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l.-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

la proximitat

línia

i la

transversal

deis conflictes, el Servei de Mediació Ciutadana

i Comunitaria s'ha convertit definitivament
del procés de vetllar

en un element catalitzador

per la convivencia,

cohesió social, gestió i

prevenció del conflicte.
Volem destacar la relleváncla que per part del consistori s'ha donat al
Servei de Mediació; tant és així que amb la nova legislatura iniciada a
maig

de 2011

es va

crear

Convivencia i Seguretatarees receptores

una

nova

regidoria

-Regidoria

de

dins la qual hi pengen les tres principals

de conflictes

ciutadans:

Guardia Urbana, Agents

Cívics i Servei de Mediació.
La Regidoria de Convivencia i Seguretat ha centrat el seu treball en
tres eixos primordials:

la transversalitat

entre els tres serveis; el

retorn de la informació dins i fora de la Regidoria; i els protocols de
tolerancia

zero en temes com 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

de

Convivencia

i

Seguretat,

respon

a

la

necessitat d'ordenar i especialitzar les actuacions de cada servei amb
I'objectiu que aquestes siguin el rnaxirn de profitoses i eficaces. La
voluntat és analitzar els conflictes socials cas per cas i determinar
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quin és el servei més adequat per actuar o quin ho ha de fer en
primer Iloc i quin després.
El retorn

d'informació

coordinació.

En

setmanalment

s'ha convertit

aquesta

línia,

els

en I'element

central

tres

es

serveis

amb el Regidor i la Coordinadora

reuneixen

de la Regidoria i

exposen els casos a fi que es puguin treballar conjuntament
estigui

al

cas

programades.

de

les

novetats

intervencions

i tothom

efectuades

Els serveis mai actuen sense el coneixement

I'estat de la situació,

per aquest motiu,

de la

les actuacions

o

total de
són més

eficients i globals. La Regidoria queda en contacte permanent amb el
vernatqe,

I'administrador

o la Comunitat de Propietaris en cas que

sigui necessario La ciutadania sempre té un interlocutor

que la manté

informada.
Els protocols de tolerancia

zero preveuen actuacions concretes per

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

enquistats

o

reiterats.

Es programen

serveis

planificats

acordats entre les tres potes i sota la supervisió del Regidor, que
personalment fa el retorn a la ciutadania.
El Servei de Mediació, consolidat dins el teixit social i dins I'entramat
departamental

de

l'Ajuntament,

assoleix

l'excel-lencia

en

acompanyament de comunitats de propietaris amb conflictes veinals,
amb o sense administrador,

pero també en el tractament de casos de

morositat. Aquest Servei és un pilar fonamental 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 víctimes de I'atur i I'exclusió social. El treball en
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mesures

reparadores

Departament

per a joves

i el que es fa amb I'ajuda

de Justícia de la Generalitat

clara mostra. Igualment,

s'ha convertit

de Catalunya,

administrador

ja que garanteixen

bona convivencia
eliminar

la labor que

de Propietaris

sense

el mínim requerit per tal que hi hagi

El treball per arribar a acords que permetin

vernal.

la morositat

en són una

en imprescindible

el Servei efectua en l'arnbit de les Comunitats

del

dins les comunitats

de velns 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

de la

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

Al Ilarg deis més de dos anys d'implantació
amb les dades objectives
un increment
velnal

per estadístiques,

hem observat

evolutiu i en I'últim any d'un 15% de casos de tipologia

i especialment

propietaris

obtingudes

del Servei de Mediació i

d'organització

(impagaments

que reguli normativa
les comunitats

de quotes,

de la comunitat

reglaments

de

de reqírn interior

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

de propietaris

I'acompanyament

i gestió

en la seva reestructuració

del president,

i sobretot

doncs la seva, és una tasca dura,

qratuita i sovint desaqrarda.
Hem observat

que una escala de vems desorganitzada,

sense que

s'hagi constltuit com a tal o bé constlturda s'ha desestructurat
motius

de mobilitat

propietat

d'entitats

cornunttaríes,
ciutat.

verns

bancáríes,

etc .. , en definitiva,

Estem parlant

administrador

o desnonaments

gairebé

judicials;
que

no

hi ha pisos buits
paguen

les quotes

són el primer focus de conflicte a la

sempre

de comunitats

de finques, doncs el moment económlc

permet. Aquests impagaments

per

que no tenen
actual no els ho

generen en alguns casos una
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conflictologia
Servei

nova dins la comunitat

de Mediació

no existia.

liquidesa

per afrontar

sobretot

les extraordinaries,

arranjament

de propietaris

El fet que tinguin

les despeses

de desperfectes,

tals

ordinaries
com

humitats,

que als inicis del
una manca de

de la comunitat,

manteniment

de

i

I'edifici,

i d'altres, fa que les relacions

entre els veins 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 velns 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 qracíes

al treball

Regidoria i en col-Iaboracíó

transversal

propiciat

des de la

directe amb les arees de Guardia Urbana i

Agents Cívics i Servei de Mediació s'ha aconseguit abordar el conflicte
des de totes

les vessants

i per tant

la gestió

resulta

altament

efectiva.

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 viqata. A banda, les estadístiques

avalen el nou Model de

la Regidoria de Convivencia i Seguretat,

4
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transversal i coordinat 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 i Comunitaria
SMCC) ha gestionat

durant

(d'ara en endavant

I'any 2011, 353 casos deis quals se

n'han tancat 228 dins el període.

A 31 de desembre de 2011, I'estat deis casos era el següent:

Casos tancats

durant

el

període
Casos oberts

228
durant

període

el
353

Casos tancats
39%

Casos tancats
• Casos oberts

Casos oberts
61%
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•

Deis casos tancats:

Mediació

91

Gestió/facilitació

101

Desestimats

26

No

posteriorment
del

competencia

servei/derivació

10

No compet énci a del
servei/derivaci6
6%
Desestimats
Mediaci6
39%

• Gesti6/facilitaci6

Gest i6/facilitaci6

e

Desestimatsposteriorment

e

No competéncia

del servei/derivaci6

44%

•

En referencia

a les mediacions

entre

les parts en conflicte

casos tancats en el període 2011:

Tancats amb acord

60

Tancats sense acord

31

6
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Tancats

sense

acord
34%

Tancats
ancats

amb

acord
66%

2.2-. Tipologia deis casos oberts durant el 2011:
Vernals

239

Activitats
económíques

57

Familiars

10

Us espais públics

5

Altres

7

Escolars

1

Associatius

4

Incompliment
ordenances
cíviques

10

7

amb acord
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Escolars
0%

Altres

Associatius
1%
Incompliment

2%

ordenances civiques

Ús espais públics

3%

2%
Familiars

I

Vemals
• Activitats económiques
O Familiars
O Ús espais públics

3%
• Altres
Activitats

O Escolars

económiques
Vernals

17%

72%

•

• Associatius
O Incompliment

ordenances cíviques

Respecte la tipologia deis casos de conflictes vemals:

Comunitat

(organització,

participació,

impagament,

quotes de

152

... )

26

Sorolls
Animals dornestícs

4

Mals entesos

15

Neteja i higiene

9

Us espai comú

7

Humitats

15

Obres

2

Olors

1

Altres

8

8
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o Comunitat
Ús espai comú Humitats
3%
6%

(organització,
impagament, quotes de participació,

Obres
1%

... )

a scrcus

Olors
0%
Neteja i higiene
4%

Altres

o Animals

3%

Mals entesos
6%
--~

•••

dornéstics

::!!

o Mals

Animals dornéstics

entesos

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

Sorolls
11%

• Neteja i higiene

Ús espai comú

• Humitats

Dins la tipologia de casos vemals, volem emfatitzar

que durant I'any

2011 hi ha hagut un augment visible de casos de tipologia de gestió
de la comunitat de vems i especialment dins d'aquest grup, una gran
part deis casos són d'impagaments

de quotes cornunitáries

deis propietaris de les vivendes, en concret I'augment
15%

respecte

comunitats,

I'any

2010.

Estem

parlant

gairebé

que com hem dit, no tenen administrador

per part

ha estat del
sempre

de

de finques,

doncs econórnlcarnent no s'ho poden permetre.

És per aquest motiu

que el Servei de Mediació davant

d'aquest

increment més que raonable d'aquesta tipologia de casos s'ha erigit,
com es deia amb anterioritat,

en el rnáxlm referent a la ciutat pel que

fa a la gestió i acompanyament de les CCPPi en la seva conflictologia
a través de mediacions amb les parts; així com també gestionar els
impagaments

on els propietaris

són bancs que s'han adjudicat

la

vivenda básicarnent pel procediment d'execució hipotecaria, i que per
aquest

motiu

tenen

un deute

important

propietaris.

9

amb

la comunitat

de
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Val a dir que les gestions facilitades
aquest

sentit

són altament

des del 5ervei de Mediació en

favorables

i positives

per a les parts

de

derivats

implicades.

També

volem

incompliment
implementació

remarcar

de les ordenances
del projecte

educatives alternatives
comentat

I'augment

municipals.

iniciat

a mitjans

casos

del 2010 de mesures

ha estat acceptat molt positivament

el qual com ja hem

pels agents implicats i

amb ánims que conttnui endavant.

2.3-. Origen deis casos:

al servei

216

Vénen derivats d'altres serveis de
l'Ajuntament

103

A proposta del servei

13

Vénen derivats de la xarxa ciutadana o
professional

3

Vénen derivats d'altres serveis i/o
institucions

del territori

3

10

l'

Aquest fet és degut a la

a la sanció administrativa,

5'han adrecat directament

de
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Venen derivats de la
xarxa ciutadana o
professional
1%

1

A proposta del servei
4%

Venen derivats d'altres
serveis VO institucions
í
del territori
1%

I

l

S'han adrecat directarrent al servei
• Venen derivats d'altres serveis de
l'Ajuntarrent
O A proposta del servei

Venen derivats d'altres
serveis de l'Ajuntarrent
30%

O Venen derivats de la xarxa ciutadana o

professional
S'han adrecat
directarrent al servei
64%

• Venen derivats d'altres serveis
institucions del territori

vo

2.4-. Derivació deis casos al Servei de Mediació:

•

En referencia

a la derivació de casos al servei per part deis serveis

i equips municipals:

SeMi mediacio
Consell Comarcal

Escola/lnstitut
2%

OAC
• Guardia Urbana

1%

Associacio

Regidor
3%

1%

Tapis

OAC
4%

O Benestar

Guardia Urbana
12%

• Alcaldia
Agents Ci~cs

Benestar Social
18%

Gestors/Administrador
s comunitats

____

1%

• Associacions

de I.€"lns

o Gestors/Administradors

Urbanisme

• SeMi
Alcaldia
1%

mediacio Consell Comarcal

O Escola/lnstitut

• CAP

•

Agencies

l.• Associacio

11

comunitats

• Regidor

6%

Agents Ci~cs
47%

Social

O Urbanisme

Inmobiliaries
Tapis
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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

Menors de 18 anys
2%

65 anys i més
15%

_~:::::---

de 18 a 30 anys
9%
Menors de 18 anys
• de 18 a 30 anys
O de 31 a 64 anys
065 anys i més

de 31 a 64 anys
74%

•

Segons el genere:

I Homes

417

Dones

283

12
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~
~
Horres
59%

•

Segons I'origen:

Nacionalitat
espanyola

437

Altres nacionalitats

263

Altres nacionalitats
38%

Nacionalitat espanyola
• Altres nacionalitats

Nacionalitat espanyola
62%

El treball

transversal

l'Ajuntament

s'ha estés notablement

a altres

arees de

com Urbanisme i Benestar Social, amb derivacions al

servei d'un 6% i d'un 18% respectivament.

És important

destacar

que gran part d'aquestes derivacions ja no solen ser casos que no
han trobat sol.lució en aquestes arees o departaments,
13
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venen amb un nivell de complexitat

elevat, de fa temps, com solien

venir al principi del servei), sinó que les derivacions són casos en el
seu inici de detecció i per tant facilita el treball i la possibilitat real de
transformació positiva.

3.-PROJECTES

REALITZATS DES DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

Un cop consolidat el Servei de Mediació, s'ha vist la conveniencia
d'ampliar la seva activitat
Aixó

més enllá de la gestió directa deis casos.

ha permes establir un contacte més formal amb altres serveis

tant del propi ajuntament

com externs, així com la possibilitat de fer

un treball transversal aprofitant

els coneixements obtinguts a través

de la casuística gestionada.

• Els projectes

que s'estan

portant

a terme

actualment

són els

següents:

3.1.-

PREVENCIÓ

DE CONDUCTES

DE RISC

EN INFANTS

1

ADOLESCENTS

Antecedents:

El passat 8 de febrer de 2011, I'ajuntament
demanda de col-Iaboració
de la deltnqüencla
General

d'Execució

de Vic va formular

una

amb el Programa de Suport a la Prevenció

juvenil i a la Mediació comunitaria
Penal a la Comunitat

Departament de Justícia.

14

de la Direcció

i Justícia

Juvenil

del
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Aquesta demanda estava 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:

-Coneixer les problemátlques

que presenten els infants i joves al

municipi i els recursos que s'utilitzen 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 és participativa
a

dir,

compta

amb

i es basa en el treball transversal, és

I'asststencia

coordinació

deis

diferents

professionals que incideixen en els joves des d'alguna de les vessants
i es dinamitza per dos professionals externs a I'ajuntament,
facilita la feina i dota de fluidesa les diferents intervencions.

15
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Per apropar-nos
Comunitaria

a aquesta diagnosi,

planteja

l'experténcta

la

necessitat

I'equip de Prevenció i Mediació
de

conelxer

i I'opinió deis tecnics i professionals

col·lectiu infanto-juvenil

a Vic, des de diferents

de

primera

que treballen

má

amb el

árnbíts.

Valoració del projecte

El fet de compartir

I'espai que ofereix la taula de prevenció,

liderada

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
les

sinerqies

reverteixen,

creades

a

partir

coneixement

sens dubte, en una millora de les actuacions.

de les árees
tecnic

implicades,

i representa

accions prioritzades

3.2.-MESURES

compartit
1 tot plegat

deis recursos existents.

També cal destacar que aquest projecte

treball

i les possibles solucions. 1

d'aquest

es tradueix en una major optimització

regidors

deis joves a la

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

i s'inicia

hagin estat

sancionats

un projecte

el projecte,

pilot

adrecat

per cometre
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a Serveis

Generals

a aquells ciutadans

una infracció

de
que

de l'ordenanca
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municipal

de

bon

govern,

civisme,

bons

ciutadana

, siguin menors d'edat o adults,

costums

i convivencia

i vulguin

adherir-se

a la

mediació restaurativa.

Objectius:

Millorar la convivencia ciutadana dins el propi municipi.
Funció responsabilitzadora
comportaments

deis propis actes i preventiva

en

futurs.

Fomentar una cultura del díáleq i del compromís

cívic en IIoc

de la seva transgressió.
Facilitar un espai de diáleq i reflexió de les conseqüencíes
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.

Requisits del procediment:

•

La persona
d'haver

sancionada

comes

amb

no ha ser reincident,
anterioritat

cap

infracció

és a dir,
de

no ha

I'ordenanc;a

municipal i menys per un mateix feto
•

Participació de forma voluntaria

en I'acció reparadora.

•

Considerar el seu comportament

com a inacceptable,

•

Responsabilització

inapropiat.

de les conseqüencies del seu comportament.

Procediment a seguir:

Si la persona sancionada accepta participar
els interessos,
infracció

capacitats

i se li ofereixen

i possibilitats

de I'usuari que ha comes la

les possibles
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en la mediació, s'estudien

accions

restauratives

que
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realitzará

a

I'entitat

que haurá

I'entitat

informe valoratiu

col·laboradora;

supervisat

la

la tasca,

en el que valorara

persona

responsable

a la finalització

la implicació

de

redactara

i responsabilitat

un
de

la persona sancionada amb la tasca encomanada.

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

han realitzats

tasques

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

conseqüéncíes

deis

durant

el qual han pogut explorar

seus

actes,

propia de I'edat. Tanmateix

crear xarxa social amb les entitats

desinteressadament

tasca duta a terme

conjuntament.

Brigada Municipal, Vialnet.
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voltes

aquest projecte

fruit

les

de

la

ha ajudat a

del projecte,

les

i han valorat positivament

Les entitats

de Vic, ADFO (Associació

a

col·laboradores

quals han participat

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

col·laboradores

la

són:

de disrninults físics d'Osona),

Ajuntament de Vic
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4. FORMACIÓ 1 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,
A continuació

detallem

sinó també a nivell externo

els assessoraments

i difusions dutes a terme

durant I'any 2011.

•

S'ha participat
d'Osona,

en les reunions

de la qual formen

de la Taula de mediació

part el Servei de Mediació

Ciutadana i Comunitaria

de I'ajuntament

Ciutadania i Immigració

del Consell Comarcal d'Osona i el

Pla de Gestió per la Diversitat

de Vic, l'área de

de Manlleu. També hi ha

assistit persones tecniques de l'ámbít de la convivencia de
I'ajuntament

de Torelló

i de la Mancomunitat

Emmarcat dins I'objectiu de treballar

la Plana.

per una cultura de la

mediació.

•

S'ha assessorat a diferents tecnícs municipals
conflictes

derivables

forma individualitzada

al servei.

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 4 hores de durada

de barri dins el Taller Ocupacional

Comunitaria.
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•

Sessió informativa

a l'area de Benestar

Mediació hipotecaria

•

i Família sobre

i sobre desnonaments

judicials.

Taller de suport a la gestió de la convivencia,
de velns (presidents

les comunitats

per donar

básícarnent)

horitzontal

i així facilitar

i secretaris

a conéíxer

a

d'escala,

la IIei de propietat

la seva tasca organitzativa,

tant incideix en la vessant convivencia!.
es van poder compartir

adrecat

inquietuds,

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, L'essencía 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

i Seguretat,

a la

comunitat,

en

a la seva

de

forma

i per

qraturta

i

moltes

vegades desagra"lda per la resta de veins. 1 és per aquest
motiu que es va voler donar un reconeixement

a aquestes

persones que amb la IIuita diaria i desinteressada,
bon exemple per la convivencia

a la ciutat.

són un

L'acte va ser

molt ben rebut pels presidents que durant el transcurs es
varen poder fer canvis d'impressions
ells, així com també es van recollir
suggeriments,

que

es

Mediació.
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treballen

i experiencies
propostes,
des

del

entre

queixes i
Servei

de
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La mediadora

i el Regidor

Delegat

davant

els presidents

de comunitats

de propietaris

sense

administrador, a la comissaria de la Guardia Urbana.

És intenció

de I'equip del servei de mediació

i donada

la resposta

positiva per part deis assistents a les formacions

i accions, continuar

oferint

fets 'a mida' a les

petits tallers

de gestió de la convivencia

necessitats i círcumstáncles

4.2-.

DIFUSIÓ

deis nostres ciutadans.

PÚBLICA DEL SERVEI DE MEDIACIÓ

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

pel Servei de Mediació a fi de millorar

A tal efecte es va informar

la convivencia

a la

del balanc positiu del servei de

mediació des de la seva creació i fins a la data.
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Durant

rná

I'últim trimestre

de la Regidoria

conelxer

de I'any 2011,

de Convivencia

el Servei de Mediació

i Seguretat

la seva tasca a la ciutadania

també

públicament

i de la

ha donat

i a través

a

de la

premsa local.
El dia 10 de novembre
Regidoria,

de 2011,

quan es va presentar

i del Regidor Delegat,

a I'acte hi van assistir més d'un centenar
poder coneixer
de

la

i per tant també el Servei de Mediació de la ma de l'Alcalde

de Vic, Josep Maria Vila d'Abadal,

Servei

públicament

i visualitzar

Mediació

de persones,

més a fons les tasques

a través

d'un

power

point

Joan Ballana;
les quals van
realitzades

explicat

pel

pel propi

regidor.

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
MMEEi CPN.
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A la presentació, que es va fer a la comissaria de la Guardia Urbana, hi van assistir més d'un centenar
de vetns 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 Noticies i
Catalunya Radio.

5. CONVENIS

DE COL·LABORACIÓ

El Servei de Mediació ha signat

convenis de col-Iaboracíó

amb altres

institucions a fi de fomentar la mediació des d'altres árnbíts.

5.1. CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA

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

de Catalunya,

a través

del Centre de

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

té

per objectiu

facilitar

24

Mediadora (SIM). Aquest

informació

sobre

el procés de
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mediació en casos de conflictes familiars

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

el Servei

amb formacions

Universitats
-

2011

de Mediació

signa

de rnasters i postgraus

convenis

de

de les següents

i Col·legis Professionals:

CICAC

(Consell

deis

II·lustres

Col·legis

d'

Advocats

de

Catalunya)
- Universitat

de Girana

- 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 convenio

6. CONCLUSIONS

6.1-.

CONCLUSIONS

El Servei de Mediació Ciutadana i Comunitaria
es traba plenament
tal

com

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.
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El model transversal

en que es fonamenta

Convivencia i Seguretat

la nova regidoria

de

ha dotat al Servei de Mediació d'una eina

molt eficient per a I'abordatge integral i coordinat deis casos, i ha
suposat una major proximitat

i rapidesa de resposta a les demandes

deis ciutadans.

Els canvis en la tipologia

de conflictes

vemals deguts al context

econórnlc actual, han portat a la necessitat d'adaptar
noves demandes
acompanyament
precarietat

ciutadanes.
a moltes

Per aquest

comunitats

(impagament

de

motiu

el Servei a

s'ha efectuat

en una situació

quotes,

manca

un

de torea

d'assequranca

comunitaria, manca de manteniment de I'edifici, absencia d'una junta
de

propietaris ... ).

intervenció

1 davant

per evitar

d'aquestes

situacions

cal

que els ambients

deteriorats

donin

conductes deteriorades.

Vic, gener-desembre de 2012.
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Iloc a

Ajuntament de Vic
Regidoria de Convivencia i Seguretat

EQUIP

TECNIC

DEL

SERVEI

DE

MEDIACIÓ

CIUTADANA

COMUNITARIA.

•

Anna Aumatell Piñol; coordinadora del Servei de Mediació.

•

Núria Garcia Palomino; mediadora.

•

Celia Sánchez Pérez; administrativa
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del Servei de Mediació,

I

