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AGENTS CÍVICS MEMÒRIA 2019

Un dels objectius de l’Ajuntament de Bar-
celona és preservar l’espai públic com a 
lloc de convivència i civisme. El títol II de 
l’Ordenança de mesures per fomentar i 
garantir la convivència ciutadana a l’espai 
públic estableix les normes de conducta a 
l’espai públic i les infraccions, sancions i 
intervencions específiques per a cada con-
ducta. Sota aquestes premisses, l’abril del 
2015, l’Ajuntament de Barcelona va enca-
rregar a Barcelona de Serveis Municipals 
(B:SM) la creació d’un cos d’Agents Cívics 
amb l’objectiu de fer de Barcelona una 
ciutat més amable i amb una major sensa-
ció de seguretat i d’interlocució, tant per 
a la ciutadania com per a aquells que ens 
visiten.

L’encàrrec de l’Ajuntament ja preveia que 
les zones d’actuació podien anar variant a 
requeriment de la Guàrdia Urbana. Així, 
de les 3 zones d’actuació inicials s’ha pas-
sat a donar servei a zones de tots els dis-
trictes de la ciutat i també a les OAC (Ofi-
cines d’Atenció Ciutadana). A més, s’han 
integrat a la Unitat els Inspectors del Parc 
Montjuïc i, juntament amb aquests, es 
dona servei en aquesta emblemàtica mun-
tanya de la ciutat de Barcelona. Als bún-
quers del Turó de la Rovira i a l’espectacle 
de la Font Màgica de Montjuïc es realitza 
el servei mitjançant Auxiliars d’Agents Cí-
vics externs (amb l’empresa SIFU).

Els Agents Cívics

3



AGENTS CÍVICS MEMÒRIA 2019

Estructura organitzativa  
i funcionament

Des de la creació de la Unitat d’Agents Cí-
vics, el número d’agents i la seva estructu-
ra ha anant creixent. El 2015 es va iniciar el 
servei amb 25 agents cívics, 2 encarregades 
i un cap d’unitat. El 2019 la Unitat ha comp-
tat amb 65 agents cívics, 1 tècnic gestor de 
dades, 3 coordinadors, 1 cap de servei i el 
director. 

El servei funciona de dilluns a diumenge,  
inclosos festius (365 dies l’any), i cobreix 
l’horari de 8 a 20 hores. A l’estiu es reforça 
el servei i s’arriba als 100 agents, que ac-
tuen a tots els districtes de la ciutat de Bar-
celona.
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Objectius generals i específics

L’objectiu general que es planteja la Unitat d’Agents Cívics de Barcelona és la millora de la 

capacitat de l’Ajuntament per promoure el civisme, la convivència veïnal i el respecte a l’or-

denament municipal. Els Agents Cívics no disposen de capacitat coercitiva i informen, adver-

teixen i requereixen les persones, siguin residents o visitants, per obtenir d’ells un compor-

tament cívic.

Característiques del servei: 

• Servei estable i, alhora, flexible.

• Professionalitzat i amb formació.

• Desplegat en els llocs de la ciutat on es requereix. 

• En estreta relació i sovintejada amb la Guàrdia Urbana per a la planificació dels serveis 

que demandin els districtes. 

• Adequació d’un servei que és estàndard a les singularitats i prioritats específiques de 

cada barri.

Anualment es realitzen enquestes a la ciutadania i a persones usuàries de les OAC sobre el 

servei rebut per part dels Agents Cívics. L’objectiu establert el 2019 va ser que el resultat fos 

igual o superior a 6,5, una xifra que s’ha superat en els dos àmbits d’aplicació:

Valoració de l’Agent Cívic a les OAC:  7,87

Índex de satisfacció de la ciutadania respecte els Agents Cívics:  7,5
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Programació general realitzada
La Unitat d’Agents Cívics realitza les seves tasques a 8 dels 10 districtes de la ciutat de Bar-

celona, sota la planificació i amb el suport del cos de la Guàrdia Urbana. Durant el 2019 s’ha 

prestat servei en una gran diversitat de zones, adaptant-se a la idiosincràsia de cadascuna 

d’elles: 

VOLTANTS DE LA BASÍLICA DE LA SAGRADA FAMÍLIA
             

• Servei anual, de dilluns a diumenge, en torn 

de matí i tarda. Destinats entre 8 i 10 agents 

per torn. Posició individual. Total d’imputaci-

ons a la zona aquest any: 249.726.

• Regulació del flux de turistes als carrers que 

envolten la Sagrada Família, facilitant espai 

per evitar causar molèsties al veïnat i millo-

rant l’ordenació de persones a la via.

• Regulació de la circulació de bicicletes, posant 

especial èmfasi en l’ús correcte del carril bici.

• Regulació de vehicles de mobilitat personal 

(VMP), amb especial atenció a la proliferació 

de vehicles de transport alternatiu de turistes 

(Trixies).

BARRI GÒTIC
 

• Servei anual, de dilluns a diumenge, en torn 

de tarda. Destinats entre 2 i 4 agents. Posició 

mòbil. Total d’imputacions a la zona aquest 

any: 6.218. 

• Promoure la convivència entre els turistes, els 

visitants i el veïnat de la zona. 

• Realitzar pedagogia de l’ús correcte dels vehi-

cles de mobilitat personal (VMP). 

• Donar suport informatiu a la ciutadania.
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BARCELONETA

• Servei anual, de dilluns a diumenge, en torn 

de matí i tarda. Destinats entre 2 i 8 agents 

per torn. Total d’imputacions a la zona aquest 

any: 32.203.

• Regulació del flux de turistes. 

• Especial atenció a l’ús correcte de bicicletes i 

de la resta de vehicles de mobilitat personal. 

• Aplicació de la normativa de civisme d’acord 

a les casuístiques més característiques de la 

zona (seminudisme, venda ambulant, etc.).

 

PLAÇA DE LES GLÒRIES
 

• Servei realitzat per primera vegada 

aquest any. De dilluns a diumenge, 

en torn de matí i tarda. Destinats en-

tre 2 i 4 agents. Total d’imputacions 

a la zona: 3.636.

• Consistent, principalment, en la paci-

ficació de l’entorn entre el veïnat, els 

ciutadans i les ciutadanes de pas, les 

bicicletes i altres vehicles. 

• Promoure el bon ús dels parcs i de la 

resta de mobiliari urbà.

B1: Pg. Joan de Borbó (c/Dr. Aiguader i c/Almirall Cervera) – c/Almirall Cervera (Pg. Joan de Borbó i  
Pg. Marítim) – Pg. Marítim fins c/Andrea Dòria. (SI NO HI HA B3).
B2: Pg. Joan de Borbó (c/Almirall Cervera i Pl. Del Mar) – Pg. Marítim (Pl. Del Mar i c/Almirall Cervera).
B3: Passeig Marítim (c/Almirall Cervera fins c/Gas) + Parc de la Barceloneta.
B4: Interiors de la Barceloneta.
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PLACES DE GRÀCIA
 

• Servei realitzat durant l’estiu. 

De dilluns a diumenge, 2 places 

per dia. Torn de tarda i 2 agents 

destinats al servei. Total d’im-

putacions a la zona aquest any: 

886.

• Atenció als diversos requeri-

ments, queixes i incidències que 

reporten el veïnat i els visitants 

de cadascuna de les places del 

barri de Gràcia als agents. 

ZONES DE SANT ANDREU

En el districte de Sant Andreu tenim presència a les zones de Bon Pastor, Baró de Viver i Tri-
nitat Vella. Total d’imputacions aquest any a les 3 zones: 457.

BON PASTOR
 

• Servei anual, dimarts, dijous, 

dissabtes i diumenges, en torn 

de tarda. Destinats 2 agents. 

Servei mòbil. 

• Actuacions dinàmiques amb el 

veïnat com a eix central, escol-

tant les seves queixes i requeri-

ments. 

• Obertura de “Bústies Ciutada-

nes” i cura de l’entorn del barri.
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BARÓ DE VIVER
 

• Servei anual, dilluns, dimecres i 

divendres, en torn de tarda. Des-

tinats 2 agents per torn. Servei 

mòbil.

• Contacte proper amb el veïnat i 

amb les associacions de veïns i 

veïnes de la zona, escoltant i re-

portant les incidències més des-

tacades.

TRINITAT VELLA
 

• Servei anual, de dilluns a diu-

menge, en torn de tarda. Des-

tinats 2 agents per torn. Servei 

mòbil.

• Gestió de conflictes entre el veï-

nat i les persones foranes. 

• Vigilància de l’ús correcte de les 

instal·lacions dins dels parcs. 

• Report d’actes de vandalisme 

urbà.

RECORREGUT 1

RECORREGUT 2



10

AGENTS CÍVICS MEMÒRIA 2019 Estructura organitzativa i funcionament

NOU BARRIS
 

• Servei realitzat durant els mesos d’estiu, de dilluns a diumenge, en torn de matí i tarda. 

Destinats entre 2 i 4 agents per torn. Servei mòbil. Total d’imputacions a la zona aquest 

any: 211.

• S’ha actuat tant a la zona del Parc Central com als carrers adjacents. S’han regulat in-

fraccions per conductes incíviques com ara: gossos deslligats, mal ús del mobiliari urbà, 

brutícia al carrer, etc.

HORTA-GUINARDÓ
 

• Servei realitzat durant els mesos 

d’estiu, de dilluns a diumenge, en 

torn de tarda. Destinats 2 agents 

per torn. Servei mòbil. Total d’impu-

tacions a la zona aquest any: 131.

• Servei a diverses localitzacions dins 

del districte. S’ha donat suport in-

formatiu, s’ha promogut la convi-

vència veïnal i el bon ús de l’espai 

urbà.
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SANT ANTONI

• Servei anual realitzat de dilluns a 

diumenge, preferentment en torn 

de tarda. Destinats 2 agents per 

torn. Total d’imputacions a la zona 

aquest any: 3.205.

• La zona d’actuació ha estat l’entorn 

del nou mercat i el de l’antic mercat 

provisional. 

• Les problemàtiques sobre les quals 

s’ha incidit han estat: ocupacions 

sense permís de les terrasses, gestió de queixes envers els sensesostre, estacionament 

incorrecte de motos a la vorera, circulació no correcta de bicicletes i qualsevol dinàmica 

que afectés la convivència.

SANT MARTÍ

• Servei anual, de dilluns a diumenge, 

en torn de matí i tarda. Destinats 2 

agents per torn. Servei mòbil. Total 

d’imputacions a la zona aquest any: 

3.636.

• La zona d’actuació ha estat la Vila 

Olímpica del Poble Nou (Vila Olím-

pica, carrer de Ramon Trias Fargas, 

carrer de Moscou i parc de Carles I). 

• S’ha prestat especial atenció a les 

conductes incíviques a les parades 

d’autobús properes, a més de vet-

llar per l’ús correcte del mobiliari 

urbà als parcs i promoure el civisme 

en general. 

11
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SANTS-MONTJUÏC

• Servei d’Agents Cívics a la muntanya de Montjuïc i el seu voltant. S’ha inspeccionant 

l’entorn i s’han obert un total de 468 expedients informatius sobre les incidències de-

tectades. Sense detriment d’obertures de “Bústies Ciutadanes” quan ha estat necessari. 

• Durant els mesos d’estiu hi ha hagut un servei addicional en aquest districte. Servei rea-

litzat de dilluns a diumenge, en torn de tarda. Destinats 2 agents per torn. Servei mòbil. 

Total d’imputacions a la zona aquest any: 373.

• Servei distribuït en dues zones del districte Sants-Montjuïc: 

les places del barri del Poble Sec i les zones del parc de 

l’Espanya Industrial i la rambla de Sants.

• Atenció als requeriments veïnals.  

• Promoció del civisme a la zona.

• Vetlla per la correcta convivència, posant especial atenció 

a les zones amb més circulació de persones.

HORARIS DE SERVEI

13:45 h 15:45 h 17:45 h a fi

DL Parc de l’Espanya Industrial Rambla de Sants Parc de l’Espanya Industrial

DT Plaça Bella Dorita (per C/Vila i Vilà) Plaça dels Ocellets (per C/Blai) Plaça de les Navas

DC Rambla de Sants Parc de l’Espanya Industrial Rambla de Sants

DJ Plaça dels Ocellets (per C/Blai) Plaça Bella Dorita (per C/Vila i Vilà) Plaça de les Navas

DV Plaça Bella Dorita (per C/Vila i Vilà) Plaça dels Ocellets (per C/Blai) Plaça de les Navas

DS Plaça dels Ocellets (per C/Blai) Plaça Bella Dorita (per C/Vila i Vilà) Plaça de les Navas

DG Plaça Bella Dorita (per C/Vila i Vilà) Plaça dels Ocellets (per C/Blai) Plaça de les Navas

PARC DE L’ESPANYA 
INDUSTRIAL

RBLA. DE SANTS

PL. DE LES NAVAS PL. DELS OCELLETS PL. BELLA DORITA
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MERCAT DE LA BOQUERIA

• El servei es va iniciar el 5 d’abril i 

va finalitzar el 26 d’octubre. Servei 

tots els divendres i dissabtes no 

festius, cobrint torn de matí i tarda 

amb dos agents. Total d’imputaci-

ons a la zona aquest any 7.384.

• Les actuacions realitzades en 

aquesta zona han estat: regular el 

flux de persones dins i a l’entrada/

sortida del mercat, promoure la 

correcta gestió dels residus i del 

mobiliari a les parades del mercat 

-interactuant de manera constant 

amb els paradistes-, i aportar la 

informació que se’ls ha pogut re-

querir (principalment per part de 

turistes i usuaris).

OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA (OAC)

• Els agents han tingut presència a un total de 9 OAC de les 10 que hi ha a la ciutat de 

Barcelona. Han donat suport a la gestió de cues, cites, informació a la ciutadania i, en 

definitiva, al desenvolupament correcte dels tràmits presencials. Total d’imputacions 

aquest any en el global d’OAC: 113.234. 

• Les OAC on s’ha prestat servei han estat les següents:

CIUTAT VELLA 12.276  imputacions

EIXAMPLE 12.782  imputacions

HORTA-GUINARDÓ 14.021  imputacions

NOU BARRIS 14.212  imputacions

ZONA NORD 7.138  imputacions

SANT ANDREU 14.083  imputacions

SANT MARTÍ 14.741  imputacions

SANTS-MONTJUÏC 13.789  imputacions

SARRIÀ 10.192  imputacions

13

CONDUCTA ACTUACIONS

Circular en bicicleta o qualsevol giny 151

Crits de grups visitants 92

Estacionament de persones assegudes al terra 711

Estacionament de persones davant la parada 593

Fumar al mercat 860

Gossos al mercat 482

Mendicitat activa 249

Advertir cura amb les pertinences 776

Demanar informació diversa 1951

Aglomeració de persones obstruint passadís 759

Avís a seguretat per carteristes 121

Avís a paradista per obstacle en passadís 369

Manipulació d'aliments exposats 81

Actuació musical amb contraprestació econòmica 92

Fomentar l'ús de les papereres 97

Total general 7.384
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Activitats realitzades
Juntament amb el servei habitual a les zones destinades realitzant les competències pròpies 

de la Unitat d’Agents Cívics, durant aquest any s’han fet altres activitats de diferent tarannà, 

però sempre relacionades amb els principis que regeixen la nostra missió:

MARÇ 2019: Reunió amb l’Associació de Guies Turístics de Catalunya (AGUICAT). Reunió 

celebrada el 7 de març entre representants de la Unitat d’Agents Cívics i representants de 

l’Associació de Guies Turístics de Catalunya per posar en comú els criteris més adequats per 

a la correcta gestió del flux turístic a la ciutat de Barcelona i el seu impacte i convivència vers 

l’entorn on hi hagi afectació.

MARÇ 2019: Formació sobre vehicles de mobilitat personal (VMP) per part de Guàrdia Urba-
na de Barcelona. Els dies 25 i 26 de març, la Unitat d’Agents Cívics va rebre formació presenci-

al a càrrec d’agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona desplaçats al Centre Base Provença, per 

tractar el tema de l’ús correcte dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a la ciutat, donant 

especial rellevància a la normativa aplicable, a la guia d’usos, recomanacions i característi-

ques bàsiques d’aquest tipus de vehicles i a les problemàtiques que poden sorgir amb la seva 

utilització.

ABRIL 2019: Formació de la Unitat d’Agents Cívics a la Unitat d’ÀREA sobre VMP. Aprofi-

tant els coneixements adquirits gràcies a la formació prèvia impartida per Guàrdia Urbana 

sobre l’ús dels vehicles de mobilitat personal, un representant de la Unitat va donar aquesta 

mateixa formació al personal de la Unitat d’Estacionament Regulat ÀREA. La formació va ser 

presencial i es va impartir al Centre Base Provença.

NOVEMBRE 2019: Formació gestió d’emocions. Realitzada presencialment al Centre Base 

Provença. Es va realitzar en sessions de 6 hores en grups reduïts i la va realitzar tot el col·lectiu 

d’Agents Cívics i comandaments. Formació impartida per l’empresa de coaching i consultoria 

ENFFOQUE del 5 al 29 de novembre de 2019. Enfocada en la descoberta de les emocions pròpi-

es, el seu reconeixement i la possibilitat de fer-ne un ús correcte i equilibrat.

DESEMBRE 2019: Participació a l’acció solidària “Soñar despierto”. La unitat d’Agents Cívics 

ha contribuït a la campanya solidària de Nadal “Soñar Despierto” mitjançant la recaptació 

econòmica per poder fer arribar regals a menors en situació desfavorable.
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Participació de les persones de l’entitat
La Unitat d’Agents Cívics ha estat i està en contínua transfor-

mació i adaptació, en consonància amb la ciutat de Barcelona i 

les persones que l’habiten. És per aquest motiu que ha seguit un 

Pla de Millores periòdic i constant a través de diversos mitjans. 

A més, s’ha mostrat especialment activa a la plataforma virtual 

CREA: una aplicació tecnològica on publicar idees que puguin 

facilitar la tasca dels diferents departaments i unitats dins de 

B:SM, i que enllaça tots aquests actors de l’empresa per mante-

nir una comunicació fluida destinada a aportar millores en l’ac-

tivitat de la companyia.

A més d’això, ha tingut relació diària amb tota mena de recursos, tant personals com tecno-

lògics de la mateixa empresa: des de gestió de personal dins la Unitat amb el departament 

de Recursos Humans, passant pel tractament de dades produïdes durant el servei amb eines 

com el SGI, fins a solucions tècniques i informàtiques amb el departament de Sistemes o de 

cura de la salut amb el departament de Prevenció.

Valoració quantitativa de les activitats
L’any 2019 va finalitzar amb un total de 417.664 actuacions sobre comportaments incívics 

entre tots els àmbits on incideixen els Agents Cívics, ja sigui a peu de carrer, a les OAC, al 

Mercat de la Boqueria o en els 9 dels 10 districtes de Barcelona, sobretot allà on hi ha major 

influència del turisme.

CARRER

Les actuacions al carrer en els diferents districtes ha estat un total de 297.046, distribuïdes  

de la manera següent:

DISTRICTE        ACTUACIONS

EIXAMPLE 252.931

CIUTAT VELLA 38.421

SANT MARTÍ 3.636

GRÀCIA 886

SANT ANDREU 457

SANTS-MONTJUÏC 373

NOU BARRIS 211

HORTA-GUINARDÓ 131

ACTUACIONS AL CARRER PER DISTRICTE

252.931
38.421

3.636 886 457 373 211 131

HORTA
-G

UIN
ARDÓ

NOU B
ARRIS

SA
NTS

-M
ONTJ

UÏC

SA
NT A

NDREU

GRÀCIA

SA
NT M

ARTÍ

CIU
TA

T V
EL

LA

EI
XAM

PLE

1.000.000

100.000

10.000

1.000

100

10

1



16

AGENTS CÍVICS MEMÒRIA 2019 Estructura organitzativa i funcionament

 DETALL DE LES CONDUCTES PER ZONES

SANT  
MARTÍ

NOU  
BARRIS

SANTS- 
MONTJUÏC

HORTA- 
GUINARDÓ EIXAMPLE SAGRADA 

FAMÍLIA BARCELONETA CIUTAT  
VELLA GRÀCIA SANT  

ANDREU

Abandó mobles i trastos vells a 
la via pública 3 1 13 3 1

Actes que pertorben el descans 
(soroll) 5 2 3 54 4 3 1 2

Actituds vandàliques contra el 
mobiliari urbà 19 3 2 6 97 33 5 6 10

Actuacions musicals, estàtues 
i altres  representacions 
artístiques a la via pública

2 1 2 42 10 65 16

Alimentació d’animals a vies o 
espais públics 7 1 3 2 12 126 70 11 1 11

Atemptats contra la dignitat de 
les persones 1 1 1 13 4 1

Aturada/Interacció amb Trixie 2 186 224 58

Caminar per carril bici 135 5 23 48.617 1.478 7 11 1

Cartells, rètols, pancartes, 
papers com a publicitat, anunci 
o propaganda fora dels llocs  
autoritzats

2 12 20

Circulació incorrecta de 
bicicletes 1.451 19 145 6 1.268 32.617 17.973 2.685 156 26

Circulació incorrecta de VMP/
patins 483 12 55 9 566 9.943 6.429 1.010 62 31

Circulació per carril bici en 
sentit contrari 22 1 10 6.913 122 16 4 1

Comerç ambulant no autoritzat 4 1 1 94 816 47 184 1 1

Consum de begudes 
alcohòliques 30 6 9 4 21 219 109 34 87 8

Consum de drogues 5 4 18 4 3 2 3

Creuament fora del pas de 
vianants 25 2 17 78.720 353 8 14 4

Sol·licitud d’informació diversa 872 49 98 81 971 45.163 3.052 1.850 431 189

Detecció de possible 
apartament turístic 3 12 1 3

Embrutar espais públics (caques 
de gos) 3 2 2 1 6 56 12 3 2 3

Embrutar la via pública i escollir 
o seleccionar residus 2 1 1 4 78 6 1 1 5

Formes de mendicitat 12 1 11 282 44 23 1

Gossos deslligats o gossos en 
parcs infantils o pels voltants 49 64 13 4 28 155 38 4 18 3

Maltractament a animals 6 1

Necessitats fisiològiques 8 2 38 9 2 4

Nudisme o quasi nudisme 376 15 17 5 22 1.006 1.833 159 33 8

Ocupació que excedeix del 
brancal dels establiments 7 4

Estacionament de vehicle en 
pas de vianants o en carril bici 1 1 1 13 1.955 32 5 3

Regulació de grups turístics a la 
Sagrada Família 22.195 4

Suggeriments veïnals 25 11 5 13 24 74 11 17 6 61

Suggeriments veïnals a Trinitat 
Vella 1 1 36

Ús impropi 77 12 9 4 66 217 178 12 8 17

Ús inadequat de l’espai públic 
per a jocs (pilota/monopatí) 6 4 6 1 11 50 41 4 22 14

Xeringues detectades 9 1 19 25 58 40 18

Total general 3.636 211 373 131 3.205 249.726 32.203 6.218 886 457
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OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

Les actuacions a les diferents OAC han estat un total de 113.234, distribuïdes de la manera 

següent:

OAC               ACTUACIONS

CIUTAT VELLA 12.276

EIXAMPLE 12.782

HORTA-GUINARDÓ 14.021

NOU BARRIS 14.212

ZONA NORD 7.138

SANT ANDREU 14.083

SANT MARTÍ 14.741

SANTS-MONTJUÏC 13.789

SARRIÀ 10.192

DETALL DE LES CONDUCTES PER OAC

 CONDUCTA CIUTAT 
VELLA EIXAMPLE HORTA NOU 

BARRIS
ZONA 
NORD

SANT 
ANDREU

SANT 
MARTÍ SANTS SARRIÀ

Avís per walkie-talkie al CCM 1 4 8 1 3 1 2

Bones pràctiques de convivència 
(mòbils, gossos lligats, bicicletes, etc.) 531 492 441 307 52 401 391 192 486

Comunicació d’incidències tècniques 
de la peanya o del quiosc 85 111 104 86 73 88 81 89 66

Consultes diverses 723 846 1.891 555 197 806 682 469 589

Mediació en cas de conflicte 20 29 14 19 6 19 10 16 21

Orientació sobre l’ús de la peanya 49 64 13 4 28 155 38 4 18

Validació de cita prèvia 4.517 5.086 4.508 4.149 2.657 5.193 4.195 4.512 4.010

Orientació sobre l’ús del quiosc 3.833 3.825 4.472 6.304 3.243 4.685 7.027 5.833 2.896

Regulació de l’aforament 23 16 32 23 4 14 11 47 18

Regulació flux d’entrada-control  
de cues 2.543 2.373 2.551 2.768 906 2.874 2.343 2.631 2.104

Total general 12.276 12.782 14.021 14.212 7.138 14.083 14.741 13.789 10.192

ACTUACIONS A LES OAC

12.276 12.782
14.021 14.212

7.138

14.083 14.741
13.789

10.192
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Valoració qualitativa de les activitats
A la tardor del 2019 B:SM ha dut a terme la seva enquesta anual en relació a la tasca dels 

Agents Cívics (barri). L’enquesta s’ha realitzat durant el mes de novembre a 5 zones de la 

ciutat (Barceloneta, Gòtic, Sagrada Família, Trinitat Vella i Mercat de Sant Antoni), en format 

d’entrevista personal/presencial a 1.070 veïns, veïnes i comerciants de les zones indicades 

(271 a la Barceloneta; 200 al Gòtic; 256 a la Sagrada Família; 140 a Trinitat Vella i 203 al Mercat 

de Sant Antoni). El resultat global ha estat el següent:

Índex de satisfacció de la ciutadania respecte els Agents Cívics:  7,5

Al mateix temps, B:SM ha fet la seva enquesta anual a una mostra representativa de la ciuta-

dania que visita les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de Barcelona, a les quals hi ha presèn-

cia permanent d’Agents Cívics (Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc, Sarrià-Sant Gervasi, 

Horta-Guinardó, Nou Barris, Nou Barris -Subseu Ciutat Meridiana-, Sant Andreu i Sant Martí).

L’enquesta s’ha efectuat presencialment a un total de 800 ciutadans i ciutadanes, a la sortida 

de l’OAC corresponent. El resultat global ha estat el següent:

Valoració de l’Agent Cívic a les OAC:  7,87

També cal destacar que el percentatge d’actuacions amb el resultat de resolt ha estat del 95,7%, 
mentre que el 4,3% restant no es van poder resoldre o es van redirigir a una instància superior.

Recursos dels quals s’ha disposat
Per facilitar al màxim aquesta recollida de dades s’han emprat terminals smartphone, on 

s’omplen diferents camps en funció de l’actuació que s’hagi dut a terme. El programa estàn-

dard on es registren les actuacions és un formulari anomenat KIZEOFORMS i, a més, s’utilitza 

l’APP “Bústia Ciutadana” per reportar incidències sobre mobiliari urbà, així com altres APP que 

també són d’utilitat, com ara TMB, Traductor, etc.

Aquest any la Unitat ha començat a utilitzar l’eina Microsoft TEAMS, una aplicació informàti-

ca que ha millorat la comunicació interpersonal (videoconferència, xat interactiu) i la gestió 

de la part administrativa (realització i presentació d’informes, compartició d’arxius, elabora-

ció de quadrants, etc.).

També s’ha implementat el programa KVP per a la gestió de personal (realització de qua-

drants anuals de servei, sol·licitud de permisos, tramitació d’altes i baixes mèdiques, etc.).

A més, cada agent té el seu comunicador walkie-talkie personal, d’ús només en cas d’emer-

gència.
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El febrer de 2019 es van inaugurar unes noves instal·lacions 

per fer les funcions de centre base, canviant les antigues 

dues bases que feia servir la Unitat des del seu comença-

ment, situades al carrer Pau Casals i al Passeig de Gràcia 

respectivament. Amb aquest canvi s’ha aconseguit actua-

litzar les instal·lacions, adequant-les a les necessitats de la 

Unitat, atorgant més espai, comoditat i funcionalitat i reu-

nint tots els agents en una mateixa base, cosa que afegeix 

un plus d’eficàcia i millora de la planificació dels serveis.

El Centre Base Provença està ubicat al carrer Provença 538, 

entre els carrers Cartagena i Dos de Maig, i està instal·lat 

en els baixos d’un edifici d’habitatges.

Les dues portes d’accés a la instal·lació estan a peu de car-

rer i tenen una persiana automàtica que s’activa a través 

d’una clau instal·lada al lateral de la paret.

Accedint per la porta ubicada a la dreta, una vegada a l’interior, hi ha una entrada amb taqui-

lles per a cascs. Seguint el passadís hi ha: un magatzem amb cambra de residus, la cambra 

RACK, un petit bany per a homes i dones i, tot seguit, el vestidor masculí, proveït amb taqui-

lles, bancs, dutxes, vàters i rentamans. Més endavant hi ha una sala diàfana amb diferents 

llocs de feina i dos despatxos al final de la mateixa sala. A la zona final del centre de treball hi 

ha una sala briefing – aula de formació que disposa de la instal·lació elèctrica necessària per 

carregar les PDA’s i walkies dels equips adscrits a aquest centre de treball-, i contiguament 

hi ha una cambra de clima. A continuació hi ha un altre despatx, i si ens dirigim cap a l’al-

tra entrada/sortida del centre de treball, trobarem el vestidor femení, proveït amb el mateix 

equipament que el masculí.

Al costat del vestidor hi ha un petit habitacle habilitat com a cambra de neteja, una cambra 

d’escalfadors i, per últim, un altre vestíbul que dona accés a l’altra entrada/sortida del centre 

de treball.

Tots els espais es troben climatitzats i il·luminats mitjançant fluorescents de sensors de pre-

sència; també es disposa d’extintors correctament senyalitzats.
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Relacions amb altres entitats i institucions
Agents Cívics, com a ens actiu dins l’organigrama de serveis públics a la ciutat de Barcelona, 

es troba en contacte freqüent amb les entitats i institucions més rellevants del seu àmbit.

Sota dependència del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona i, conseqüentment, de l’Ajunta-

ment de Barcelona, la Unitat d’Agents Cívics desenvolupa la seva feina en una continuïtat de 

relacions i comunicacions amb agents destacats de l’escena pública de la ciutat.

S’han mantingut reunions periòdiques (cada 2 ó 3 mesos) amb els intendents de GUB dels 

principals districtes on treballem. En aquestes reunions es fa el seguiment de la nostra feina, 

comentem incidències, i ens adaptem a les noves casuístiques que es puguin produir. En 

totes les reunions la Unitat d’Agents Cívics aporta informes complerts amb les principals ca-

suístiques que han trobat. En cas d’alguna incidència important s’envia e-mail al referent de 

GUB de districte per la seva informació i gestió si procedeix.

Forma part de la Taula de Convivència que cada estiu es reuneix periòdicament al districte de 

Ciutat Vella per tractar els temes més significatius respecte seguretat i civisme vers la ciuta-

dania, a la qual participen la Regidoria del Districte, el cos de Mossos d’Esquadra de Catalunya 

i representants de diversos serveis socials de la ciutat.

Participa també a la Comissió de Convivència de les places del barri de Gràcia, on es posen en 

comú les problemàtiques i les casuístiques més actuals de la vida en aquesta zona tan simbò-

lica de la ciutat. En aquesta comissió la Unitat d’Agents Cívics rep i proporciona un feedback 

continu a les entitats més representatives del barri.

La Unitat també manté relacions de forma activa amb altres ens de tipologia diversa: Mercats 

Municipals de Barcelona (servei al Mercat de la Boqueria), instituts d’educació secundària (on 

es fan xerrades sobre civisme), canals de comunicació ciutadana (suport a les Oficines d’Aten-

ció Ciutadana), turisme (reunions amb l’AGUICAT), etc.

Incidències significatives i imprevistos
Durant aquest any la Unitat ha sofert canvis significatius a la seva línia de comandament, que 

han suposat un procés d’adaptabilitat i formació per a tots els Agents Cívics. Isabel Trabado 

s’ha incorporat com a nova Cap de Servei de la Unitat d’Agents Cívics en substitució de Lara 

Gómiz, responsable d’exercir aquest rol fins aleshores. També s’ha incorporat un nou coor-

dinador d’operacions al programa de mobilitat laboral i gestió de personal CRETA, l’Ignasi 

Baeta, procedent del departament d’ÀREA.
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Conclusions generals de l’avaluació
Per a la Unitat d’Agents Cívics ha estat un any de creixement, però també, d’assentament i de 

consolidació com a entitat destacada en l’ordenació i promoció de la convivència a la ciutat 

de Barcelona.

Els canvis en l’estructura organitzativa, la unificació de tots els agents en un mateix centre 

base, la col·laboració més estreta amb Guàrdia Urbana i la docència presencial de diverses 

entitats i serveis destacats de l’àmbit d’actuació, entre d’altres, han garantit una millor pres-

tació de servei vers la ciutadania, ja que s’ha dotat la Unitat de més mitjans per realitzar amb 

major eficàcia la seva missió: pacificar els canvis constants que s’esdevenen en una gran ciu-

tat com Barcelona i donar compliment de les ordenances de civisme, necessàries per assolir 

el benestar per a tothom.
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Recomanacions derivades de 
l’avaluació per a projectes venidors
Un cop la Unitat d’Agents Cívics s’ha con-
solidat com un dels actors principals ga-
rants del civisme a la ciutat, és important 
mantenir l’evolució actual tenint cura, 
però, de la base adquirida. És per això que 
cal dotar-la de les eines adequades per 
anar de la mà amb el ritme canviant d’una 
ciutat com Barcelona. De cara al futur re-
sulta important la renovació dels termi-
nals mòbils, eina d’importància essencial 
en el desenvolupament de la feina diària 
dels agents. 

Així mateix, cal continuar amb les forma-
cions periòdiques en matèria d’ordenan-
ces de civisme, de noves tecnologies (tec-
nologia de la informació, comunicació, 
gestió d’incidències, etc.), de treball en 

equip, de normativa de circulació i d’usua-
ris o usuàries de vehicles particulars a la 
ciutat, entre d’altres.

Un bon instrument a utilitzar és el Cam-
pus Virtual B:SM. Aquest permet les for-
macions en línia facilitades per l’empresa 
a les quals tenen accés tots els agents i que 
engloben tota mena d’aprenentatges aca-
dèmics (des de coneixements informàtics i 
ofimàtics fins a l’aprenentatge d’idiomes).

Finalment, és primordial consolidar les 
relacions amb les entitats amb les quals 
s’està col·laborant més fins al dia d’avui: 
Guàrdia Urbana, els districtes de la ciutat i 
els seus representants i les entitats socials 
de la ciutat.
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