• Xerrades a la ciutadania sobre rumors específics

Procediment:

Amb la col·laboració i supervisió d'un professional expert en el tema
de rumorologia,

s'estudia el procediment

d'actuació més adient per

dur a terme el projecte de forma exitosa.

4. FORMACIÓ I DIFUSIÓ

4.1-.

DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

FORMACIÓ IMPARTIDA

És important

PEL SERVEI DE MEDIACIÓ

per I'equip del Servei de Mediació la difusió del servei,

no només a nivell intern de I'ajuntament,

sinó també a nivell externo

A continuació detallem els assessoraments i difusions dutes a terme
durant I'any 2011.

•

S'ha participat

en les reunions de la Taula de mediació

d'Osona, de la qual formen

part el Servei de Mediació

Ciutadana i Comunitaria de I'ajuntament

de Vic, l'área de

Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal d'Osona i el
Pla de Gestió per la Diversitat de Manlleu. També hi ha
assistit persones tecnlques de t'arnblt de la convivencia de
I'ajuntament

de Torelló i de la Mancomunitat

la Plana.

Emmarcat dins I'objectiu de treballar per una cultura de la
mediació.
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•

S'ha assessorat a diferents tecnics municipals
conflictes

derivables

al servei.

forma individualitzada

en tipus de

També s'ha treballat

de

amb les persones que han derivat

casos al servei.

•

Realització d'una sessió formativa
als dinamitzadors
Dinamització

•

de barri dins el Taller Ocupacional

Sessió informativa

a l'area de Benestar
i sobre desnonaments

i Família sobre
judicials.

Taller de suport a la gestió de la convivencia,
les comunitats
basicarnent)
horitzontal

de

Comunitaria.

Mediació hipotecaria

•

de 4 hores de durada

de vems (presidents
per donar

i així facilitar

i secretaris

a coneíxer

d'escala,

la seva tasca organitzativa,

inquietuds,

a

la Ilei de propietat

tant incideix en la vessant convivencial.
es van poder compartir

adrecat

que

Al mateix temps

formular

i resoldre

dubtes generats a partir de la seva tasca diaria.

•

Acte dirigit a presidents de comunitats
no tenen administrador

extern,

de Mediació s'ha acompanyat

de propietaris

que

i per tant des del Servei

en diferents

aspectes en la

gestió del conflicte vernal. t.'essencla d'aquest acte va ser
purament

un reconeixement,

per part del Servei

extensió de la Regidoria de Convivencia
tasca

que

ocasions

porten
difícil,

a terme
sempre

de

a la seva
forma

i per

i Seguretat,

a la

comunitat,

en

qraturta

i

moltes

vegades desagra'lda per la resta de vems. 1 és per aquest
motiu que es va voler donar un reconeixement
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a aquestes

persones que amb la lIuita diaria i desinteressada,
bon exemple

per la convivencia

molt ben rebut pels presidents

a la ciutat.

suggeriments,
Mediació.
regidor

i experíencies

es van recollir propostes,

que

es

Finalment
d'un

L'acte va ser

que durant el transcurs

varen poder fer canvis d'impressions
ells, així com també

treballaran

se'ls va fer

diploma

agraint

són un

des

del

entrega,

la seva

entre

queixes
Servei

per

tasca

es

i

de

part

del

i se'ls

va

obsequiar amb un berenar.

La mediadora

i el Regidor Delegat davant

els presidents

administrador, a la comissaria de la Guardia Urbana.
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de comunitats

de propietaris

sense

Ajuntament de Vic
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El Regidor Delegat i la mediadora entreguen els diplomes i un obsequi als presidents.

És intenció de I'equip del servei de mediació i donada la res posta
positiva per part deis assistents a les formacions i accions, continuar
oferint petits tallers de gestió de la convivencia fets 'a mida' a les
necessitats i circumstáncles deis nostres ciutadans.

4.2-.

FORMACIÓ REBUDA PEL SERVEI DE MEDIACIÓ

L'equip del Servei de Mediació esta en constant formació continuada
amb la finalitat d'ampliar coneixements i aplicar les tecniques i eines
rebudes a la gestió del conflicte per la convivencia i la cohesió social.

•

Les persones mediadores de I'equip, qracies a l'essistencia a les
sessions de supervisió
Diputació

de

de la mediació que porta a terme

Barcelona,

estan
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en

permanent

la

actualització

professional, aprofundint
conflicte i compartint

en I'acció mediadora i de gestió del

amb altres serveis i professionals de la

mediació casos reals i experiencies que ajuden a consolidar el
servei i aprofundir en la mediació professional, aportant també
des de la ciutat de Vic el granet de sorra per sumar en la
construcció de la mediació a Catalunya.

•

També dins del marc propiciat per la Diputació de Barcelona,
estem treballant

amb altres serveis de mediació de Catalunya

per tal d'aprofundir
serveis de mediació,

en I'avaluació de I'acció mediadora
per tal d'anar

avancant

i els

en la millora

qualitativa.

•

a la Jornada "Vivienda Digna y la Crisis de las

Asststéncia

hipotecas", realitzada a la Universitat de Barcelona, el mes de
juny.

•

a la jornada

Asststencía

de "Cornpetencíes

legislatiu per a la gestió de la immigració:
la lIei d'estrangeria

i la seva implicació

locals

i marc

el nou reglament de
per als municipis",

realitzat al Consell Comarcal d' Osona amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, el mes de novembre.

•

Curs de formació per afrontar
associats

a la immigració,

des del món local, els rumors

organitzat

per

la Diputació

de

Barcelona, el mes de julio!.

•

Asststéncía

al curs

"societets

i cultures d'origen de les persones

nouvingudes", realitzat pel Consell Comarcal d' Osona durant el
mes de juny.
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•

Assistencia a la IV Jornada de Prevenció i Mediació Comunitaria.
De la reconstrucció

a la prevenció:

histories

del dia a dia.

Novembre de 2011.

4.3-.

DIFUSIÓ

PÚBLICA DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

En el mes de rnarc de 2011, es va recollir a la premsa,
consistori
ciutat.

pel Servei de Mediació a fi de millorar

A tal efecte es va informar

I'aposta del

la convivencia

del balanc positiu

a la

del servei de

mediació des de la seva creació i fins a la data.
Durant I'últim trimestre
rna de la Regidoria

de I'any 2011, el Servei de Mediació i de la

de Convivencia

i Seguretat

coneíxer la seva tasca a la ciutadania

també

públicament

ha donat a

i a través de la

premsa local.
El dia 10 de novembre de 2011, quan es va presentar

públicament

la

Regidoria, i per tant també el Servei de Mediació de la rna de l'Alcalde
de Vie, Josep Maria Vila d'Abadal, i del Regidor Delegat, Joan Ballana;
a I'acte hi van assistir més d'un centenar de persones, les quals van
poder coneíxer
Servei

i visualitzar

de Mediació

més a fons les tasques

a través

d'un

power

point

reqídor.?

2 Veure Annex 2: Power Point de presentació
Veure Annex 3: Nota de premsa
Veure Annex 4: Recull de premsa
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de la Regidoria

realitzades

explicat

pel

pel propi

Ajuntament de Vic
Regidoria de Convivencia i Seguretat

L'Alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal, i el Regidor de Convivencia i Seguretat, Joan Ballana, durant
la presentació del nou Model de Regidoria. A les primeres files, regidors d'altres municipis i autoritats de
MMEE i CPN.

A la presentació, que es va fer a la comissaria de la Guardia Urbana, hi van assistir més d'un centenar
de veins i vemes de Vic.
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Van cobrir I'acte tots els mitjans de comunicació locals i comarcals i l'Aqencia Catalana de Notícies i
Catalunya Radio.

5. CONVENIS

DE COL·LABORACIÓ

El Servei de Mediació esta portant a terme convenis de col-Iaboració
que ha signat amb altres institucions a fi de fomentar la mediació des
d'altres árnblts.

5.1. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

El Servei de Mediació va signar un conveni amb el Departament
Justícia de la Generalitat

de Catalunya,

a través

de

del Centre de

Mediació en Dret Privat. La signatura d'aquest conveni, I'any 2010, va
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representar
conveni

té

I'adhesió al Servei d'Informació
per

objectiu

facilitar

Mediadora (SIM). Aquest

informació

mediació en casos de conflictes familiars

sobre

el

procés

de

i derivar la petició al Centre

de Mediació en Dret Privat per tal que aquest assigni un mediador del
partit judicial a les parts.

5.2.

CONVENI

1

UNIVERSITATS

AMB

COL·LEGIS

PROFESSIONALS

A partir

de I'any

practiques
Universitats
-

2011

el Servei

amb formacions

de Mediació

signa

de rnasters i postgraus

convenis

de

de les següents

i Col·legis Professionals:

CICAC

(Consell

deis

Il-lustres

Col·legis

d'

Advocats

de

Catalunya)
- Universitat

de Girona

- Universitat

de Barcelona - IL3

- Universitat

de Barcelona - Facultat de Pedagogia

Durant el 2011 s'han ofert tasques de practiques

a sis persones amb

un total de 80 hores o 40 hores de formació, segons el conveni.
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6. CONCLUSIONS

6.1-. CONCLUSIONS

El Servei de Mediació Ciutadana i Comunitaria
es troba plenament
tal

com

El model

de Vic

consolidat després de tres anys de funcionament,

ho reflecteixen

directament

de l' Ajuntament

I'alt

percentatge

d'usuaris

que

s'adreca

al Servei, així com els projectes en els quals participa.

transversal

Convivencia

en que es fonamenta

i Seguretat

molt eficient

la nova

regidoria

de

ha dotat al Servei de Mediació d'una eina

per a I'abordatge

suposat una major proximitat

integral

i coordinat

deis casos, i ha

i rapidesa de resposta a les demandes

deis ciutadans.

Els canvis
econórnlc
noves

en la tipologia

de conflictes

actual,

han portat

demandes

ciutadanes.

acompanyament

a moltes

precarietat

(impagament

comunitaria,

manca

a la necessitat
Per aquest
comunitats
de

que

els

ambients

situacions
deteriorats

deguts

d'adaptar

motiu

en

quotes,

de manteniment

junta, ... ). 1 davant d'aquestes
evitar

vemals

el Servei a

s'ha

una

al context

efectuat

situació

manca

de torea

d'assequranca

de I'edifici,

abséncía

d'una

cal fer una intervenció
donin

un

lIoc

a

per

conductes

deteriorades.

Les despeses i costos de personal del Servei de Mediació han estat
subvencionades

al 100%

fins a 31 de desembre

Diputació de Barcelona dins el Pla de concertació
de Qualitat

i pel Conveni

pel desenvolupament
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de 2011

per la

Xarxa de Municipis
del Programa

de

suport

als ajuntaments

per a I'impuls

deis

Serveis

de Mediació

Ciutadana, i que s'ha prorrogat fins a 31 de marc de 2012.

Si bé es cert que s'esta en vies de signar un nou conveni amb la
Diputació de Barcelona per I'any 2012, dins del Programa de suport
als ajuntaments

per a I'impuls deis serveis de mediació ciutadana

que ajudara econórnlcament
pensem sincerament

a la continuació

i

del servei de mediació,

que no sera suficient per continuar

amb la tasca

duta a terme fins a dia d'avui, doncs són moltes les accions, projectes
iniciats

i expectatives

que depenen

fonamentalment

del Servei de

Mediació.

6.2-. OBJECTIUS DE FUTUR

Els objectius principals i propostes de millora per als propers anys són
els següents:

1. Aconseguir donar resposta a totes les comunitats
que

no

s'hagin

acompanyament
plenament

constttuit
i supervisió

autónoma.

com

a

tals

i

de propietaris
calgui

fer

un

fins que puguin assolir una gestió

Així com, dotar d'eines als vems per a

gestionar la convivencia.

2. Reduir al rnaxirn la morositat

3. Consolidar

dins les comunitats

la taula de prevenció

que el treball transversal

de conductes

de propietaris.

de risc per tal

amb joves es pugui fer d'una forma

flulda.
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4. Crear

un ampli

implicació

i del

catáleq

d'activitats

treball

reparadores,

col·laboratiu

amb

fruit

altres

de la

entitats

i

associacions de la ciutat.

5. Abordar de forma efectiva els rumors originats a la ciutat.

6. Participar en totes aquelles actuacions

de caire participatiu

de

la ciutat on la mediació pugui aportar el seu granet de sorra en
els temes

que afectin

la cohesió

social

i la millora

de la

convivencia.

La implantació

del Servei de Mediació a la ciutat

de Vic qracies al

Programa de Suport de la Diputació de Barcelona i amb la complicitat
de l'Ajuntament,

ha suposat

un canvi en el model de gestió deis

conflictes i de relació de I'ajuntament
una

cultura

d'auto-responsabilització

paternalistes

Cal seguir

amb els ciutadans,
davant

de

promovent

models

més

d'epoques anteriors.

treballant

en aquest

model

per continuar

ciutadans unes eines de gestió positiva de la convivencia,
el díaleq i en I'acceptació de les diferencies,
la gestió eficient de la seva vida en comunitat
i democrática.

Vic, a marc de 2012.
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fent-Ios

oferint

als

basades en

més partícips de

dins una societat plural

EQUIP DEL SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA I COMUNITARIA.

•

Núria Garcia Palomino, mediadora,

amb una dedicació al 100%

de la jornada a 37,5 hores setmanals.

Període gener-desembre

2011
•

Josep Armengol
de la jornada

Medina, mediador,
a 37,5

amb una dedicació al 100%

hores setmanals.

Període gener-agost

2011.
•

Núria Muñoz Carreras, mediadora,
de la jornada

a 37,5

hores

amb una dedicació al 100%

setmanals.

Període

setembre-

desembre 2011.
•

Celta Sánchez

Pérez, administrativa

amb una dedicació

de mitja jornada,

Període gener-desembre
•

Victor

González

del Servei

Romero,

de Mediació,

a 20 hores setmanals.

2011.
assessor

legal,

amb

una dedicació

específica al Servei de Mediació. Període gener-desembre
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2011
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ANUNCI
de l'Ajuntament de Vic, sobre informació pública d'un expedient per a I'establiment d'un servei
públic.
En compliment d'alló que disposa I'article 178.2 del text refós de la Llei municipal i de régim
local de Catalunya i altres disposicions concordants, es fa públic que l'Ajuntament en sessió
plenaria de data 11 de maig de 2009 aprova prendre en consideració i sotmetre a informació
pública I'expedient per a I'establiment del servei públic municipal de mediació ciutadana, sobre
la base de la memoria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei, no s'han presentat reclamacions o suggeriments.
Havent transcorregut el periode d'exposició pública de I'expedient, sense que s'hagin presentat
reclamacions, els acords inicials, que s'especifiquen seguidament, han esdevingut definitius:

1. PRENDRE EN CONSIDERACI6 I'establiment del servei públic municipal de mediació
ciutadana i comunitaria, sobre la base de la memoria justificativa, el projecte d'establiment
projecte de reglament del servei adjunts.

i el

11. SOTMETRE A INFORMACI6 PÚBLICA I'expedient per un termini de trenta dies, a comptar
des de la darrera publicació de les ordenades al paraqraf següent, a efectes de presentació
d'alleqacions i suggeriments.
111. PUBLICAR I'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlleti Oficial de la Provincia, i disposar-ne I'exposició al tauler d'edictes de
l'Ajuntament.
El text integre del reglament del servei apareix publicat al Butlleti Oficial de la Provincia de
Barcelona, núm 168, de data 15 de juliol de 2009.
Es fa públic per a coneixement general, amb la indicació que els actes i les disposicions
anteriors són definitius en vía administrativa i els interessats podran interposar-hi recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la provincia de
Barcelona. També podran formular recurs de reposició davant del mateix órqan autor de I'acte,
en el termini de dos mesos, comptador des del dia següent al de la notificació d'aquest acte. El
termini per resoldre el recurs de reposició és d'un mes, transcorregut el qual, es pot entendre
rebutjat; i, en aquest supósit, els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu,
en el termini de 6 mesos des de la data de I'acte presumpte de desestimació. No obstant aixó,
es podrá interposar ne qualsevol altre si es considera convenient
Vic, 20 de juliol de 2009
P.S.
Joan Costa Rosell
Vicesecretari
PG-247950 (09.203.082)

BUTLLETí OFICIAL DE LA PRovíNClA

15/7 /2009

Administració

DE BARCELONA
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Vallirana,
30 de juny de 2009.
La Cap Dependencia de Recaptació, Nuria
Auge Piñero.

022009022347
--lo

Vic
ANUNCI
En compliment
d'allo que disposa l'article
178.2 del text ref6s de la Llei municipal
i de
regim local de Catalunya
i altres disposicions
concordants,
es fa públic
que l'Ajuntament
en sessi6 plenaria
de data 11 de maig de
2009 aprova prendre en consideraci6
i sotmetre a informaci6
pública
I'expedient
per a
I'establiment
del servei públic municipal
de
mediaci6
ciutadana,
sobre la base de la
memoria
justificativa,
el projecte
d'establiment i el projecte de reglament
del servei, no
s'han presentat reclamacions
o suggeriments.
Havent transcorregut
el període d'exposici6 pública de l'expedient, sense que s'hagin
presentat
reclamacions,
els acords inicials,
que s'especifiquen
seguidament,
han esdevingut definitius:
1. Prendre en consideraci6
I'establiment
del servei públic municipal
de mediaci6
ciutadana
i comunitaria,
sobre la base de la
memoria
justificativa,
el projecte
d'establiment i el projecte
de reglament
del servei
adjunts.
11. Sotmetre
a informaci6
pública
l'expedient per un termini de trenta dies, a comptar
des de la darrera publicaci6
de les ordenades
al paragraf següent, a efectes de presentaci6
d'al-iegacions i suggeriments.
111. Publicar
I'anunci
d'informaci6
pública
corresponent
al Diari Oficial de la Ceneralitat de Catalunya i al BUTLLETí OFICIAL DE LA
PRovíNCIA, i disposar-ne
l'exposici6
al tauler

d'edictes
de l'Ajuntament.
Es fa públic
per a coneixement
general,
amb la indicaci6
que els actes i les disposicions anteriors s6n definitius
en via administrativa
i els interessats
podran
interposar-hi
recurs contenci6s
administratiu
davant
els
jutjats
contenciosos
administratius
de la
província
de Barcelona.
També podran formular recurs de reposici6
davant del mateix
órgan autor de I'acte, en el termini
de dos
meses. comptador
des del dia següent al de
la notificaci6
d'aquest
acte. El termini
per
resoldre el recurs de reposici6
és d'un mes,
transcorregut
el qual, es pot entendre
rebutjat; i, en aquest suposit, els interessats podran
interposar
recurs contenci6s
administratiu,
en
el termini de 6 mesos des de la data de I'acte
presumpte
de desestimaci6.
No obstant aixó,
es podrá interposar-ne
qualsevol
altre si es
considera
convenient
ANNEX: TEXT DEL REGLAMENT
REGULADOR
DEL SERVEI DE MEDIACIÓ
ClUTADA
A I COMUNITARIA
Exeosrció

DE MOTIUS.

El Govern de la Generalitat
de Catalunya
aprová el 27 de maig de 2008 el Projecte de
lIei de mediaci6
en l'arnbit del dret privat de
Catalunya,
que actualment
esta en trárnit parlamentari.
En aquest projecte,
"es reconeix
la capacitat d'autoorganitzaci6
de les administracions
locals i d'altres entitats públiques
per establir.
dins de les seves competencies,
activitats
i
serveis de mediaci6
d'acord,
en tot cas. als

principis
establerts
en el capítol
sobre els
principis
de la mediaci6
de la present Llei".
Donat que aquesta
nova IIei regulara
a
Catalunya
els processos de mediaci6
en l'arnbit de dret privat, el present reglament
vol
adequar-se
al que sera la nova llei, amb els
trets diferencials
que su posa un servei de
mediaci6
municipal,
pero recollint
íntegrament el que s'especifica
en el capítol del projecte de lIei en referencia
als principis
de la
mediaci6.
Aquest reglament
no pretén ser exhaustiu,
sin6 un marc adequat i alhora flexible per no
ofegar un árnbit de treball i una tasca que ha
d'anar trobant el seu camí dins la gesti6 de
conflictes
a la ciutat. La filosofia
de la redacci6 del reglament
també esta basada en un
deis objectius
del Servei: el de difondre
la
cultura de la mediaci6.
Per aixo s'ha decidit
seguir l'esquerna
del mencionat
projecte
de
IIei de mediaci6
en l'árnbit
del dret privat,
per la seva claredat expositiva,
cercant tarnbé
la comprensi6
planera
del que s'estableix,
per tal de difondre
la mediaci6
i els seus processos.
En tot cas. aquest reglament
ha de ser sempre un marc que faciliti,
pero que mai impedeixi la necessária
flexibilitat
que comporta
la complexitat
de treballar en mediaci6
i gesti6 de conflictes
en la ciutat de Vic, entenent
que es va co-construint
dia a dia i cas rera
cas el que ha de ser un servei de mediaci6
ciutadana
i comunitaria
de I'ajuntament
de
Vic.
El Capítol 1, de disposicions
generals, esta-
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bleix els conceptes i els objectius del servei,
resumint els que s'amplien en la Memoria
justificativa del mateix. També determina les
condicions per ser mediador o mediadora del
servei, feina per la qual s'ha d'acreditar una
formació específica homologada pel Centre
de Mediació (actualment Centre de Mediació
Familiar, i segons el projecte de IIei, futur
Centre de Mediació de Dret privat de Catalunya) depenent del Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya. També estableix les funcions de la persona coordinadora
responsable del servei
El Servei de Mediació Ciutadana i Comunitaria de l'ajuntarnent de Vic també gestionara conflictes en els quals no es porti a
terme propiarnent un procés mediador, pero
que pugui facilitar
el restabliment
de la
comunicació
entre les parts i la resolució
pacífica deis conflictes plantejats.
El Capítol 11, sobre els principis
de la
mediació, reprodueix íntegrament el Capítol
sobre els Principis de la mediació del Projecte de IIei mencionat, ja que en ell s'estableix
que els serveis de mediació de les administracions locals han de treballar d'acord amb
els principis que es defineixen
que ha de
complir
la mediació:
la voluntarietat,
la
imparcialitat
i la neutralitat
de la persona
mediadora, la confidencialitat,
el carácter
personalíssim i la bona fe.
El Capítol 111,sobre el funcionament
del
servei, regula el desenvolupament del procés,
procurant mantenir la flexibilitat necessaria i
la proximitat i la facilitació d'accés al servei
tenint en compte que la majoria de les vegades les persones que accedeixen al mateix
desconeixen
el que su posa un procés de
mediació, i que en la primera entrevista no
només s'informa sinó que ja es cornenca a
treballar amb la parto Per tant, la regulació
intenta donar cabuda a totes les situacions:
petició inicial del servei per una part, intervenció directa del servei, derivació d'altres
serveis, sessions informatives establertes en
conveni amb el Centre de mediació
del
Departament de Justícia, derivacions possibles d'un jutge, etc.
En referencia la signatura o no de documents d'acord, el SMCC vol donar pes a la
tradició de l'acord verbal entre parts, propia
de la cultura del nostre país, i que co-responsabilitza a les persones en la resolució del
conflicte. Per aixo, la signatura deis documents d'acord -mentre judicialment
no sigui
necessaria- es deixará com a opció de les
parts.
El Capítol IV determina els drets i obligacions de les parts.
Finalment,
el Capítol V pretén que les
queixes sobre el servei també siguin mediables, és a dir, que s'estableixi I'oportunitat de
resoldre satisfactonarnent els possibles conflictes abans de qualsevol altre procés, que
també es recull. Per aixo, la filosofia de treball del Servei sera la de rebre les crítiques o
queixes com oportunitats de millora, recollint
també tots els suggeriments en aquesta direcció, dins d'una filosofia de qualitat en la prestació i millora contínua del servei.

CAPíTOL

Article

1. DISPOSIClONS

DE BARCELONA

15/7

/2009

Local

GENERAlS

7. Fonament legal

l. L'activitat propia del Servei de Mediació
Ciutadana
i Comunitaria
(a partir d'ara,
SMCC) resta assumida per l'Ajuntament
de
Vic com a servei propi, d'acord amb el que
disposen l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, de bases de regirn local, l'article 63
de la Llei 8/1987, i I'article 66 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal de
regirn local de Catalunya.
Article 2. Concepte i finalitat
l. La mediació regulada en aquest reglament és un procediment no jurisdiccional
de
carácter voluntari i confidencial que s'adreca
a facilitar la millora de la relació i la comunicació entre les persones, per tal que gestionin
per elles mateixes una solució deis conflictes
que els afecten, amb l'assistencia d'una persona mediadora que actua de forma imparcial i neutral.
2. La mediació, com a rnetode de gestió
pacífica de conflictes, pretén evitar l'obertura
de denúncies
i/o processos judicials
de
carácter contenciós, posar fi als ja iniciats o
reduir-ne l'abast.
Article 3. Objecte
l. L'objecte d'aquest reglament és la regulació de la prestació del servei públic municipal gratun de Mediació Ciutadana i Comunitaria, entes com un servei especialitzat en
mediació i en la prevenció i gestió de conflictes.
2. La fi nal itat del servei és la de gestionar
els conflictes de forma alternativa als processos de denúncia/judicialització
(on sempre
apareix el binomi "guanyador/perdedor"),
promovent alhora el diáleg basat en el respecte i el re-coneixement
rnutu, actuant el
servei de forma neutral i imparcial, i propiciant l'espai, els procediments,
tecniques i
elements necessaris per tal que les parts en
conflicte es co-responsabilitzin
en la recerca
voluntaria de solucions a les situacions que
plantegen,
propiciant
així un nou binomi
"guanyador/guanyador".
3. El servei també prornourá i col-laborara
en accions de prevenció de conflictes, en el
foment de la convivencia, la participació ciutadana, la co-responsabilitazció
amb la ciutadania i totes aquells projectes i accions que
cerquin la cohesió social.
4. Els objectius del servei són:
al La coordinació
i desenvolupament
de
les finalitats, criteris d'actuació i recomanacions del Pla per una Cultura de la Mediació
Ciutadana, recollits en el document "Per una
Cultura de la Mediació Ciutadana a la Ciutat
de Vic".
b) La mediació
en conflictes
vemals i
comunitaris,
familiars, escolars, d'activitats
economiques, en i entre associacions i entitats, en l'ús de l'espai públic, en incompliments d'ordenances cíviques i altres, donat
que el servei es defineix com a flexible
i
adaptable a I'evolució de les necessitats de
gestió de conflictes que vagin apareixent a la

ciutat.
e) L'assessorament i gestió de conflictes.
d) La formació en mediació i gestió de
conflictes.
el L'afavoriment
del treball en xarxa i el
co-disseny d'actuacions.
f) El treball per la prevenció, la convivencia, la participació i la cohesió social.
Article 4. Persones mediadores
l. Les persones mediadores del servei ha uran de ser persones mediadores professionals,
és a dir, persones físiques en possessió d'un
títol universitari de carácter oficial, acreditant
una formació i capacitació específiques en
mediació, d'acord amb els requisits establerts
reglarnentáriament,
que es concreten actualment en l'acreditació d'un master o postgrau
en mediació
homologats
pel Centre de
Mediació del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya. A més, la persona
mediadora -si és el cas- ha d'estar col-legiada
en el col-legi professional respectiu, o prestar
serveis en qualitat de mediador o mediadora
per a l'adrninistració pública.
2. El servei estará coordinat per una persona responsable de la direcció i funcionament
del servei, professional amb formació i capacitació en mediació. Les seves funcions seran
les de coordinar
les tasques i el treball en
equip, establir i portar a terme les coordinacions del SMCC amb altres árnbits de treball i
serveis, fer el seguiment deis convenis, elaborar memories i informes estadístics del servei
així com formar part de les comissions de
seguiment
del servei que s'estableixin,
i
representar el servei on convingui.
També
gestionara les possibles queixes del servei
així com les propostes de millora.
'
3. El SMCC pot comptar amb la col-Iaboració de persones tecniques. per tal que intervinguin en qualitat d'experts, i amb la participació de persones co-mediadores, especialment en les mediacions entre més de dues
parts. Aquests professionals han d'ajustar la
seva intervenció als principis de la mediació i
d'aquest reglament.
Article 5. Persones legitimades per participar
en un procediment de mediació
Poden intervenir i instar un procediment
de mediació les persones que tenen capacitat
per disposar de l'objecte de la mediació, que
visquin a Vic, o que siguin part d'un conflicte
que esdevingui a Vic.
CAPíTOL

Article

11.PRINCIPIS

DE LA MEDIACIÓ

6. Voluntarietat

l. La mediació es basa en el principi de
voluntarietat, segons el qual les parts són IIiures d'acollir-s'hi
o no i també de desistir-ne
en qualsevol moment.
2. Si un cop iniciat el procediment
de
mediació qualsevol de les parts en desisteix,
no poden tenir efectes en un litigi ulterior el
fet del desistiment, les ofertes de negociació
de les parts, els acords que hagin estat revocats en temps i forma, ni cap altra circurnstancia coneguda com a conseqüencia
del procediment.
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Artide 7. Imparcialitat
persona mediadora

i neutralitat

de la

1. La persona mediadora exerceix la seva
funció amb imparcialitat garantint la igualtat
entre les parts. Si és necessari, ha d' interrompre el procediment de mediació mentre la
igualtat de poder i la IIibertat de decidir de
les parts no estigui garantida, especialment
com a conseqüencia de situacions de violencia. En tot cas, s'ha d'interrompre o, si escau,
paralitzar I'inici de la mediació familiar, si hi
ha implicada una dona que ha patit o pateix
qualsevol forma de violencia masclista en
l'árnbit de la parella o el familiar objecte de
la mediació.
2. La persona mediadora ha d'ajudar els
participants
a assolir per ells mateixos els
compromisos i les decisions sense imposar
cap solució ni mesura concreta, ni prendre-hi
parto
3. Si existeix conflicte d'interessos entre
les parts i la persona mediadora, vincle de
parentiu per consanguinitat fins al quart grau
o afinitat fins al segon grau o amistat íntima o
enemistat manifesta entre la persona mediadora i una de les parts, la persona mediadora
n'ha de declinar la designació.
En cas de
dubte, pot demanar un informe al seu col-legi
professional.
4. No pot actuar com a mediadora la persona que anteriorment hagi intervingut professionalment
en defensa deis interessos
d'una de les parts en contra de l'altra.
5. En cas que es produeixi
algun deis
supósits de l'apartat 3 i la persona mediadora
no n'hagi declinat la designació, la part pot,
en el termini de cinc dies des que té coneixement de la designació, recusar-ne el nomen ament, davant de l'organ o persona que l'hagi
designat, de conformitat amb alío que preveu
la legislació vigent sobre regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Artide

8. Confidencialitat

1. Totes les persones que intervenen en el
procediment de mediació tenen l'obligació
de no revelar les informacions que coneguin
a conseqüenc ia de la mateixa.
Tant els
mediadors, com els tecnics que participin en
el procediment, estan obligats a la confidencialitat pel secret professional.
2. Les parts en un procés de mediació no
podran sol-licitar en judici ni en actes d'instrucció judicial la declaració del mediador
com perit o testimoni d'una de les parts, per
tal de no comprometre
la seva neutralitat,
sense perjudici del previst en la legislació
penal i processal.
3. Les actes que s'elaboren al IIarg del procediment de mediació tenen carácter reserval.
4. No és subjecta al deure de confidencialitat la informació obtinguda en el curs de la
mediació que:
a) No és personalitzada
i s'utilitza per a
finalitats de formació o recerca.
b) Comporta una arnenaca per a la vida o
la integritat física o psíquica d'una persona.
c) En la mediació dins de l'árnbit comuni-

DE BARCELONA

9. Cerscter personalíssim

1. En la mediació, les parts i la persona
mediadora han d'assistir personalment a les
reunions sense que es puguin valer de representants o d'intermediaris.
En situacions
excepcionals que facin impossible la presencia simultania de les parts, es poden utilitzar
mitjans tecnics que facilitin la comunicació a
distancia,
tot garantint els principis
de la
mediació.
2. En la mediació civil entre una pluralitat
de persones, les parts podran designar portaveus amb reconeixement de capacitat negociadora, que representin els interessos de
cada col-lectiu implicat.
Artide

7 O. Bona fe

Les parts i les persones mediadores han
d'actuar d'acord amb les exigencies de la
bona fe.
CAPiTOl

111. FUNClONAMENT

Artide

77. Inici de la mediaci6

DEL SERVEI

1. El servei el poden sol-licitar:
a) una de les parts, presentant una instancia a l'ajuntarnent a les Oficines d'lnformació
al ciutada o bé contactant amb el servei. l.'atenció directa de les persones que es presenten al servei sense cita previa dependra
de
l'agenda deis i les professionals, ja que totes
les entrevistes han de ser concertades.
b) els serveis públics (tant de I'ajuntament
com d'altres administracions)
que poden
derivar el cas, I'autoritat judicial o per derivació deis Jutjats de Pau, els professionals
col-legiats. que poden proposar a les parts i
contactar directament al SMCC.
c) entitats, associacions, comunitats, etc.
2. El SMCC analitzará
el conflicte
o la
situació plantejada. En el cas que no sigui
gestionable pel servei, s'informará i orientara
a la persona cap a altres serveis o professionals.
3. Si el cas és gestionable pel servei, es
contactara amb les parts del conflicte en un
termini máxirn d'una setmana, per proposar
el procés mediació. En el cas que una de les
parts no contacti amb el servei, després de
proposar per escrit una mediació concertant
dia i hora, es tancará el procés.
4. Si les parts accepten voluntariarnent
la
mediació, s'iniciara el procés.
Artide
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tari, quan s'utilitzi
la figura del "diáleg
públic" com a forma d'intervenció mediadora
oberta a la participació ciutadana.
5. La persona mediadora
ha d'aturar el
procediment
de mediació
i informar a les
autoritats judicials si té dades que revelin I'existencia d'una arnenaca per a la vida o la
integritat física o psíquica d'una persona o de
fets delictius perseguibles d'ofici.
Artide

úm. 168/

72. Procés de mediaci6

1. El procés es pot iniciar amb una entrevista per separat amb cada una de les parts o
amb una sessió conjunta.
2. Inicialment
les parts són informades
sobre els principis
i característiques
de la
mediació, així com un resum del reglament.
Les parts i la persona mediadora poden sig-

nar un document d'acceptació,
i es continuara amb el procés. En el cas que no s'acceptin els principis de la mediació i/o el present reglament,
es donara per tancat el
procés.
3. En els termes previstos en convenis amb
el Departament de Justícia o altres, o en la
legislació processal quan el procés judicial
estigui ja iniciat, el Departament o I'autoritat
judicial pot disposar que les parts assisteixin
a una sessió informativa sobre la mediació, o
quan les circurnsránctes
del cas ho facin
aconsellable
i especialment
si concorren
menors, incapacitats o d'altres persones que
precisin especial protecció.
En tot cas, el
SMCC en coordinació
amb l'organ públic
corresponent, facilitara la sessió informativa i
vetllara, si escau, per l'adequat desenvolupament de la mediació.
4. La persona mediadora pot decidir tenir
entrevistes individuals amb les parts, quan ho
consideri convenient.
5. Podran assistir a les sessions de mediació altres persones mediadores si el SMCC
decideix portar a terme una co-mediació.
6. En cas que les parts, de comú acord
amb el SMCC. decideixin assistir a les sessions de mediació amb advocats particulars,
aquests podran assessorar els seus clients en
qualsevol moment del procés. En tot cas, la
veu en el procés la tenen les parts, no els
seus advocats. En cap cas el SMCC adrnetrá
que només una part assisteixi amb assistencia
jurídica.
7. Amb autorització
de les parts i de la
persona mediadora, podran assistir a les sessions de mediació persones en període de
formació en mediació, així com persones tecniques. En tot cas, qualsevol persona que
assisteixi a una mediació (amb la necessaria
autorització del SMCC i les parts) té l'obligació de respectar el present reglament.
8. Si fos el cas, només es podria enregistrar
una sessió de mediació per motius de formació i estudi de processos mediadors, i amb el
coneixement i permís de les parts i de la persona mediadora.
Artide 73. Actuaci6
persona mediadora

i obligacions

de la

1. La persona mediadora,
al IIarg de la
seva actuació té el deure fonamental de facilitar un acord voluntari i equitatiu entre les
parts i per tant ha de:
a) Propiciar l'escolta i el dialeg respectuós
entre les parts; facilitar que les parts cerquin
possibles solucions al conflicte plantejat.
b) Vetllar per a que les parts prenguin les
propies decisions i disposin de la informació
i de I'assessorament suficients per a obtenir
els acords d'una manera IIiure, voluntaria i
exempta de coaccions.
c) Complir els deures d'imparcialitat
i confidencialitat establerts en aquest reglament.
d) Aturar el procediment
de mediació i
informar a les autoritats judicials si té dades
que revelin l'existencia d'una arnenaca per a
la vida o la integritat física o psíquica d'una
persona o de fets delictius perseguibles d'ofici.
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e) Desenvolupar la seva funció, amb Ileialtat envers les parts, conforme a la Llei, al
Reglament, a les normes deontológiques
i
ajustant-se als terminis establerts.
f) Donar per acabada la mediació davant
de qualsevol causa previa o sobrevinguda
que faci incompatible la continuació del procediment amb les exigencies establertes per
aquest reglament. La persona mediadora ha
de prestar particular
atenció a qualsevol
signe de violencia, física o psíquica, entre les
parts i, quan correspongui, denunciar el fet a
les autoritats judicials.
g) En la mediació feta per indicació
de
l'autoritat judicial, la persona mediadora ha
de comunicar a I'esmentada autoritat si s'ha
arribat a un acord o no en el termini rnáxirn
de cinc dies habils des de I'acabament de la
mediació.
h) No s'abandonara
el procediment
de
mediació sense causa justificada.
i) En tot cas, les persones mediadores han
de respectar els principis de la mediació que
es recullen en el capítol 11d'aquest Reglament, així com les normes deontologiques
del col-Iegi professional al qual pertanyen i
aquelles altres normes de conducta específiques adrecades a les persones mediadores i
que habiliti la normativa vigent.
Article

14. Finalització

de la mediació

1. El procés de mediació acaba:
a) Per arribar les parts a un acord.
b) Per decisió del mediador, davant de
qualsevol causa que faci incompatible
la
continuació del procediment amb els principis de la mediació i per I'establert en aquest
reglament.
c) Per la manifestació de no voler continuar la mediació, expressada per una o totes
les parts.
d) En el cas que una part no assisteixi a la
sessió de mediació acordada, es convocara
de nou per escrit en una altra data i hora. Si
no es posa en contacte amb el SMCC o no es
torna a presentar, es donara per tancada la
mediació.
Article

15. Acords

1. Si s'arriba a acords, es podran reflectir
per escrit en una acta, si així ho desitgen les
parts. Si és el cas, l' acta es signa per la persona mediadora
i per les parts, de la qual
cadascú rep un exemplar.
2. Si és impossible arribar a cap acord,
s'estén una acta en la qual només es fa constar aquest fet.
3. En la mediació feta per indicació
de
l'autoritat judicial, el SMCC ha de comunicar
a l'esrnentada autoritat si s'ha arribat a un
acord o no en el termini rnáxirn de cinc dies
hábils des de l'acabarnent de la mediació.
4. El SMCC fará el seguiment deis acords.
CAPíTOl IV. DRETSI OBLlGACIONS
DElES
PERSONES
USUARIES
DELSERVEI
Article
servei

16. Drets de les persones usuéries del

1. L'Ajuntament de Vic vetllara pel respecte deis drets deis usuaris/aries reconeguts a

DE BARCELONA

Local

les Ileis i, especialment, pels següents:
a) Dret a accedir i gaudir del servei en
condicions d'igualtat.
b) Dret a la informació de les condicions
de prestació deis serveis, i a tenir un exempiar del present reglament
i deis acords
acceptats.
c) Dret a no rebre tractes discriminatoris
per raó de naixenca, religió, opinió, edat,
genere o qualsevol altra circurnstáncia personal o social.
d) Dret a la intimitat personal i familiar, i a
la no divulgació o transmissió sense consentiment exprés de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials, o en
altres tipus de fitxes, arxius, sigui quin sigui el
seu suport.
e) Dret a ser tractats amb respecte i professionalitat.
f) Dret a presentar, en qualsevol
forma
admesa en Dret, reclamacions,
queixes o
suggeriments relatives al funcionament
del
servei, i a rebre'n una resposta adequada.
Article 17. Obligacions
usuéries del servei

de les persones

1. Les obligacions
deis/les usuaris/áries
són:
a) Fer ús adequat del servei i respectar
aquest reglament.
b) Respectar els horaris concertats per afavorir el bon funcionament
i/o prestació del
servei.
c) Complir el pla de treball establert, així
com els pactes, acords i compromisos.
d) Informar
al SMCC sobre qualsevol
modificació
de les seves cir curnstanci es
socials i personals que puguin afectar el funcionament o les condicions de la prestació
del servei.
CAPíTOl V. SUGGERIMENTS
I QUEIXES
SOBREEl
SERVEI
Article
servei

15/7/2009

3. En tot cas, el SMCC sempre proposara
una mediació - amb una persona mediadora
imparcial acceptada per les parts. si és el cas
- per cercar acords.
Disposició

final

Aquest reglament entrara en vigor, una
vegada aprovat definitivament
i publicat el
seu text íntegre al BUTLlETi OFICIAL DE lA
PRovINCIA, quan hagi transcorregut el termini
de 15 dies, que estableix l'article 65.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril i regirá de forma
indefinida fins a la seva derogació o modificació.
Vic, 8 de juliol de 2009.
P. S. El vicesecretari, Joan Costa Rosell.
022009022519
--lo

Vilanova i la Geltrú
EDICTE
En data 27 de maig de 2009, el l'Il-lm. Sr.
Alcalde de l'Ajuntament
de Vilanova
i la
Geltrú va dictar un Decret amb la següent
part dispositiva:
- Primer: Declarar la procedencia
de la
indemnització
a favor de la senyora Carme
Solé Giró amb DNI 77.054.039-Z
per import
de tres mil euros (3.000 EUR) que aniran a
cartee de la partida" Indemnitzacions
sinistres" del vigent pressupost.
Segon: consignar I'esmentada quantitat al
compte bancari 0030-0908-00-0094032307.
Tercer: Comunicar la present resolució a
la part interessada i als Departaments de Tresoreria i Intervenció de l'Ajuntament.
Vilanova i la Geltrú, 9 de juliol de 2009.
El secretari, Josep Comariz Meseguer.
022009022552

18. Suggeriments i queixes sobre el

1. Si alguna persona té un suggeriment,
una queixa o reclamació sobre el servei o
d'una determinada persona mediadora, pot
concertar
una entrevista
amb la persona
coordinadora del SMCC per exposar la problernática i cercar conjuntament solucions.
2. Si no es vol exposar la problemática a la
persona coordinadora
del SMCC, o bé la
queixa fa referencia precisament a l'actuació
de la persona coordinadora
del SMCC, la
persona té dret a comunicar la queixa mitjancant els següents procediments:
a) Si la queixa fa referencia al servei prestat pel SMCC o als deures d'una persona
mediadora no col-legiada, la persona usuaria
del servei té dret a comunicar la queixa mitjancant una instancia presentada a l'ajuntament.
b) En el cas que la queixa afecti els deures
d'una persona mediadora
col-Iegiada,
la
queixa haurá d'anar dirigida als col-Iegis professionals als quals pertanyin les persones
mediadores d'acord amb els procediments i
rnitjancant
els órgans que estableixen
les
seves propies normes.

--lo

Vilanova i la Geltrú
EDICTE
Vist el Decret, de 1 de juliol 2009, el qual
resolt declarar la caducitat de les inscripcions
i aprovar la baixa en el Padró Municipal
d'Habitants de Vilanova i la Geltrú deis ciutadans estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent que no han
renovat la residencia i que es transcriu a continuació:
Vist l'expedient instruit en aquest Ajuntament per tal de resoldre la baixa per caducitat de les inscripcions en el padró d'habitants
d'aquest municipi, deis estrangers no comunitaris sense autorització de residencia permanent que no han renovat la inscripció
padronal periódica, en base a la nova redacció de l'article 16 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Regirn Local, donada
per la Llei Orgánica 14/2003, de Reforma de
la L1ei Orgánica 4/2000, sobre Drets i lIibertats deis estrangers a Espanya i la seva inte-
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REGIDORIA DE
CONVIVENCIA I
SEGURETAT

REGIDORIA DE CONVIVÉNClA I SEGURrTAT

INTRODUCCIÓ
•

La Regidoria de Convivencia i Seguretat agrupa:
• Guardia Urbana
· Agents Cívics
· Servei de Mediació Comunitaria
· Educadors de carrer

•

Objectiu: assolir un model de convivencia i
seguretat basat en la conñanca i en
I'autoritat democrática,

REGIDORIA DE CONVIVÉNClA I SEGURETAT

ORGANIGRAMA
[

DE LA REGIDORIA

1

AIaIIde Josep Maña Vda d'AbadaI

I

[

Regidor DelegatJoan Ballana
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REGIDORIA DE CONVIVÉNCIA I SEGURETAT

COORDlNACIÓ, TRANSVERSALlTAT i PARTlCIPACIÓ
•

Ubicació del despatx del regidor a la Comissaria de
la Guardia Urbana

•

Control diari de les inddendes i seguiment
personalitzat per part del regidor deis casos reiterats o
rellevants

•

Reunió setmanal de coordinació amb tots els
departaments de la regidoria

•

Patrullatge setmanal del regidor amb el caporal de
proximitat a cornercos, veins i comunitats

•

Visites personals del regidor als domicilis deis velns
requeridors

•

Creació del Consell de Convivencia i Seguretat

REGIDORIA DE CONVIVtNCIA I SEGURETAT

GUARDIA URBANA
•

Implementació del Model de Proximitat:
disposar de 10 agents i un caporal per a fer
tasques exclusives de Proximitat que cobreixin
els 5 sectors de la ciutat

•

Sistema de retorn d'informació

permanent al

ciutadá
•

Estudiar donar en concessió la vigilancia i
control de les zones de carrega i descárreqa,
bus i minusvalids a I'empresa que gestioni les
zones d' estacionament d'horari limitat (zona
blava i verda)

REGIDORIA DE CONVIVtNCIA I SEGURETAT

•

Obrir la Guardia Urbana a la ciutadania:
• Visites concertad es d' escoles, instituts, casals d' estiu i
gent gran
• Espai web de la Guardia Urbana
• Twitter de la Guardia Urbana
• Jornada anual de portes obertes

•

Campanyes preventives

i

ststemátiques:

• Excés de velocitat (carrer Torelló, Paisos Catalans, Era
d' en Sallés i Mossim Gudiol)
• Atropellaments/Passos
de vianants
• Iránslt al centre historic. Tancat a la Placa Catedral
• Bicicletes voreres i gossos
• Alcoholemia

i drogues

Protocols de Tolerancia
•

Zero: sorolls reiterats i

apropiació de I'espai públic (P.E. Pla~a Fra Joan i
Habitatges Montseny)

REGIDDRIA

DE CONVIVÉNClA

I SEGURETAT

PROTOCOLS DE TOLERANCIA ZERO
•

Consisteixen

en:

• Control individualitzat

de la incidencia per part

daqents uniformats i/o de paisá durant un mínim de 3 dies i
un máxim de 60 amb sistema de retorn d'informació al

ciutadá

•

S'apliquen

després de:

• lncidencies reiterades i contrastades
• Estudi d'antecedents i entrevistes amb els
requeridors i requerits
• Certesa de la infracció i seguretat jurídica

REGIDORIA

DE CONVIVÉNCIA

I SEGURETAT

AGENTS cíVICS

•

Ubicació deis Agents Cívics a la Comissaria de la Guardia
Urbana

•

Visualització de la seva tasca al carrer a través
d'uniforme
(armilla i anorac)

•

Patrullatge cívic: 2·3 rutes setmanals pels barris de la
ciutat (sud - centre - nord)

•

Campanyes informatives
de civisme, antirumors
detecció d'incidendes ve"inals

i

REGIDORIA DE CDNVIVÉNClA I SEGURETAT

Armilles deis Agents Cívics

REGIDORIA DE CONVIVÉNCIA I SEGURETAT

SERVEI DE MEDIACIÓ
-

Mediació en impagaments de quotes
comunitáries deis pisos d' entitats bancáries,
societats mercantils i particulars

_

Acompanyament en la gestió de les
comunitats de propietaris sense administrador
de finques (impossibilitat económica).

_

Mediacions en prevenció de condudes de risc
(col·laboració amb Departament de Justícia)

REGIDORIA DE CONVIV!NClA ISEGURETAT

CONSELL DE CONVIVENCIA I SEGURETAT

•

És la Jaula ciutadana destinada al debat entorn de la
convivencia i la seguretat a Vicregida per un Reglament
aprovat pel Pie Municipal

•

Participada pels cossos de seguretat, agents socials,
entitats, partits polítics, associacions de veins,
associacions de comerciants i particulars.

•

Primer Consell a celebrar entre febrer i marc de 2012

REGIDORIA DE CONVIV!NClA I SEGURETAT

CONCLUSló

•

Aconseguir un Model de Convivencia i Seguretat
basat en la conñanca i I'autoritat
demecrática, amb el maxim consens polític i
ciutada, que sigui referent a nivell de país

MOlIES GRACIES

Ajuntament de Vic
Regidoria de Convivencia i Seguretat

Annex 3: Nota de premsa
Convivencia

de la presentació

de la Regidoria

de

i Seguretat

Proximitat i tolerancia zero: nou model
de la regidoria de Convivencia 1•
Seguretat
El desplegament de la Guardia Urbana de Proximitat, uniformar els Agents Civics i el
retorn de la informaciá al ciutada són eixos basics del nou model

Josep M Vi/a d 'Abadal i Joan Ballana a la presentació d 'ahir a la comissaria de la
Guardia Urbana
Ahir a la tarda la sala d'actes de la comissaria de la Guardia Urbana va acollir la
presentació pública del nou model de la regidoria de Convivencia i Seguretat. L'acte,
presidit per l'alcalde de Vic, Josep Maria Vila d' Abadal, i el regidor de Convivencia i
Seguretat, Joan Ballana, va comptar amb més d'un centenar persones entre presidents
d' entitats i associacions de veíns, presidents d' escala, cossos de seguretat, autoritats i
veins de Vic.

La nova regidoria aplega tres serveis, la Guardia Urbana, el Servei de Mediació i els
Agents Cívics. Aquesta estructura té per objectiu "assolir un model basat en la
confianca i l'autoritat democrática", tal i com va expressar el regidor Ballana.
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La Guardia Urbana presenta dues novetats destacades, en primer lloc "implernentará de
manera real el Model de Proximitat amb 10 agents i un caporal", va dir el regidor, i
"cobriran cinc sectors de la ciutat aplicant un sistema de retom d'informació permanent
amb la ciutadania". En segona instancia, s'imposa una "política de tolerancia zero en els
casos amb sorolls reiterats i en l'apropiació indeguda de l'espai públic". Aquests
protocols consisteixen en el control individualitzat de les incidéncies per part d'agents
uniformats i/o de paisá durant un mínim de 3 dies i fins a un máxim de 60 amb un retom
diari de la informació als vems.

Per altra banda, ahir es va presentar l'uniforme que a partir d'ara utilitzen els Agents
Cívics, es tracta d'una armilla, un forro polar i un anorac de color vermell amb la imatge
corporativa de l' Ajuntament. Aquesta identificació ha de servir "per a visualitzar la seva
tasca al carrer i dotar de més autoritat les accions que realitzen" segons Joan Ballana.
Igualment, els Agents Cívics han incorporat a les seves tasques el patrullatge cívic,
entre dues i tres rutes pels barris del nord, el centre i el sud de la ciutat, visitant els
veins, els comercos i les entitats.

Pel que fa al Servei de Mediació, el regidor va informar que té per objectiu assolir
"I'excel-leucia en la mediació en impagaments de quotes comunitáries deis pisos
d'entitats bancáries, societats mercantils i particulars", L'increment de les
execucions hipotecáries i la crisi económica ha propiciat un escenari de teosió
convivencial a l'espai privat a causa deis impagaments. Aquest servei municipal
respon de forma eficac en la mediació amb els bancs i afavoreix la relació entre els
veíns. Segons Joan Ballana, "vol ser el referent en l'acompanyament en la gestió de
les comunitats de propietaris sense administrador de finques".

Finalment, Ballana va avancar que entre febrer i marc de 2012 esta prevista la primera
sessió del Consell de Convivencia i Seguretat de la ciutat, órgan que busca "la
participació i la implicació en aquesta materia de tots els agents socials, entitats, partits
polítics, associacions de veíns i comerciants, cossos de seguretat i particulars" per tal de
convertir aquest consell "en una taula ciutadana que sigui operativa a 1'hora de debatre
entom de la convivencia i seguretat de la ciutat".

L'alcalde de Vic, Josep M. Vila d' Abadal, va cloure la presentació fent una crida a la
ciutadania a favor dels valors humans com la convivencia, la tolerancia, el respecte, la
solidaritat, entre altres. Tots ells necessaris per tal que la ciutat de Vic sigui més amable.
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Actualitzat

el 19/07/2011 a les 00:01 h

Per un nou model de convivencia i
seguretat a Vic
A Vic necessitem

reorientar

el nostre

model

de convivencia

i seguretat.

hem de fer possible un model que tingui com a objectiu final l'excel-lencla

Aixo sí, cap partit

polític,

ni tampoc

cap entitat

liderar en solitari aquest gran repte. Ni construir-lo

és facil.

i/o

associació,

fent exduslons

Amb més imaginació que diners

convívendal.

ni tan 5015 el propi Ajuntament

d'entrada.

No

Tot al contrario Pero sense prejudicis i dient les coses pel seu nom ens en sortirem.
.

.

.. A Vic de moment

hi ha pau social,

" .pero prou importants

.aquestes disfuncions

i una millar coordínadó

endemiques

som a temps

a donar-hi
i seguretat

Sovint detectats

deis ínstruments

de convivencia.
i malauradament

la volta;

És ('última

oportunitat.

Hem comenc;at a treballar

recursos i mancomuni

comarcal, si cal) i que resti obert, mitjanc;ant un consell públic de convivencia

protagonistes
l'excel-lencía

(Guardia Urbana, mediadors,

fará

possible treballar

agents cívics i educadors

són

dernocrátlca.
en un nou

esforc;os (també a nivell

i seguretat,

tothom a partir de la próxima tardor. Un model que posara en valor els seus diferents

d'informació

sí,

poques vegades certs, rnoltes veqades

un rnodel basat en la confianc;a i en I'autoritat

que posi ordre, racionalitzi

De petit format,
ja enquistats

que tenim a I'abast percombatre'ls.

les que han estat altaveus de.r.umors,

falsos, que 'no han ajudat a construir

model de convivencia

cert, pero també hi ha alguns problemes

com per ser la nostra primera prioritat.

:' necessíten éJ:un pla dexoc

Encara

per si sol pot

Totes i tots ens hi.hem d'implicar.

a la participació

de carrer) i on I'actuació transversal

per assumir un deIs reptes que té plantejats

de

pero coordinats
i el flux

la ciutat: ser referent nacional en

convivencia l.

hrtp;JI\~\~~~-,n~ciodigital.~á.""t:/6p'i?:ionacion.a:]inotjciaqN
'2Q90iuou:mode! convivencia s...
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el 11/11/2011

«Tolerancia zero» als incívics
L 'Ajuntament de Vicpresenta el nou model de la regidoria de Convivenda i Seguretat, basat en la proximitat

¡
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Josep Maria Vila d'Abadal i j
han presentat el nou model de la regidoria de Convivenaa i 5eguretat Foto: Osona.com

Ahir a la tarda, la sala d'actes de la comissaria de la Guardia Urbana va acollir la presentació
de Convivencia i Seguretat.

L'acte, presidit per l'alcalde de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal,

Joan Ballana, va comptar amb més d'un centenar persones entre presidents
cossos de seguretat,

autoritats

d'entitats

pública del nou model de la re

i el regidor de Convivencia i Segu

i assodacions

de veins, presidents d'

i veíns de Vic.

La nova regidoria aplega tres serveis, la Guardia Urbana, el Servei de Mediació i els Agents Cívics. Aquesta estructura
"assolir un model basat en la confianc;a i I'autoritat

democrática",

La Guardia Urbana presenta dues novetats destacades. En primer lIoc, "írnplernentará
agents i un caporal", va dir el regidor,
la ciutadania".

i "cobriran

cinc sectors de la ciutat aplicant

En segona instancia, s1mposa una "política de tolerancia

indeguda de I'espai públic". Aquests protocols consisteixen
uniformats

tasca al carrer i dotar de més autoritat
les seves tasques el patrullatge
cornercos i les entitats.
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perma

zero en els casos amb sorolls reiterats i en l'apropi,

en el control individualitzat

de les índdencíes per part d'agents
als veíns

I'uniforme que a partir d'ara utilitzen els Agents Cívics, es tracta d'una armilla, un tom

un anorac de color vermell amb la imatge corporativa

h-,-.,..,.·

de manera real el model de proximit

un sistema de reto m d'lnformadó

i/o de paísá durant un mínim de tres dies i fins a un rnáxírn de 60 amb un reto m diari de la informació

Per altra banda, ahir es va presentar

té pe

tal i com va expressar el regidor Ballana.

de l'Ajuntament.

les acdons que realitzen",

Aquesta identificació

ha de servir "per a visualitzar I

segons Joan Ballana. Igualment,

els Agents Cívics han in(

cívic, entre dues i tres rutes pels barris del nord, el centre i el sud de la ciutat, visitant els v
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han presentat

el nou modet

de la regidoria

de Convivencia

i Seguretat

Pel que fa al Servei de Mediació, el regidor va informar
quotes cornunítáríes deis pisos d'entitats
crisi económica ha propiciat

~
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Maria

lIíIa d'Abadal
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Foto: Osona. com

que té per objectiu

bancáríes, societats mercantils

un escenari de tensió convivencial

assolir "l'excel-léncía

i particulars".

en la mediació en impagar

L'increment

de les execucions hipote

a I'espai privat a causa deis impagaments.

Aquest servei rru

respon de forma eficac; en la mediació amb els bancs i afavoreix la relació entre els veins. A més, segons Ballana, "vol ser E
en I'acompanyament

en la gestió de les comunitats

de propietaris

sense administrador

de finques".

Finalment, Ballana va avanc;ar que entre febrer i marc; de 2012 esta prevista la primera sessió del Consell de Convivencia i :

órqan

de la ciutat,

que busca "la participació

associacions de veins i comerciants,

~ 1 •.••,

per tal de convertir

L'alcalde de Vic, Josep M. Vila d'Abadal,

fent una crida a la dutadania

la tolerancia,
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va doure la presentació

el respecte, la solidaritat,

- - -

partits p'

aquest consell "en una taula ciut

i seguretat

Presentació del nou model de la regidoria

,,__.,.....

i particulars"

que sigui operativa a l'hora de debatre entom de la convivencia

convivencia,

~

i la implicació en aquesta materia de tots els agents socials, entitats,

cossos de seguretat

de la ciutat".

a favor deis valors humans e

entre altres, Tots ells necessaris per tal que la ciutat de Vic sigui més a

de Convivencia i seguretat

(POWER POINT)
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L'acte ha tingut una anublc.
degent

Foto: Osona.com

Navega per les etíqi
convivendasequretat
dutadanaJoan Ballana

Notícies relacionade
Manlleu es compromet amb el dvisme i la convivencia
La CUP convoca una assemblea a Vic per la convívencía
Tots som de casa
La Generalitat premia un cómic creat a calldetenes
El PSC vol imposar a Vic «la cultura del respecte»

COMENTARIS

~+28

~-4
la era hora
Anoni, 11/11/2011 a les 18:59
bueno ja era hora i pel que sentit el projecte pinta be
~o
que lapliquin ja!
~+22

~-6
Endavant

Anónírn, 12/11/2011 a les 01:42
Sr Ballana ha d'arreglar tantes coses que de feina no n'hin faltará.Lí desitjo sort i encerts amb la regidoria i confio en la sev
joventut i valentia.La seva il.lusió s'encomana i el felicito per I'acte d'ahir,es va explicar sense embuts i Ii agraim.Només Ii d
~
no defalleixi.Ramon camps.Vic.
~+8

bfJ-26

Exvotant d'ERC Vic

Anóním,
~est

12/11/2011 a les 04:22
comentari ha estat amagat pels lectors. Fes dic per veure el comentario

12:1 +17
~-6
remeienc

Lluis Dalmau, 1.2/11/2011 a les 11:14
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'8 als carrers Tórelló, Era d'en Selles, MOSSElnGudiol i,avinguda dels Paisos Catalans

Agents .efvics
uniformats de
blanc i vermell

r.J

'ictindr~perl1Ja~nen~ment.
~Iradar' al' earrér l.eada.dla
.' "- ,~-'és~".p.~I~~·TVliH~r·
munerara
-

.

.

-Ó: ,
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5~P ¿ornaioon

Vic EIs agents cívics, que ara
també treballen des d'un
deis despatxos de la comissaria de la Guardia Urbana,
estrenaran uniforme. de .
blanc i vermeU, els colors de
la ciutat, L'objectíu és que
se'ls reconegui pel earrer per
si algun ciutadá els vol fer
arribar alguna queixa o 'sug,
geriment. A rnés, s'implanta
I'anornenat "patrullatge
I
cívico, amb dues o tres rutes
setrnanals pels barris de la
ciutat.

,

~:
l'

nou regidor de Convinciaí Seguretat deVic, .
an BaUana (ERC-Som Vic), :,
) esta disposat que quedi
'
Mediadors centrats
npune ni un sol comporen els impagaments
tment incívic. Tant en la
de quotes d'escala
mvivencía diaria als pisos i .
spaíspúblics eom al carrer.
a regidoria.que
ara té el
Vic Els mediadors es vol
espatx a la cornissaria de la
-que se ceritrín a resoldre
els ímpagarnents ríe quotes
iuárdia Urbana, ha comencomunítáríes. Mediaran
at a aplicar er nou Model'
le Convivencia-i'Seguretat,
entre les comunítats de veins
[ue dijous va ser presentat a
i els morosos, siguin particu. lars, empreses o bancs. Tarnnés d'un centenar de perso-.
bé
esfará l'acompanyament
nes d'entitats, associacions
de veíns, escales i cossos de
en la gestió de comunitats de
propietaris que no disposen
seguretat.
~r
d'administrador
de finques
Una de les mesures que
ja s'aplicará d'immediat a
per impcssíbilitat
economípartir de la setmana vinent,
ea. Finalment coordinaran
l'anornenada "mediació repaés que es trauráel radar de '
radora" per aqueUs ciutadans
forma perrnanent al carrero
incívics pénalitzats ainb tre-',
Cada dia no, pero gairebé. Si
balls per a-la cornunítat;
més no es vol-evitar el que'
passava fins ara, que es feien
campanyes de radar, pero
després estava durant mesos
delnou model, a
taneat al garatge de, ia Gua¡':
dia Urbana. El radar sortirá
eIs caso~fuis a
i,sen'inf~imaia al denunciant
de forma permanent i,retará
.
....
. ~.
entre.els carrers on s'ha
Yoc Joan Banana cita com
un dels primers exits impordetectat que es corre més, .
. -~
. tots elIs a la ¿ir"cumval'lació
proposta de sanció.
-tants de l'aplicació del nou
"~¡ncidencia
per part d'agents
de la- ciutat: ToreUó, Era d'en
: :_'¡ .,'
. 'unifcrmats
o de pais~ es f~
Tot plegat es J,asa també
protocol de tolerancia zero
Sellés, Mosseri Gudial i avínJ.C.
-durant un mínim de 3 diesí
en l'enesim model de polilaresolució d'un conflicte
- Un deIs punts entom dels . ,:~, -uñ máxirn de 6Ó:AÚlenunciguda deIs Paisos Catalans,
': da de' proximitat que posa
entre els veins de la placa
tant a la banda de I'Hona
quals pivota el nou Model de -: arrt, amés.se'í
manté permaen marxa l' Ajuntameñt de
Fra joan, al Remei, i un grup
Convivencia i Seguretat de
- nentmentínformat.r'Greiem
' Vic. Aquesta vegada.segons
de persones' que "s'havien
Vermella com deIs Habitarges Montseny..
.
explica Ballana, per pri~era ~_ "-apropiat de I'espai", Els nens,
.. Vie és en els anomenats "promolt en aquest rerorn de la
tocóls de' toleránciazero",
'
~ inforrnació al cíutadá", expli. vegada-simultániarnent
als..
explica, ja no hi baixaven a
Una altra de les novetats
.Es tracta, segons Ballana,
ea Ballana. Del seguirnent
ciñe secrors en que han díví- '- jugar;'i hi havia problemes
és que s'anunciará cada dia
precisament' d'aíxó.ide tenir,
n'acaba sorgínt, si escau,l~
dit la ciutat, S'ha passat de,
associats d'higíene. La medion está situatexactament
el
vuit a, deu agents de proximi' aeió de la regidória, i la inter-'
radar. Ho faran a través d'un
"tolerancia zero" en temes de
.;:
tat,
amb
una
pareUa
per
cada
.
venció,
clau de l'associació
"sorollsreiteratstí
apropiació":
nou compre .de Twitter que
de l'espaí públic'per part -. .. _ Parrullatge
sector, is'ha creatla figura
deghanesos,
va permetre,
ha estrenar aquesta setrnadel caporal de proximitat,
segons Ballana, resoldre el
d'un grup de ciutadans en
na la Guardia Urbana i que
setmanal delregidor
juntament amb l'inspector,
problema.
gestionara personalment el
detriment de la resta.
_ambel caporal
la má dreta del regidor en
regidor Joan Ballana. L'adreEl protocol determina que
aquesta materia.
ea del Twitter de la Guardia
al mornent que es rep una
Un consetl
de proximitar
Urbana és <\\wW.twitter.
Per poder disposar del
queixa o denúncia d'algun
de convivencia
rnáxirn d'efectíus en el conccm/guraanavícil'usuari,
Yoc El regidor joan Ballana
d'aquestS ternes-s'obre una
i seguretat
._
@gurbanavic. "Així el cíutafitxa.Totes passen diariaesta disposat a implicartrol de l'incivisme, des de
da veurá que no hi ha ánirn
se personalment
a fons '
I'Ajuntaments'está
estudiment per les mans del regíen
el
nou
model.
A
part
ant.donar
en
concessió
a
Pardor,
que
fa
un
seguiment
Vic
Associat
al
nou
model
recaptador, sinó que el que .
de revisar diáriament
cosa la vigilancia i control de
personal de la majoria de
es creara un eonseIl de convolem és que el radar sigui
les zones de cárrega i desear'els expedients, dirigeix,
casos després que per part
vivencia i seguretat, que es
dissuasiu i no es corri", explirega, bus i rninusválids i així
una reunió setmanal els
pretén que sigui una "taula
ca Ballana.
de la Guardia Urbana s'naa!liberar els agents que ara,
ciutadana" destinada al
dimecres al matí amb els
La relació amb els cíugin estudiat els antecedents
..
fan aquesta feina. joan Balladebat entorn el tema. Es regícoordinadors de Guardia
tadans vía Twitter forma
del cas i s'hagi parlat amb el
rá per un reglament aprovat
Urbana, agents dvics i
na explica que el nou Model
part d'un pla més ambiciós
denunciant, el denunciar i
pel pIe i s'hi preven la partírnediadors, i fa un seguide Convivencia i Seguretat
d·"obrir.1a comissaria als
altres veíns de l'escala o el
es basa en "la confianca i l'aucipació de eossos de segurement personal deIs casos
sector. Quan hi ha la certesa
ciutadans", en paraules de
toritat democrática", Afegeix
tát, agents socials, entitats,
més rellevants fins al punt
BaUana. En aquest sentit,
de la infraeeió i la seguretat
que
intentaran
tirar-lo
endapartits,
associacions de veins
tarnbé hi haurá una jornada
d'anar a veure els veins a
jurídica que s'está infringint
-alguna de les ordenances de
vant amb el "rnáxirn consens
de portes obertes anual i s'hi
casa seva. Els divendres,
i de comerciants i particupolitic i ciutadá", "Arnés,
arnés, joan Ballana surt a
civisrne es comenta .2 ter el
organitzaran visites de les
lars. La primera reunió del
patrullar amb el caporal de
voldríem que fos un referent
escoles i els casals d'avis de
seguiment diari del caso El
conseIl es vol fer entre febrer
la ciutat.
a niveIl de país", conclou.
i rnarc de 2012,
proxirnitat.
control individualitzat de la

Toi~;anci~~~rÓ
amb~'elssorolls

i'amb J'apr~pi~ci6:d;esp-ais~públics
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Bs agents cMcs

Ifltormen

eIs veihs sobre les cfirectrius de "Ordenan<;a de Son Govem. CMsme

Garantir la pau i I'ordre a la ciutat de Vic
ha estat una de les prioritats de I'equip de
govern municipal que ha basat la seva estrategia en el coneixement, d'arrel, de les
diferents problemáttques
que puguin sorgir
i en el dialeg com a millor aliat per solucionar els conflictes, a vega des molt menors
en inici pero que poden esdevenir grans
si no s'actua a temps. Els agents cívics i
la unitat de mediació, liderades pel regidor Josep Rafús, han realitzat una tasca
constant als carrers i a les escales de ve'ins
i han garantit la pau social, en una ciutat
que per davant de tot és responsable i
prioritza la convivencia. La Guardia Urbana
sota les directrius del regidor Álvar Sola ha
impulsat una estrategia basada en la proximitat amb els ciutadans com a forma per
coneixer I'entorn real i garantir la seguretat
de la ciutat.

i Bons

ccsuesj CorMvénC&a

curadaoa,

Revisió de I'Ordenanca Municipal de Bon
Govern, Civisme i Bons Costums i Convivencia Ciutadana (aprovada el 2006) per tal
que esdevingui un codi comú compartit per
totes les persones que viuen a la ciutat de
Vic. Regula, entre altres coses els sorolls a
la via pública, I'ocupació de la via pública, la
tinenca d'animais, la instaJ.lació d'antenes
als balcons o els horeris cornercials.
Creació del Servei de II',ediacio Ciutadana i
Comunitaria (2009) que treballa en 18 prevenció i ges!ió de conñictes ; .", r'"iavoriment
d~ ta convivencia i CO.I';;::~!: S~8Ia._ :tJ:ant
aquest ¡:Jerioda hé tié:'.=.;l2~ sr· [.~- casos i,
directarnent arnb í.30:: persones E~::casos
que s'han tractat estz'"' r'E-12~io'12::~2::1b
confiicies vemats-so-otts. neieja. oio •..
s, mals
entesos-tamüiars,
esco.a-s. fI::)puel'"s.consurn o U~ C:'es;Jatr pu:·j" cs . /. ~2,l·!.>f oe ta criS! econormca
es treba
E'~ e:, sr ....•
é; cions
pe"so"ar~ I fami!ta:s. e r :<-~IE--.(--- ::'¿"?:.1de~
o;

é ¡é:
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> 1.346 avisos a comunitats de vems per informar de la normativa de roba estesa i 22 avisos
de torratxes que poden suposar un períll per als
vianants.
> S'informa prop de 1.000 usuaris de i'us correote deis contemdors.
~ 1.387 persones han estat mtormaoes de la
necessitat de recolhr els excrements deis gossos.
de censar-los I portar-los IlIgats.
> S'mtorrnen 324 persones de la normativa de
circutació de bicicletes, tant a cichstes com a
vianants que van pel carril bici

•.••.••
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> 437 avisos per tal que es retirin antenes parabóliques deis balcons. Un 66% deis habítatqes
les retira sense haver de recórrer a la Guardia
Urbana.

Es Visiten 99G comercos pe'- cornprovar Que
e!s reo; ..HSlt8 mrrums c"'1:lra'-¡<
tul' d~
r8':la;--'lfc': e¡¡::l.Jeta*gE er cata'a ei~ t ~
'I')rte'
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