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Dades d’identificació del projecte 
i dades generals a l’entitat

Un dels objectius de l’Ajuntament de Barcelona 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, les infraccions, 
sancions i intervencions específiques per cada conducta. Sota aquestes 
premisses, l’abril del 2015, l’Ajuntament de Barcelona encarrega a BSM la 
creació d’un cos d’Agents Cívics amb l’objectiu de fer de Barcelona una 
ciutat més amable i més sensació 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. De les tres zones d’actuació 
inicials, es va passar a donar servei en zones a tots els districtes de la 
ciutat, així com serveis a les OAC (oficines d’atenció ciutadana). També 
es van integrar a la unitat els inspectors del parc de Montjuïc i, juntament 
amb aquests, tenim servei en aquesta emblemàtica muntanya a la ciutat 
de Barcelona. També donem servei mitjançant auxiliars d’Agents Cívics 
externs (amb l’empresa SIFU) a d’altres serveis. En concret, durant aquest 
any 2020: als búnquers del Turó de la Rovira, en parcs i escoles de la ciutat, 
gestionant cues i accés als centres de serveis socials de la ciutat i donant 
suport logístic al servei de cribratges covid-19.
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Des de la creació de la Unitat d’Agents Cívics, el nombre d’agents 
i estructura ha anant creixent. El 2015 es va iniciar amb 25 Agents 
Cívics, 2 encarregades i 1 cap d’unitat. El 2020, la unitat va rebre noves 
incorporacions d’Agents Cívics: al març, 3 agents; a l’abril, 8 agents més, 
etc., per la qual cosa va augmentar el nombre d’agents disponibles fins a 
un total de 70 de fixos. Durant diferents estius, hem reforçat amb personal 
de temporada per cobrir els serveis d’aquest període. L’estiu del 2017, 
arribem a ser 120 agents. Completa l’equip 1 tècnic (gestor de dades), 4 
coordinadors, 1 cap de servei, i el director. El servei funciona de dilluns a 
diumenges i festius (365 dies a l’any) i es cobreix en l’horari de 7.20 a 20.30 
hores (amb horaris esglaonats a partir de mitjans de març, a causa de les 
mesures de prevenció per la covid-19).

Estructura organitzativa 
i funcionament
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Objectius generals i específics

Millorar la capacitat de l’Ajuntament per promoure el civisme, la convivència veïnal i el respecte per 
l’ordenament municipal, amb Agents Cívics desplegats arreu que no disposen de capacitat coercitiva, i que 
informen, requereixen i adverteixen les persones, residents i visitants, per obtenir d’ells un comportament cívic.

Promoure l’ús correcte de les mesures de seguretat plantejades per les autoritats en el marc de la lluita 
contra la covid-19 i fer-ne pedagogia.

Característiques:

• Servei estable i alhora flexible.

• Professionalitzat i format. Formació contínua.

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

• En relació estreta i sovintejada amb la Guàrdia Urbana per a la planificació dels serveis que demanin 
els districtes. 

• Adequant un servei que és estàndard a les singularitats i prioritats específiques de cada lloc.

Anualment es realitzen unes enquestes de satisfacció a la ciutadania i usuaris de les OAC sobre el servei 
rebut per part dels Agents Cívics. L’objectiu que s’estableix el 2020 va ser que el resultat fos igual o superior 
al 7,1 i s’ha superat en els dos àmbits, que són els següents:

• Valoració de l’agent cívic a les OAC: 8.6

• Valoració de l’agent cívic (servei carrer): 8.2
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Programació general realitzada

La Unitat d’Agents Cívics presta servei a tots i cadascun dels districtes de la ciutat de Barcelona sota la 
planificació i el suport del cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Aquest any 2020, s’hi 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  
(de gener a març del 2020)     

BARRI GÒTIC (de gener a març del 2020)     

• Servei anual de dilluns a diumenge, torn de matí 
i de tarda. Es destinen de 8 a 10 agents per torn. 
Posició individual. Total imputacions a la zona 
aquest any: 28.678.

• Regulació del flux de turistes als carrers que 
envolten la Sagrada Família, facilitant espai 
per a no causar molèsties als veïns i les veïnes i 
millorant l’ordenació de persones a la via.

• Regulació de la circulació de bicicletes. Posant 
especial èmfasi en el correcte ús del carril bici.

• Regulació de vehicles de mobilitat personal. Amb 
especial èmfasi en la proliferació de vehicles de 
transport alternatiu de turistes (Trixies).

• Servei anual de dilluns a diumenge, torn de 
tarda. Es destinen de 2 a 4 agents. Posició mòbil. 
Total imputacions a la zona aquest any: 758

• Promovent la convivència entre turistes i 
visitants i els veïns i veïnes de la zona. Realitzant 
pedagogia del correcte ús dels vehicles de 
mobilitat personal i donant suport informatiu a 
la ciutadania.
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BARCELONETA (de gener a març del 2020)     

PLAÇA DE LES GLÒRIES CATALANES (de gener a març del 2020)     

• Servei anual de dilluns a diumenge, torn de matí 
i de tarda. Es destinen de 2 a 8 agents per torn. 
Total imputacions a la zona aquest any: 4.124.

• Regulació del flux de turistes. Especial 
atenció al correcte ús de bicicletes i resta de 
vehicles de mobilitat personal. Aplicació de 
la normativa de civisme amb les casuístiques 
més característiques de la zona (seminudisme, 
venda ambulant, etc).

• Servei realitzat per primer cop aquest any. De 
dilluns a diumenge, torn de matí i de tarda. Es 
destinen de 2 a 4 agents. Total d’imputacions 
aquest any: 1.237.

• Consistent, principalment, en la pacificació de 
l’entorn entre veïnat, ciutadans/anes de pas, 
bicicletes i altres vehicles. A més de promoure 
el bon ús dels parcs i 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.



8

AGENTS CÍVICS MEMÒRIA 2020 Estructura organitzativa i funcionament

PLACES DE GRÀCIA (de juliol a setembre del 2020)

EL BON PASTOR

ZONES DE SANT ANDREU (tot l’any)     

• Servei ofert durant l’estiu. De dilluns a 
diumenge, dues places per dia. Torn de 
tarda i 2 agents destinats al servei. Total 
d’imputacions aquest any: 4.720.

• Atenent requeriments, queixes i 
incidències diverses que ens reportin el 
veïnat i els visitants de cadascuna de les 
places del barri de Gràcia.

• Servei anual. Dimarts, dijous, dissabtes i 
diumenges en torn de tarda. Es destinen 
2 agents. Servei mòbil. 

• Actuacions dinàmiques tenint els veïns 
i les veïnes com a eix central, escoltant-
ne les queixes i els requeriments. Obrint 
bústies ciutadanes i cuidant l’entorn del 
barri.

Dintre del districte de Sant Andreu, tenim presència a les zones del Bon Pastor, Baró de Viver i la Trinitat 
Vella. Total d’imputacions d’aquest any a les tres zones: 3.793.
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BARÓ DE VIVER

LA TRINITAT VELLA

• Servei anual els dilluns, dimecres i 
divendres. Torn de tarda. Es destinen 2 
agents per torn. Servei mòbil.

• Contacte proper amb veïnat i 
associacions de veïns i veïnes de la 
zona, escoltant-ne i reportant-ne les 
incidències més destacades.

• Servei anual de dilluns a diumenge, torn 
de tarda. Es destinen 2 agents per torn. 
Servei mòbil.

• Gestió de conflictes entre veïnat 
i persones foranes. Ús correcte 
d’instal·lacions dins dels parcs. Reportar 
actes de vandalisme urbà.
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NOU BARRIS (tot l’any)

HORTA-GUINARDÓ (tot l’any)

• Servei anual de dilluns a diumenge, torn de matí i de tarda. Es destinen de 2 a 4 agents per torn. 
Servei mòbil. Total imputacions d’aquest any: 12.983.

• Actuant tant a la zona del parc Central de Nou Barris com en els carrers adjacents. Regulant 
infraccions per conductes incíviques com ara les següents: gossos deslligats, mal ús del 
mobiliari urbà, brutícia al carrer, etc.

• Servei ofert de dilluns a diumenge, torn de tarda. 
Es destinen 2 agents per torn. Servei mòbil. Total 
d’imputacions aquest any: 8.107.

• Servei en diverses localitzacions dintre del 
districte. Donant informacions diverses, 
promovent la convivència veïnal i el bon ús de 
l’espai urbà.
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SANTS-MONTJUÏC (tot l’any)

• Servei d’Agents Cívics anual, de dilluns a 
diumenge, a la muntanya de Montjuïc i el 
seu voltant. Inspeccionant l’entorn i obrint 
expedients informatius sobre les incidències 
trobades. Sense detriment d’obertures de 
bústies ciutadanes quan és necessari. Total 
d’expedients oberts aquest any: 335, dels quals 
290 s’han tancat. PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL

RBLA. DE SANTS

PL. DE LES NAVAS

PL. DELS OCELLETS

PL. BELLA DORITA
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OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA

• Tenint presència a totes les OAC de cada districte. Donant suport a la gestió de cues, cites, informació a 
la ciutadania i, en definitiva, el correcte desenvolupament dels tràmits presencials. Total d´imputacions 
aquest any en el global d´OAC: 106.423. 

• Les OAC on prestem servei són les següents:

• Ciutat Vella: 14.117 imputacions.

• L’Eixample: 10.468 imputacions.

• Horta: 12.948 imputacions.

• Nou Barris: 14.393 imputacions.

• Zona Nord: 2.591 imputacions.

• Sant Andreu: 13.034 imputacions.

• Sant Martí: 12.060imputacions.

• Sants: 11.626imputacions.

• Sarrià: 9.364 imputacions.

• Les Corts: 5.822 imputacions.
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Serveis especials covid-19

Adaptació de la nostra missió a la realitat de l’emergència sanitària per la covid-19 

Noves zones de treball i adaptació constant a les necessitats i els requeriments de 
la GUB i l’Ajuntament de Barcelona 

En el Decret de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, es va establir BSM com a servei 
essencial. Des de l’Ajuntament de Barcelona, i en concret la Guàrdia Urbana, ens demanen l’ajuda i 
col·laboració de la Unitat d’Agents Cívics.  A partir del 20 de març adaptem els nostres serveis i la nostra 
missió a la lluita contra la covid-19. Es tracta de moments complicats, on manquen treballadors/ores 
professionals per tal de recordar a la ciutadania la necessitat d’evitar qualsevol desplaçament per la ciutat 
de Barcelona que no sigui indispensable, controlar cues i distàncies de seguretat dels equipaments que han 
de continuar donant servei, etc., i anem incorporant les noves mesures i la desescalada del confinament a 
mesura que es van produint.

• Comunicació constant entre la Direcció d’Agents Cívics i l’intendent major de districtes de la GUB i 
gerent de coordinació territorial i proximitat de l’Ajuntament per tal d’adaptar-nos a les seves peticions i 
necessitats de ciutat en tot moment.

• Iniciem el treball en espais oberts: platges (litoral de Barcelona) i parcs. A partir del 20 de març, i muntanya 
de Montjuïc. Aquest servei es manté estable.

• A partir del 6 d’abril canviem parcs per fer carrers de Nou Barris (via Júlia, passeig de Valldaura...), mantenint 
el litoral (Barceloneta i Sant Martí) i l’Eixample.

• A partir del 20 d’abril iniciem el control de cues als comerços d’alimentació, farmàcia etc., del districte 
d’Horta-Guinardó mantenint la resta de zones.

• Durant els caps de setmana i festius des de maig fins a finals de juny participem amb tots els nostres 
efectius en un servei especial per reforçar tot el litoral de Barcelona.

• Durant el mes de maig es cobreixen i gestionen les oficines de serveis socials amb auxiliars de SIFU.

• A partir del 15 de maig i fins a finals del 2020, tornem a donar cobertura amb auxiliars SIFU a la gestió de 
l’espai del Turó de la Rovira.

• A partir de 25 de maig, amb la reobertura de les OAC (oficines d’atenció ciutadana) en horari reduït de 
9.00 a 14.00 hores primer i després en horari complet, donem cobertura a les oficines adaptant les nostres 
funcions a les necessitats covid-19 (gestió d’entrada amb cita prèvia, distàncies de seguretat, màscares, 
informació, gestió de conflictes, etc.).

• 23 de juny de 2020: participació en un servei especial amb tots els nostres efectius en torn de tarda (i 
horari ampliat) per fer el tancament de platges durant la revetlla de Sant Joan.

• De l’1 al 28 de juliol tornem a fer les zones precovid, Barceloneta, el Gòtic, Sant Antoni, Sant Andreu, 
entorn de la Sagrada Família, Sant Martí i servei d’estiu de les places de Gràcia.
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• Durant dues setmanes al juliol es cobreix amb auxiliar de SIFU un servei d’accés als mercats del districte 
de Nou Barris.

• A partir del 2 de juliol, amb la reobertura del Park Güell i regulació total de l’espai, iniciem un nou servei 
per reforçar comportaments cívics i informació dintre de l’espai fins al 12 d’octubre.

• A partir del 29 de juliol, des de la GUB se’ns demana que canviem les zones de treball al carrer i cobrim 
el Carmel, Horta, les Roquetes, el Verdun, la Marina, el Poble-sec, mantenint la Barceloneta, les places de 
Gràcia i el Park Güell.

• A partir del 6 d’octubre les OAC amplien l’horari de 8.30 a 14.30 hores i els Agents Cívics donem cobertura 
en aquest horari a les 10 oficines on tenim presència.

• A partir del 13 d’octubre, des de la GUB i la gerència de l’Ajuntament ens demanen que tornem a canviar 
totes les nostres zones de treball al carrer per donar servei als col·legis i entorns, parcs, places, dels 10 
districtes, etc., on s’acumulen i concentren famílies, per tal d’indicar, recordar i reforçar les mesures de 
prevenció davant la covid-19 i altres actuacions cíviques i de convivència.

• El cap de setmana del 31 d’octubre i 1 de novembre se’ns demana un servei de reforç a cementiris de la 
ciutat per la campanya de Tots Sants amb 3 parelles en torn de 9.30 a 15.00 hores en 3 cementiris de la ciutat 
(Poblenou, Sant Andreu i les Corts).

• Novembre i desembre es gestiona un servei de suport de cues en cribratges amb auxiliars de SIFU.

Adaptació de les eines de treball per enregistrar noves conductes covid-19 i 
adaptació de les nostres operatives

• Incorporació i adaptació dels registres KIZEO específics per tal d’enregistrar les noves conductes 
específiques covid-19 i poder recollir les dades de les actuacions reals.

• Les conductes que amb la crisi sanitària s’han creat i han anat evolucionant a mesura que ho feia la 
pandèmia i les mesures que el Govern establia són les següents:

• Covid-19.- Excés de temps de passeig dels gossos (jugar amb la pilota, més de 250 m fora del domicili...).

• Covid-19.- Passeig del gos amb més d’una persona (passeig del gos en parella o en família...).

• Covid-19.- Anar a comprar en parella sense causa justificada.

• Covid-19.- Pràctica d’esport.

• Covid-19.- Intervenció amb persones sense sostre.

• Covid-19.- No mantenir la distància de seguretat a les cues.

• Covid-19.- Gestió de conflictes en cues.

• Covid-19.- Informació i gestió de cues.
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• Covid-19.- Activitat fora de la franja horària permesa.

• Covid-19.- Romandre assegut o estirat en espais públics.

• Covid-19.- Informacions diverses.

• Covid-19.- No portar mascareta a la via pública i no poder mantenir la distància de seguretat.

• Covid-19.- Fumar a la via pública en espais a l’aire lliure quan no es pugui respectar la distància mínima 
de seguretat.

• Covid-19.- Control de grups superiors a 6 persones.

Operatives covid-19

• Enviament diari a l’intendent major de districtes de la GUB d’un informe del servei d’Agents Cívics fins al 
30 de juny. A partir de l’1 de juliol l’enviament de l’informe és setmanal.

• Enviament setmanal d’un informe a les responsables de les OAC.

• Enviament mensual de les dades d’actuacions del Servei d’Agents Cívics a la GUB; responsables de 
districtes, responsables de les OAC, etc.

• Hem proporcionat les dades d’actuacions covid-19, informes, etc., quan ens les han sol·licitat des de 
Comunicació o Turisme de l’Ajuntament.

• Gestió d’equip, explicant, compartint i acompanyant, des de l’empatia i escolta activa, comunicant i entre 
tots sumant en les aportacions de millores contínues per la companyia i la unitat.

• Fem formació en línia en gestió de conflictes per a tot el nostre equip.
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Activitats realitzades

Juntament amb el servei habitual a les zones destinades realitzant les competències que ens són pròpies 
a la Unitat d’Agents Cívics, durant aquest any s’hi han realitzat altres activitats, de diferent caràcter però 
sempre relacionades amb els principis que regeixen la missió:

FEBRER DEL 2020:  Xerrades a l’IES Salvador Seguí. Un any més fem xerrades a l’Institut Salvador Seguí 
com a complement/aportacions a un grau superior en integració social dintre del mòdul de mediació 
comunitària. El nostre objectiu és donar a conèixer les tasques i funcions que executen els i les Agents 
Cívics destacant els beneficis de les nostres actuacions en la ciutadania i en la ciutat de Barcelona.

Un cop més, es tracta d’unes accions molt ben valorades tant pel professorat com per l’alumnat.

JUNY DEL 2020: Tancament del litoral per la revetlla de Sant Joan 2020. Dintre del marc de la nova 
normalitat i de les mesures preventives de la covid-19, la Unitat d’Agents Cívics va rebre un requeriment del 
màxim nivell per part de la Guàrdia Urbana per donar-los suport directe al front litoral amb la finalitat de 
tancar les platges i assegurar-les per tal que no hi haguessin celebracions a la nit de la revetlla de Sant Joan. 
Des de la Unitat d’Agents Cívics, vam assumir aquest repte, tant personal com professional, fent mostra de 
la gran vocació de servei que ens caracteritza. Va ser un servei complex, que va començar a les 18.00 hores 
i va durar fins a les 22.00 hores, les actuacions principals del qual van ser informar del tancament de les 
platges i, un cop tancades, vetllar pel compliment de la norma. Amb una participació total de 36 Agents 
Cívics que s’han coordinat de manera directa amb la Guàrdia Urbana i la Policia Portuària i sempre sota la 
gestió de la línia de comandament de la unitat. Finalment, tot el dispositiu va suposar un èxit i vam complir 
la missió assignada a la perfecció.

JUNY DEL 2020: Formació i informació: mesures preventives enfront de la covid-19.

JULIOL DEL 2020: Certificació Global Safe Site Excellence. Mitjançant aquest document oficial se certifica 
que les instal·lacions del centre base Provença han adoptat les mesures preventives necessàries enfront de 
l’impacte de la covid-19, entre les quals trobem mesures organitzatives generals (esglaonament controlat 
d’inici i acabament del servei per part dels i les agents, control exhaustiu de l’aforament en cadascun dels 
departaments del centre base, instal·lació de mampares divisòries en zones de treball compartides, etc.), 
mesures d’higiene generals (distribució de solucions desinfectants per a la neteja de mans, paper i esprai 
de desinfecció per a tot el centre base; s’han reforçat les tasques de neteja per sobre del 50% i especificat 
tant diferents zones com diferents objectes d’obligatòria neteja i desinfecció, com poden ser poms de 
portes, teclats, pantalles, etc.) i mesures personals (fent recordatoris de compliment de les mesures de 
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seguretat als brífings d’inici del servei i difusió utilitzant la nostra eina de comunicació TEAMS, garantint 
l’entrega i reposició de tots els equips de protecció individual als nostres agents, etc.).

A més, per controlar l’aforament als vestidors d’una manera més fàcil, hem instal·lat unes pissarres amb 
imants a l’entrada; d’aquesta manera podem saber quin volum de gent n’està fent ús sense haver d’entrar.

AGOST/SETEMBRE DEL 2020: Curs en línia Gestió de conflictes. Aquest curs té com a objectiu treballar els 
conflictes interpersonals partint d’un punt de vista individual: el rol i l’actitud que tots assumim davant 
un conflicte, a més d’identificar els tipus de rols més coneguts i usuals en els equips de treball. Tot això 
ens permet adaptar-ho al dia a dia de la unitat i poder avançar-nos i corregir situacions que, en un futur 
més o menys llunyà, podrien derivar en conflictes que puguin afectar la bona convivència del col·lectiu dels 
Agents Cívics.

NOVEMBRE DEL 2020: Servei especial Tots Sants 2020. Durant el cap de setmana de Tots Sants, la Unitat 
d’Agents Cívics va donar suport a tres dels cementiris més importants de la ciutat: les Corts, Poblenou i 
Sant Andreu, dintre del marc dels serveis especials covid-19. La funció dels i les agents va ser vetllar per la 
correcta utilització de les mesures de seguretat entre els diversos visitants de les instal·lacions funeràries, 
així com la gestió de les entrades i sortides al recinte. El servei es va realitzar en perfecta coordinació amb 
els serveis funeraris de BSM i Guàrdia Urbana de Barcelona. El servei va resultar un èxit i la jornada va 
transcórrer amb fluïdesa i amb totes les incidències resoltes satisfactòriament. A més, la feina dels agents 
va tenir un gran ressò en diferents mitjans de comunicació.

Participació de les persones de l’entitat

La Unitat d’Agents Cívics ha continuat durant aquest any amb el Pla de millores periòdic, adaptant-
se a l’especial situació que s’ha viscut globalment degut a la pandèmia de la covid-19 que, sens dubte, 
ha condicionat les relacions de la unitat amb les diverses entitats. Així i tot, ha continuat present a la 
plataforma virtual CREA, l’aplicació tecnològica on comunicar totes les idees que puguin facilitar la labor 
dels diferents departaments i unitats dintre de BSM, i ha fet un ús destacable de la plataforma de notícies 
B: IN Informa, posant en coneixement diversos aspectes de les funcions dels i les Agents Cívics que puguin 
ser d’interès i apropant la nostra feina a tothom amb un sol clic.

A més d’això, ha tingut relació diària amb tota mena de recursos, tant personals com tecnològics, dintre 
de la mateixa empresa: des de gestió de personal dintre de la unitat amb el Departament de Recursos 
Humans, passant pel tractament de tota mena 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.

La comunicació ha estat especialment intensa i productiva amb el Departament de Prevenció de Riscos 
Laborals. Aquest any més que qualsevol altre, ha estat essencial la perfecta coordinació per garantir la 
seguretat i higiene necessàries i promoure la implantació adequada de les mesures de protecció davant la 
covid-19. Del fruit d’aquesta cooperació va sorgir l’atorgament de la certificació Global Safe Site Excellence, 
juntament amb l’equip d’agents plenament preparats per afrontar els riscos inherents a aquests temps 
incerts i amb plena consciència de les necessitats que demana la ciutadania i com afrontar-les.
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Valoració quantitativa de les activitats

L’any 2020 va acabar amb un total de 294.432 actuacions sobre comportaments incívics entre tots els 
àmbits en els quals es troben els Agents Cívics. Els i les Agents Cívics actuen a peu de carrer, però també ho 
fan a les oficines d’atenció ciutadana, en tots els districtes de Barcelona.

Les actuacions al carrer en els diferents districtes van ser un total de 188.009, distribuïdes de la manera 
següent:

CARRER
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DISTRICTE ACTUACIONS

L’EIXAMPLE 49.179

CIUTAT VELLA 72.952

SANT MARTÍ 15.466

GRÀCIA 13.003

SANT ANDREU 3.793

SANTS-MONTJUÏC 8.494

NOU BARRIS 12.983

HORTA-GUINARDÓ 8.107

LES CORTS 2.044

SARRIÀ - SANT GERVASI 1.988
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DETALL DE LES CONDUCTES PER ZONES

CONDUCTA CIUTAT 
VELLA EIXAMPLE SANT 

ANDREU
SANTS 

MONTJUÏC
NOU 

BARRIS
LES 

CORTS GRÀCIA SANT 
MARTÍ

HORTA/
GUINARDÓ

SARRIÀ/SANT 
GERVASI

Abandonar mobles i trastos vells via pública 4 5 1 27 2 1 11

Actes que pertorb el descans (soroll) 8 13 1 1 1 2 2 1

Actituds vandàliques mobiliari urba 23 13 13 12 1 12 52 1 6

Actuacions musicals, estatues i de més 
representacions artistiques a la via pública 9 15 2 3

Alimentació animals via pública i espais públics 52 31 3 15 18 5 7 10 1

Atemptats contra la dignitat de les persones 2 2 1 1

Aturada/interacció amb trixie 700 244 1 50

Caminar per carril bici 682 8315 86 42 312 1

Cartells, retols, pancartes, papers com a publicitat, 
anunci o propaganda fora dels llocs autoritzats 5 4 1 1

Circulació incorrecta bicicletes 17507 6459 163 859 338 119 327 3130 173 146

Circulació incorrecta VMP/patins 7171 3574 316 861 999 216 282 1058 378 239

Circular per carril bici en sentit contrari 27 1860 4 6 15 1 2

Comerc ambulant no autoritzat 219 49 1 2 9 2

Consum de begudes  alcohòliques 188 40 3 36 53 25 33 21 1

Consum de drogues 11 3 7 6 2 8 1 2

Covid19. Activitat fora de la franja d'horari permesa 3619 322 2203 196

Covid19. Advertir del confinament 1419 79 1 710 532 244

Covid19. Anar a comprar en parella sense causa 
justificada 80 18 241 26 156

Covid19. Control de grup superior a 6 persones 237 104 40 27 31 40 32 13 52 53

Covid19. Excés temps passeig gos. (Jugar amb la 
pilota, més de 250 m. Fora de domicili,...) 236 86 1 11 302 47 4

Covid19. Informació i gestió en cues 40 9 3 105

Covid19. Intervenció amb persones sense sostre 163 20 1 44 27 6

Covid19. No mantenir distància de seguretat en 
les cues 19 29 3 153

Covid19. No portar mascareta a la via pública i no 
poder mantenir distància de seguretat 29557 11483 2530 6045 7384 1287 10666 3689 5056 1239

Covid19. No realitzar compra individualment 5 19 25

Covid19.Passeig de gos amb més d'una persona 
(passeig del gos en parella o en família,...) 65 10 1 107 55 18

Covid19. Passejos amb infants amb més d'un adult 536 134 308 41

Covid19. Passejos d'un adult amb més de 3 nens 32 7 3 1

Covid19. Passejos en família o d'adults sense 
deixar distància de seguretat 227 48 98 75

Covid19. Passejos en grup sense deixar distància 
de seguretat 99 8

Covid19. Pràctica d'esport 462 1 20 278 32

Covid19. Regulació de cues/accessos a escoles 182 176 62 132 148 49 36 77 38

Covid19. Romandre assegut/estirat en espais 
públics 3152 634 1600 403

Covid19. Romandre en zones prohibides (espigons, 
etc.) 185 1 5 10 47

Creuament fora pas de vianants 109 8233 2 1 12 12 8 22 42

Demanar informacio diversa 4443 5916 165 155 504 123 594 1426 418 112

Detecció possible apartament turistic 4

Embrutar espais públics (caques de gos) 5 17 2 2 13 2 5 6 1

Embrutar la via pública i escollir o seleccionar 
residus 3 13 1 7 1 6 1
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Formes de mendicitat 11 28 31 8 1

Fumar a la via pública en espais a l'aire lliure 
quan no es pugui respectar la distància mínima 
interpersonal

73 79 23 19 51 44 54 18 55 26

Gossos deslligats o que no compleixin la 
normativa. Gossos en parc infantil o voltants 196 467 400 353 571 54 748 233 282 102

Maltractament a animals 1 1

Massatges, tarot, tatuatges 1

Necessitats fisiològiques 9 6 1 3 2 2 11 3

Nudisme o quasi nudisme 698 30 2 5 19 66 46 2

Ocupació que excedeix del brancal dels 
establiments 1 2

Parada vehicle  en passos de vianants i carril bici 9 548 2 1 3 5 2 8 2

Regulació grups turistics sagrada família 1155

Suggeriments veinals 24 20 13 16 51 16 3 26

Us impropi: picnic intensiu,banyar-se o rentar 
roba, utilització bancs per altres usos i acampades 341 32 18 18 14 13 31 5 11

Us inadequat de l'espai públic per a jocs (pilota/
monopatí) 40 10 12 5 15 30 7 4 6

Xeringues detectades 67 14 12 6 1 8 3

Total general 72952 49179 3793 8494 12983 2044 13003 15466 8107 1988
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OFICINES D’ATENCIÓ CIUTADANA

Les actuacions en les diferents OAC van ser un total de 106.423, distribuïdes de la manera següent: 

OAC ACTUACIONS

CIUTAT VELLA 14.117

L’EIXAMPLE 10.468

HORTA 12.948

NOU BARRIS 14.393

ZONA NORD 2.591

SANT ANDREU 13.034

SANT MARTÍ 12.060

SANTS 11.626

SARRIÀ 9.364

LES CORTS 5.822
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DETALL DE LES CONDUCTES PER OAC

CONDUCTA CIUTAT 
VELLA EIXAMPLE SANT 

ANDREU SANTS SANT 
MARTÍ HORTA ZONA 

NORD SARRIÀ NOU 
BARRIS

LES 
CORTS

Avís per W.T al CCM 1

Bones pràctiques de convivència (móbils, gossos 
lligats, bicicletes, etc) 136 145 123 142 129 111 46 207 120 31

Comunicar incidències tècniques de la Peanya o 
del Quiosc 31 9 11 22 7 31 3 12 9

Consultes diverses 2846 1852 3513 2435 2595 3240 414 2043 2696 1254

Mediació en cas de conflicte 10 1 7 39 10 71 6 20 17 5

No portar mascareta a la via pública i no poder 
mantenir distància de seguretat 141 63 22 59 63 43 21 64 41 20

Orientació a l'ús de la peanya. Validar cita prèvia 997 829 953 575 927 1197 431 986 972 179

Orientació a l'us del quiosc 368 260 704 591 575 320 168 507 523

Regulació aforament 86 57 543 319 296 190 122 173 337 130

Regulació flux d'entrada-control de cues 9502 7252 7158 7444 7458 7745 1380 5352 9677 4203

Total general 14117 10468 13034 11626 12060 12948 2591 9364 14393 5822
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Valoració qualitativa de les activitats

Recursos dels quals s’ha disposat

A la tardor del 2020, BSM ha dut a terme la seva enquesta anual amb relació a la tasca dels i les Agents 
Cívics (barri). L’enquesta s’ha realitzat des del 9 de novembre fins al 4 de desembre de 2020. L’enquesta s’ha 
efectuat en format d’entrevista personal/presencial a 1.020 veïns/veïnes i comerciants de les zones on els 
agents hi presten servei. Els resultat global va ser el següent:

Gairebé simultàniament, durant el mes de novembre de 2020, BSM ha dut a terme la seva enquesta anual 
a una mostra representativa dels ciutadans i ciutadanes que visiten diferents oficines d’atenció ciutadana 
de Barcelona, (OAC) en les quals hi ha presència permanent d’Agents Cívics (OAC de Ciutat Vella, les Corts, 
l’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, i han estat enquestats un total de 800 ciutadans, a la sortida de 
la seva estada a l’OAC corresponent. El resultat global va ser el següent:

L’ús de l’smartphone com a eina fonamental a l’hora de registrar cadascuna de les accions dels agents (tant 
imputacions com estatus), així com permetre la utilització de les diverses aplicacions disponibles, s’ha 
consolidat. A més, aquest any hem renovat els terminals antics i s’han entregat els nous Samsung A30, els 
quals doten de més eficiència la nostra feina mitjançant la seva tecnologia d’última generació.

D’altra banda, també s’ha consolidat l’eina TEAMS com a comunicació directa no tan sols amb l’equip 
d’Agents Cívics, sinó també amb la resta de departaments de BSM amb els quals hem interactuat. L’aplicació 
ha resultat especialment valuosa com a plataforma per informar i recopilar les diferents normatives i 
comunicats oficials dels estaments autoritzats envers l’actualitat de la covid-19.

Hem adaptat una gran quantitat de recursos disponibles per cobrir les necessitats que els nostres agents 
poguessin tenir durant la pandèmia i poder dur a terme el nostre servei de cara al ciutadà o ciutadana tan 
eficientment com fos possible. Com a mesures de seguretat i de prevenció personal, hem proporcionat 
elements de protecció individuals adequats a cadascuna de les situacions com ara mascaretes homologades, 
gel hidroalcohòlic, guants i pantalles protectores, juntament amb una formació actualitzada sobre mesures 
de seguretat davant de l’emergència sanitària viscuda. Tanmateix, s’han renovat i augmentat els mitjans 
operatius per al servei diari. S’ha fet entrega de megàfons individuals i xiulets, i a l’inici de la pandèmia es 
van incorporar vehicles personals com a mitjans de transport a zona (bicicletes) o mitjans de desplaçament 
per realitzar el servei. En aquest últim cas, es va dotar, temporalment, l’equip d’agents de motocicletes 

• Cal destacar que un 73,9 % de les persones enquestades consideren haver rebut un tracte 

millor de l’esperat per part dels i les Agents Cívics, i donen una puntuació de 8,6

• Índex de satisfacció ciutadana respecte als i les Agents Cívics: 8.2
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elèctriques que van permetre una gestió de la feina més 
acurada i un radi d’actuació més gran, la qual cosa va 
permetre millorar sensiblement el servei a la ciutadania.

El centre base al carrer de Provença, 538, ha resultat 
especialment adient per a la convivència de la unitat 
sense provocar cap afectació que pogués comprometre 
el compliment de les mesures davant la covid-19. Així, 
la gran amplitud d’espai i la distribució funcional dels 
diferents departaments que comprèn aquesta han 
permès garantir la protecció i seguretat necessàries per 
transformar el lloc de treball en un entorn totalment 
segur per a tothom, motiu pel qual hem rebut el Certificat 
Global Safe Site Excellence.

Relacions amb altres entitats i institucions

La Unitat d’Agents Cívics, com a ens actiu dintre de l’organigrama de serveis públics a la ciutat de Barcelona, 
es troba en constant contacte amb les entitats i institucions més rellevants dins del seu àmbit.

La comunicació ha estat especialment intensa i productiva amb el cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
Amb ells coordinem els serveis de la unitat, especialment i de manera més intensificada des de l’inici 
de la pandèmia. El feedback ha estat constant i fluid, s’han realitzat conjuntament importants serveis i 
actuacions, i s’ha completat una col·laboració reeixida i gratificant.

Un cop més, aquest any hem format part activament de les reunions amb els actors més importants dintre 
de la ciutat. Així, hem estat part de la Taula de Convivència d’Estiu promoguda pel Districte de Ciutat Vella, 
peça clau per a la correcta gestió d’un dels nuclis més importants respecte de les incidències i casuístiques 
més urgents de la ciutat i en la qual hem compartit espai (aquesta vegada, principalment, virtual) amb els 
cossos de seguretat de l’estat (Guàrdia Urbana i cos dels Mossos d’Esquadra), membres de l’Administració 
local, col·lectius que promouen la integració de les persones més desfavorides, Protecció Civil, BCNeta, etc.

Ens coordinem amb Barcelona Neta i la GUB per a la recollida de xeringues per tal de contribuir a la retirada 
prioritària d’aquests residus al més aviat possible.

També a les reunions de la Taula de Coordinació de les Places de Gràcia durant els mesos que vam prestar 
servei en aquest característic i destacat barri; mitjançant aquestes s’ha pogut elevar sensiblement l’eficàcia 
de la gestió de la convivència a les diferents places i donar un servei d’alta qualitat al veïnat i a la resta de 
visitants.
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Incidències significatives i imprevistos

L’especial i transcendent situació global de pandèmia ha ocasionat que el nostre servei habitual i la 
idiosincràsia tant de la unitat com de la vida quotidiana en general canviessin radicalment. Les funcions del 
cos d’Agents Cívics s’han anat transformant a mesura que es transformava la realitat; això ha provocat un 
esforç d’adaptació urgent i amb poc temps de reacció per la velocitat que anaven agafant els esdeveniments. 
Hem de dir, amb cert orgull, que aquest complicat procés ha resultat totalment reeixit per part de la unitat. 

També hi ha hagut importants canvis organitzatius. A principis d’any, s’han reincorporat un nombre 
important d’agents que, temporalment, van ser destinats a altres departaments. A més, dintre del 
programa CRETA, hi ha hagut moviments dintre de la línia de comandament. Així, durant el mes d’abril, 
s’ha reincorporat a la Unitat d’Agents Cívics el coordinador d’operacions CRETA Oscar Hidalgo, i durant el 
mes de setembre hem rebut la incorporació de Bruno Rubio, del qual l’excoordinador de la Unitat d’Agents 
Cívics Domingo Diaz ha ocupat les seves funcions fins a aquesta data al Departament del Centre de Suport 
a les Operacions.

Per poder acomplir aquesta nova missió de garants del compliment de les mesures de seguretat davant la 
covid-19, al cos d’Agents Cívics li ha estat atorgada la consideració de cos essencial per part de l’Ajuntament 
de Barcelona, la qual cosa amplia encara més la coordinació i dependència operativa amb la Guàrdia Urbana 
de Barcelona. Per aquest mateix motiu, i donades les excepcionals circumstàncies en què es troben els 
diferents departaments de BSM, la Unitat d’Agents Cívics ha incorporat un gran nombre de treballadors/
ores, en aquest cas sense experiència prèvia en la unitat, formant-los i aconseguint reforçar notablement 
el nostre servei.
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Conclusions generals de l’avaluació

L’any 2020, sens cap dubte, ha estat globalment un dels anys més complicats de la nostra historia recent. El 
món ha canviat de sobte, tots i totes hem estat obligats a adaptar-nos i a canviar el nostre paradigma vital. 
És en aquestes situacions quan tots i totes hem de donar un extra i ser més forts que mai. Treballar en equip i 
sacrificar-se pels altres ha estat essencial per poder fer front a aquests dies d’incertesa i canvi. Ens complau 
dir que, en aquesta situació, la Unitat d’Agents Cívics ha crescut i s’ha fet gran. L’adaptació, l’esforç, la 
responsabilitat i la professionalitat de tots i cadascun dels que en formen part ha estat total, així com el 
reconeixement per múltiples estaments i personalitats, tant dins de l’organització com externament. És 
important fer un reconeixement als diferents departaments de BSM, ja que sense el seu suport i dedicació 
hauria estat molt més complicat dur a terme amb èxit la nostra missió.
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Recomanacions derivades 
de l’avaluació per a projectes 
venidors

A causa de les excepcionals circumstàncies sobrevingudes aquest any 
2020, la figura de l’agent cívic ha estat més visible que mai. Aquesta 
visibilitat és molt important per destacar el nostre treball diari. Amb 
tot això, la nostra missió més immediata hauria de ser aprofitar-ho per 
posar en coneixement de la ciutadania tots els aspectes de la nostra feina. 
Tanmateix, cal no oblidar el nostre paper de garants del civisme a la ciutat 
de Barcelona. En la unió dels nostres grans objectius, promoure el civisme 
i el compliment de les mesures de seguretat davant de la covid-19, hi ha 
la clau perquè el pròxim any puguem assolir aquests reptes. És important 
recordar, per acabar, el valor afegit que suposa realitzar la nostra missió 
amb una visió àmplia i optimista de tot el que la Unitat d’Agents Cívics 
pot realitzar i aportar a la ciutadania i convertir-nos en un element 
imprescindible dintre de l’equació de la bona convivència i el civisme a 
la ciutat.






