MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER BERGA A DEBATRE EN EL
PLE DE LA CORPORACIÓ
Moció sobre la creació de l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a la
Sanció Econòmica
L’any 2008 l’Ajuntament de Berga va aprovar l’Ordenança de convivència i via pública
que significava l’adopció d’un marc global que tenia per objecte l’establiment d’un clima
de convivència, de respecte mutu que fomentin les relacions respectuoses entre els
ciutadans i les ciutadanes, establint mecanismes per corregir i, si s’escau, sancionar les
actituds negligents que deteriorin el benestar col·lectiu, garantint els drets i llibertats de
les persones. La mateixa ordenança establia en els seus articles 98 i 99 la possibilitat de
fórmules alternatives a la sanció econòmica realitzant treballs voluntaris per a la
comunitat i tasques socioeducatives. Tot i així, no s’ha desplegat el text normatiu que
en permeti l’aplicació.
Considerem necessari promoure els bons usos dels espais compartits, cercar la
conscienciació d’actituds de respecte i de comportaments educats, i advertir i
desenvolupar tasques de prevenció de conflictes. Amb això, doncs, queda palesa la
voluntat de treballar mesures que, més enllà de les sancions, permetin una
conscienciació col·lectiva mitjançant dispositius socioeducatius amb intenció
pedagògica i reparadora.
D’acord amb l’article 139 de la Llei 57/2003, de mesures per a la modernització del
govern local, s’habilita els ajuntaments per ordenar les relacions de convivència
d’interès local i l’ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i
espais públics. És en aquest marc i amb la voluntat de reforçar la via de la conscienciació
col·lectiva, que es proposen les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica (MASE) com
a conjunt d’accions que l’ajuntament pot oferir a les persones infractores com a
alternativa a les sancions econòmiques previstes a les ordenances municipals.
La literatura sobre la temàtica exposa que els objectius d’aquestes mesures tenen la
voluntat de 1) potenciar una relació propera i de col·laboració entre la ciutadania,
l’administració i la xarxa d’entitats del municipi, 2) promoure la corresponsabilització de
la ciutadania envers l’espai, els equipaments públics i el mobiliari urbà, i 3) fomentar el
compromís i la participació activa en favor de la convivència. Les MASE pivoten sobre els
eixos educatius i reparadors i volen ser complementàries als procediments
administratius establerts mitjançant la posada a disposició de les persones infractores
d’un procediment que tingui els eixos expressats com a fonament del seu
desenvolupament.
Entenem que les MASE poden contribuir a millorar la conscienciació col·lectiva de
manera global però particularment en aquelles qüestions relacionades amb
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l’abandonament de residus a la via pública que darrerament afecten la ciutat de manera
important. També ens poden permetre establir mesures que millorin la qualitat dels
espais públics en relació amb els excrements d’animals de companyia o bé les pintades
que afecten diversos indrets de la ciutat.
És per tot això que demanem al Ple de l’Ajuntament de Berga:
Únic.- ordenar que la regidoria competent iniciï la tramitació de l’expedient relatiu a la
redacció de l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a la Sanció Econòmica
per tal que es pugui realitzar la seva aprovació definitiva durant el primer semestre de
l’any 2020.
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