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“En els casos de sancions econòmiques per un acte administratiu, alguns infractors
com ara desocupats, treballadors amb pocs ingressos, menors d’edat, etc... i que a
vegades no poden pagar les sancions econòmiques, si reconeixen l’error i estarien
disposats a corregir-ho.
Actualment són molts els municipis que, essent conscients d’aquesta realitat,
contemplen la possibilita de substituir o reduir les sancions pecuniàries per treballs en
benefici de la comunitat, el què permet a aquests ciutadans, pagar determinades
multes amb treball que reverteixen en benefici als ciutadans. A més, aquesta mesura
és interessant com a mesura re-educadora, en aquells casos on s’arriba a la conclusió
que és millor fer treballs per a la comunitat que fer front a una sanció econòmica.
Per tot això, aquesta proposta de substitució de sancions econòmiques per treballs
que reverteixen en benefici social, compleix segons el nostre criteri, diversos objectius:
1.- S’aplica la sanció corresponent a la persona infractora.
2.- Es dóna una oportunitat a l’infractor de rescabalar el dany fet als seus veïns.
3.- S’educa en què “el què és públic és de tots” i s’ha de respectar i cuidar.
4.- En l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança és el següent:
a) Totes les matèries que per ordenances municipals o per altres disposicions
legals comportin sancions econòmiques i la competència sancionadora sigui de
titularitat municipal.
b) Tots els supòsits en què la legitimació per l’acció de responsabilitat
econòmica correspongui a l’ajuntament.
c) Tots els ajuts socials que atorgui l’ajuntament en càrrec a fons propis.
5.- Queden exclòs de l’àmbit d’aplicació d’aquest Ordenança i no procedeix a la
substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives:
a) Procediments sancionadors en matèria tributària.
b) Procediments sancionadors de règim disciplinari del personal al servei de
l’ajuntament.
c) Procediments sancionadors en matèria de contractes del sector públic.
d) Procediments sancionadors en matèria urbanística.

e) Les infraccions molt greus tipificades en l’article 65.5 de la Llei de Trànsit,
Circulació de Vehicles, Seguretat vial i altres de rang superior
Des del grup municipal de Ciutadans-Partit de la Ciutadania creiem i defensem que la
dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el llibre
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la Llei i als drets dels altres són
fonamentals de l’odre polític i de la pau social, pel que el treball en benefici de la
comunitat ha de ser sempre un treball digne i que vagi en benefici de la nostra ciutat.

El Ple acorda per 13 vots a favor (CiU, PSC-CP, PxC, C’s i Canviem Salt) i 8
abstencions (ERC, IPS-CUP):

1.- Instar a la Junta de Govern a iniciar els tràmits per realitzar un projecte d’ordenança
perquè les sancions econòmiques a persones físiques puguin ser voluntàriament
substituïdes per treballs a la comunitat dins la nostra ciutat.
a) Estudiar la possibilitat de compaginar aquesta ordenança amb empreses del
tercer sector a nivell nacional o autonòmic per facilitar la seva posada en marxa
i/o amb empreses del tercer sector locals que en el ple siguin aprovades
2.- Els treballs en benefici de la comunitat tindran caràcter voluntari i alternatiu, i no
podran imposar-se sense la conformitat expressa de la persona sancionada, prèvia
presentació de sol·licitud i el consentiment de pare, mare o responsables legals en cas
que sigui menor d’edat, entre els 16 i 17 anys ambdós inclosos.
3.- La modificació de totes aquelles ordenances que contemplin sancions perquè
s’adeqüin a aquesta mesura.
4.- Durant el compliment dels treballs en benefici de la comunitat la persona
sancionada haurà de seguir les instruccions que rebi de les autoritats competents, així
com per la persona designada per aquelles per dirigir l’execució de l’activitat.
5.- La duració de la jornada de realització dels treball en benefici a la comunitat tindrà
en compte la diferència d’edat entre majors de 18 i menors d’edat, entre els 16 i 17
anys ambdós inclosos.
6.- Pel compliment de les jornades es tindrà en compte la situació personal, familiar i
laboral de la persona. Per això, quan una persona estigui a l’atur, l’horari vindrà
determinat per l’ajuntament, en canvi quan treballi o estudiï l’horari vindrà determinat
per la disponibilitat horària de la persona prestadora del servei, en consens amb
l’ajuntament.
7.- Els treballs a realitzar no han de repercutir en els serveis que l’administració hagi
de dur a terme mitjançant el seu propi personal.

8.- Els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i aplicació d’aquesta
ordenança seran resoltes previ informe jurídic de l’Alcaldia o regidor en qui es delegui.
9.- Cada quinze euros de sanció correspondran a una jornada de treball en benefici de
la comunitat, essent aquesta quantia revisable anualment d’acord amb l’IPC.
10.- Instar a la Junta de Govern a formar una comissió perquè els diferents grups
puguin fer les aportacions.
11.- Publicar aquesta moció en els mitjans de difusió municipals.”

