Rubí, ciudad
de convivencia
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Des de l’any 2004,
ja han fet servir
aquesta fórmula
una vuitantena de
rubinencs en sancions imposades
pel departament
de Justícia.
L’Ajuntament de Rubí està ultimant el reglament, que previsiblement s’aprovarà durant el primer
semestre d’aquest any, que permetrà que ciutadans i ciutadanes
rubinenques que hagin estat sancionats per l’administració local
per accions incíviques recollides a
l’ordenança de bon veïnatge i d’ús
de l’espai públic, puguin commutar, de forma voluntària, la multa
per un treball que beneficiï a tota
la comunitat.

El document concreta l’equivalència entre el tipus de
sanció i el nombre d’hores de treballs que s’hauran de
fer (veure quadre 1), així com els tipus de treballs que
es podran desenvolupar en funció de les capacitats de
la persona sancionada. Són treballs de suport a feines
que actualment ja es desenvolupen des del propi
Ajuntament o d’altres que es realitzen des de les entitats locals. Pel que fa les primeres, aquestes estan
relacionades amb l’atenció i l’ajuda a les persones, la
col·laboració en campanyes, accions de manteniment i
neteja d’espais públics, suport a tasques d’informació i
prevenció, així com tasques relacionades amb el
mediambient i el reciclatge.
Pel que fa les activitats de suport a accions que es desenvolupen des de les entitats, l’Ajuntament signarà
un conveni de col·laboració amb aquelles que estiguin
interessades en el sistema de prestacions de mesures
substitutòries de reparació del dany en benefici del a
comunitat.
L’Ajuntament de Rubí ja va ser pioner l’any 2006 en
establir un conveni amb el departament de Justícia de la Generalitat per commutar penes judicials
per treballs en benefici de la comunitat, tot i que el
programa s’aplica des de l’octubre de 2004. Des d’aleshores, un total de 76 persones que han substituït
actes incívics han canviat les seves multes per treballs.

Tipus de sanció

Multa

Lleu

Fins a 300 €

20 hores

Greu

De 301 a 600 €
De 601 a 900 €
De 901 a 1200 €
De 1201 a 1500 €

40 hores
60 hores
80 hores
100 hores

Molt greu

De 1501 a 1800 €
De 1801 a 2100 €
De 2101 a 2400 €
De 2401 a 2700 €
De 2701 a 3000 €

120 hores
150 hores
180 hores
210 hores
240 hores

76 rubinencs han substituït penes
judicials per treballs a la comunitat

Hores de treball en benefici
de la comunitat

L’ordenança de Civisme es pot
consultar i descarregar a
www.rubi.cat/ordenances

