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DADES D’IDENTIFICACIÓ 
DEL PROJECTE I DADES 
GENERALS DE 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 B:SM la creació d’un cos d’agents cívics amb l’objectiu 
de fer de Barcelona una ciutat més amable i amb 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. Amb l’arribada de 
la pandèmia de la covid-19, aquest 2021 hem continuat prestant 
serveis relacionats amb la gestió de les mesures de seguretat covid-19 
(entrades i sortides d’alumnes a les escoles, servei especial al Mercat 
de Sant Antoni, implantació d’aquestes mesures a parcs i places de 
la ciutat, etc.) i, des del febrer, tenim presència als diferents centres 
de vacunació de la ciutat de Barcelona, gestionant i donant suport a 
l’accés de la ciutadania a la vacunació.
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ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA I 
FUNCIONAMENT

Des de la creació de la Unitat d’Agents Cívics, el nombre d’agents i 
l’estructura han anant creixent. El 2015 es va començar amb 25 agents 
cívics, 2 encarregades i 1 cap d’unitat. Durant diferents estius, hem 
reforçat el cos amb personal de temporada per cobrir els serveis d’aquest 
període o les vacances del personal fix. L’estiu del 2017 vam arribar a 
ser 120 agents. El 2021, el nombre d’agents disponibles van ser de 72. 
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 els dies 
festius (365 dies a l’any) i en horari de 7.20 a 20.30 hores (amb horaris 
esglaonats a causa de les mesures de prevenció contra la covid-19).



6

Memòria agents cívics 2021 Estructura organitzativa i funcionament

OBJECTIUS GENERALS I 
ESPECÍFICS PLANTEJATS

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, adverteixen i requereixen 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 fan unes enquestes de satisfacció a la ciutadania i a 
les persones usuàries de les OAC i de carrer sobre el servei rebut per 
part dels agents cívics. Enguany, com a novetat i com que els agents 
han estat destinats als punts de vacunació massius, també es va 
decidir fer una enquesta en aquests centres. L’objectiu que es va 
establir per al 2021 va ser que el resultat fos igual o superior al 8 de 
mitjana. Aquest valor s’ha superat i s’ha arribat a un 8,5 de mitjana 
ponderada. Aquesta dada de ponderació sorgeix de les valoracions 
següents:

Valoració de l’agent cívic OAC: 9,3

Valoració de l’agent cívic (servei carrer): 7,7

Valoració de l’agent cívic als punts de vacunació: 8,9
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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 2021 s’ha prestat 
servei en una gran diversitat de zones, adaptant-se 
a la idiosincràsia de cadascuna: 
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• Servei anual de dilluns a diumenge, torn 
de matí i de tarda. Es destinen de 4 a 8 
agents per torn. Posició individual. Total 
d’imputacions a la zona aquest any: 
77.511.

• 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. 
Es posa especial èmfasi en l’ús correcte 
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 matí i de tarda. Es destinen de 2 
a 4 agents per torn. Total d’imputacions 
a la zona aquest any: 20.534.

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

• Priorització del servei a la plaça del 
Poeta Boscà, la plaça del Mercat i la 
plaça de Pompeu Gener.

Voltants de la basílica de la Sagrada Família 
(de juny a desembre del 2021)     

Barceloneta 
(de juny a desembre del 2021)  
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• De dilluns a diumenge, torn de matí i de 
tarda. Es destinen de 2 a 4 agents. Total 
d’imputacions aquest any: 2.754.

• 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: 2.754.

Plaça de les Glòries Catalanes 
(de juny a desembre del 2021)          

Places de Gràcia 
(de juliol a setembre del 2021)  

• Principalment consisteix 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 del 
mobiliari urbà, amb especial incidència al 
nou espai ubicat a la Clariana.

• Atenent requeriments, queixes i incidències 
diverses que ens reportin el veïnat i els 
visitants de la zona.

• Presencia dels agents a la plaça de la Virreina, 
la plaça de la Revolució, la plaça del Sol, la 
plaça del Diamant i el carrer Verdi.
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• Servei ofert de dilluns a diumenge, 
principalment de tarda. 2 agents 
destinats al servei. Total d’imputacions 
aquest any: 1.056.

3 Xemeneies (Sants-Montjuïc) 
(de juny a desembre del 2021)     

• Atenent requeriments, queixes i 
incidències diverses que ens reportin el 
veïnat i els visitants de la zona. Pacificació 
del parc veïnal i de l’skate park.
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Dintre del districte de Sant Andreu, tenim presència a la zona de la Trinitat Vella. 

• Total d’imputacions aquest any: 1.461.

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

• 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 desenvolupament 
correcte dels tràmits presencials. Total 
d’imputacions aquest any en el global de 
les OAC: 305.461. Les OAC on prestem 
servei són les següents: Ús correcte 
d’instal·lacions dins dels parcs. 

• Ciutat Vella: 36.747 imputacions.

• L’Eixample: 40.256 imputacions.

• Horta: 29.676 imputacions.

• Nou Barris: 36.893 imputacions.

• Zona Nord: 9.103 imputacions.

• Sant Andreu: 29.445 imputacions.

• Sant Martí: 37.148 imputacions.

• Sants: 36.805 imputacions.

• Sarrià: 21.802 imputacions.

• Les Corts: 27.586 imputacions.

Zones de Sant Andreu (tot l’any) (tot l’any)  

La Trinitat Vella

Oficines d’atenció ciutadana

• Ús correcte d’instal·lacions dins dels parcs. 

• Reportar actes de vandalisme urbà.
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Adaptació de les nostres tasques i zones de treball a 
la realitat de l’emergència sanitària per la covid-19:

En el decret de la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica es va establir B:SM com a servei essencial. Des de 
l’Ajuntament de Barcelona, i en concret la Guàrdia Urbana, 
ens demanen l’ajuda i la col·laboració de la Unitat d’Agents 
Cívics.  Des del 20 de març del 2020 i de manera continuada, 
adaptem els nostres serveis i la nostra missió a la lluita contra 
la covid-19. Aquest 2021 hem continuat vetllant pel compliment 
de les mesures de seguretat covid-19 tant a l’espai públic com 
en escoles, centres d’atenció primària o oficines d’atenció 
ciutadana, i hem començat nous serveis basats en la vacunació 
contra el virus per part de la població en general.

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

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.

Comunicació també amb els responsables del Servei 
Català de la Salut, amb els quals establim una 
col·laboració estreta que ens ha permès abordar els 
reptes que han anat sorgint durant la pandèmia de la 
covid-19 amb una alta garantia d’èxit.

Es va continuar amb operatives relacionades amb la 
gestió de les mesures de seguretat covid-19 iniciades 
el 2020, com són: la gestió de les entrades i sortides 
d’alumnes de diverses escoles públiques i la presència 
dels agents en alguns dels parcs i jardins públics més 
característics de la ciutat, com el parc de la Ciutadella, 
el parc de l’Estació del Nord, etcètera.

SERVEIS ESPECIALS 
COVID-19
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Nou servei de vacunació covid-19

Com hem comentat abans, aquest 2021 s’ha 
començat el servei, en coordinació amb el Servei 
Català de la Salut, de gestió i suport de cues 
i accessos als diferents centres de vacunació 
contra el virus de la covid-19. Vam iniciar aquest 
servei en espais diversos com ara centres 
d’atenció primària de diferents districtes de la 
ciutat, casals de gent gran, etc. Més endavant 
es van afegir centres de vacunació amb més 
capacitat com hospitals o grans recintes per 
acollir el màxim de ciutadania possible, com és el 
cas de pavellons esportius i l’espai logístic de la 
Fira de Barcelona.

Mercat de l’Albaceria
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Barceloneta-Hospital del Mar

Espai Montserrat Olivella
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Universitat de Geografia i Història

Casal de gent gran Casa Nostra
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CAP Sanllehy

CAP Sant Josep de la Muntanya
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CAP Rio de Janeiro

CUAP Casernes
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Edifici Pedraforca

Vila Olímpica
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Congrés-Maragall

Parc Tecnològic
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Parròquia St. Isidor 

Casal la Sedeta
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Maquinista

Fira de Barcelona
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Hospital de Sant Pau
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Adaptació de les eines de treball per enregistrar noves 
conductes i adequació de les nostres operatives.

Incorporació i adaptació dels registres (tant estatus dels agents 
com imputacions, lliurament de material, control i gestió de 
targetes de transport, recull de formacions efectuades, etcètera) 
a l’aplicació POWER APPS, adaptant i actualitzant les conductes 
que imputar segons la realitat del servei dels agents.

Es continua amb les conductes generades per la crisi de la 
covid-19, que es modifiquen segons l’actualitat i els canvis 
normatius (noves restriccions, necessitat de registrar nous 
serveis, volum més alt d’imputacions, principalment al servei 
de vacunacions, que han obligat a modificar el comptador de la 
quantitat de conductes registrades, etcètera).

Es consolida l’eina TEAMS com l’aplicació de comunicació de la 
unitat. A més, s’han afegit nous canals a mesura que hem anat 
incorporant serveis. S’ha potenciat l’agenda amb les dades dels 
diferents agents i el personal relacionat amb la unitat, millorant 
la comunicació i la interacció durant el servei.

Operatives covid-19

Enviament setmanal al cos de la Guàrdia Urbana de 
Barcelona d’un informe del Servei d’Agents Cívics amb 
els fets més destacats de la seva jornada.

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 Guàrdia Urbana, 
responsables de districtes, responsables de les OAC...

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

S’ha fet gestió d’equip explicant, compartint i 
acompanyant, des de l’empatia i l’escolta activa, 
comunicant i entre tothom sumant en les aportacions 
de millores contínues per a la companyia i la unitat.
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S’han impartit càpsules formatives amb temàtiques 
relacionades amb diversos aspectes de la nostra feina 
periòdicament i de manera presencial, respectant les 
mesures de seguretat covid-19 pel que fa al control 
d’aforament en sala i la higiene. Aquestes formacions 
es van adaptar al moment actual protagonitzat per la 
pandèmia, emmotllant-nos a la nova realitat:

• Formació en l’ús del walkie-talkie en les 
situacions d’emergència: aquesta acció 
formativa s’ha focalitzat en el bon ús d’aquesta 
eina de treball, s’ha recordat el nostre protocol 
de trucada d’emergència i s’han ofert consells 
per aconseguir la màxima efectivitat possible en 
aquests casos.

• Formació sobre BCN a la butxaca: formació 
que ha mostrat totes les utilitats i novetats 
d’aquesta aplicació, tant les relacionades amb 
el desenvolupament de les nostres tasques com 
a agents cívics com les focalitzades en el seu 
maneig per part de la ciutadania.

• Formació sobre el Pla d’emergències i el 112: 
càpsula formativa en la qual s’han recordat 
a l’equip les casuístiques en les quals poden 
contactar amb el 112 i el protocol que cal 
seguir en cas de detectar una emergència a les 
nostres oficines. A més, aquesta formació s’ha 
complementat amb un simulacre d’incendi a les 
nostres instal·lacions.

• Formació sobre el servei BICING: recordatori 
a l’equip dels incompliments de contractació 
d’aquest servei que es troben dins de les nostres 
competències i els casos concrets en què és 
procedent que actuem, per tal d’assegurar 
l’eficàcia en les nostres accions.   
A més, s’han compartit les característiques 
generals del servei.
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• Formació sobre l’Ordenança de civisme de 
Barcelona: en aquesta acció formativa s’han 
repassat quines són les ordenances en les quals 
es basa el desenvolupament de les nostres 
tasques per tal de donar el màxim nivell de servei a 
la ciutadania i col·laborar en l’objectiu de millorar 
la qualitat de vida dels habitants de la ciutat.

• Formació sobre la regulació de vehicles de 
mobilitat personal: en aquesta setena formació 
s’han repassat les ultimes novetats sobre 
la regulació normativa, tenint en compte la 
modificació del Reglament general de circulació 
i el Reglament general de vehicles, que va entrar 
en vigor el 2 de gener del 2021. Aquesta nova 
regulació aconsegueix que es faci un ús més 
responsable d’aquesta mena de vehicles i, així, 
millorar la convivència i el civisme a l’espai públic.

• Formació presencial en gestió de conflictes: 
aquesta formació presencial va ser impartida 
per una empresa externa especialitzada en 
aquest tema. Va adaptar el seu contingut a les 
casuístiques de l’equip d’agents cívics i es van 
fer role plays per tal de posar en pràctica els 
coneixements adquirits.

• Formació presencial d’anglès adaptada a les 
necessitats del col·lectiu d’agents cívics amb 
frases i vocabulari específics. 

També es van impartir formacions en línia com a 
complement d’aquestes formacions presencials, com 
és el cas de la formació en gestió de conflictes i la 
formació en atenció al client per valors.
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Juntament amb el servei habitual a les zones destinades duent 
a terme les competències que són pròpies de la Unitat d’Agents 
Cívics, durant aquest any s’hi han fet altres activitats de 
diferent caràcter, però sempre relacionades amb els principis 
que regeixen la missió:

Durant la jornada electoral autonòmica, tots els agents cívics 
en servei van col·laborar amb la Guàrdia Urbana de Barcelona 
i amb la ciutadania, donant informació i suport a 7 espais 
electorals, gestionant cues i potenciant les mesures de 
prevenció de la covid-19. Concretament, vam donar cobertura 
als espais següents:

Dte-2 PAVELLÓ ESTACIÓ DEL NORD

Dte-2 ESCOLA MARISTES LA IMMACULADA

Dte-3 PAVELLÓ ESPANYA INDUSTRIAL

Dte-6 ESCOLA PAU CASALS

Dte-7 CEM CARMEL        
/ C / Pedrell, 192 – Poliesportiu del Carmel

Dte-8 PAVELLÓ ESPORTIU VALLDAURA    
/ C / BALTASAR GRACIÁN, 9  

Dte-9 INSTITUT JOAN FUSTER      
/ PL. FERRAN REYES, 2

FEBRER 2021:  Servei especial per la 
jornada electoral 14/2/2021

ACTIVITATS 
REALITZADES
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La Unitat d’Agents Cívics va donar suport a la Guàrdia Urbana 
col·laborant als entorns del Mercat de Sant Antoni per gestionar 
les cues i els incompliments de mesures de prevenció de la 
covid-19 durant la filmació del programa de televisió Masterchef.

Va ser una jornada intensa, marcada tant per la presència de 
cuiners internacionalment reconeguts com per la importància 
d’aquest esdeveniment en la promoció de Barcelona com a Capital 
Mundial de l’Alimentació Sostenible durant l’any 2021.

FEBRER 2021:  Servei especial dels agents 
cívics al Mercat de Sant Antoni

Un any més, i ja en fa 3, la Unitat d’Agents Cívics va col·laborar 
amb l’IES Salvador Seguí per acostar el nostre dia a dia a les/
als estudiants del curs formatiu d’Integració Social i Mediació 
Comunitària al barri de la Verneda, al districte de Sant Martí.

Aquesta vegada, hi van participar els coordinadors Antonio López 
i Oscar Hidalgo que, juntament amb els agents Xavier Estanyol i 
Sònia Jiménez, van explicar quines són les funcions de la nostra 
Unitat com a promotors del civisme a la ciutat de Barcelona.  Una 
vegada més, les jornades van ser tot un èxit.

MARÇ 2021: Xerrada a l’IES Salvador Seguí

Un any més, i ja en fa 3, la Unitat d’Agents Cívics va col·laborar 
amb l’IES Salvador Seguí per acostar el nostre dia a dia a les/
als estudiants del curs formatiu d’Integració Social i Mediació 
Comunitària al barri de la Verneda, al districte de Sant Martí.

Aquesta vegada, hi van participar els coordinadors Antonio López 
i Oscar Hidalgo que, juntament amb els agents Xavier Estanyol i 
Sònia Jiménez, van explicar quines són les funcions de la nostra 
Unitat com a promotors del civisme a la ciutat de Barcelona.  Una 
vegada més, les jornades van ser tot un èxit.

MAIG 2021: Presència d’una de les nostres 
agents a l’acte institucional del Parlament 
de Catalunya del 20/5/2021



28

Memòria agents cívics 2021 Estructura organitzativa i funcionament

Trobada virtual per intercanviar models i experiències en la promoció del civisme amb 
els representants dels Tribunals Administratius Municipals de Faltes de la ciutat de 
Córdoba, Argentina. El Miquel Requena Pérez, representant de Relacions Internacionals de 
l’Ajuntament, el Ricard Barrera, director de la Unitat d’Agents Cívics, i la Isabel Trabado, 
cap de servei, van ser els encarregats de compartir “l’expertise” de l’equip, mostrant quines 
accions estem duent a terme per assegurar el compliment de la Ordenança cívica de la 
ciutat de Barcelona i destacant la importància de la nostra visió i valors, amb l’objectiu 
d’aconseguir canvis en les conductes de la ciutadania i fomentar una millora de la qualitat 
de vida dels residents i visitants.

JULIOL 2021: Trobada de la Unitat d’Agents Cívics amb els 
Promotors de Convivència de Córdoba, Argentina 

Des de començaments de juliol es tornen a fer les taules de convivència al districte de Ciutat 
Vella, que es prolongaran fins a finals de setembre. Enguany, com ja es va fer el 2020, a 
causa de la covid-19, les reunions són telemàtiques i la freqüència, quinzenal.

Es tracta d’una trobada amb diferents cossos i empreses com: GUB, Mossos, BCNeta,    
SAS-ABITS (treballen amb treballadors/res sexuals) i SDI (treballen amb menors sols), 
entre d’altres, que tenen presència i treballen als carrers i places del districte, per compartir 
informacions actualitzades i detallades del que passa. Aquestes reunions estan liderades 
pels referents de districte de l’Ajuntament i tenen com a objectiu tenir coneixement 
i informació actualitzada de les dinàmiques que es produeixen. A partir d’aquestes 
informacions, es programen accions concretes per millorar la convivència i els usos de 
l’espai públic.

JULIOL 2021:  Tornen les taules de convivència d’estiu sobre 
Ciutat Vella, amb la participació dels agents cívics 
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Des de principis de juliol i durant tot l’estiu està previst organitzar-hi 
activitats dirigides i de lleure per a infants en el marc dels casals 
i les activitats d’estiu. Es duran a terme cada cap de setmana en 
horari de matí, de 10.00 a 13.00 hores, amb l’objectiu de fomentar en 
aquest espai activitats gratuïtes i obertes a la ciutadania. Els agents 
cívics vam participar en la inauguració de les primeres activitats i 
actualment, seguim cooperant-hi cada cap de setmana donant suport 
als organitzadors per tal d’ajudar-los a garantir que es compleixen les 
mesures preventives de la covid-19.

AGOST 2021: Suport dels agents cívics a la 
Clariana de Glòries durant els jocs infantils 

Durant el mes de setembre del 2021, es va dur a terme una auditoria 
externa a les nostres instal·lacions per tal de renovar la certificació  
“Global Safe Site”, atorgada per l’empresa Bureau Veritas. Una vegada 
més, vam demostrar el nostre compromís en garantir protocols de 
desinfecció i neteja, en la posada en marxa de les mesures de seguretat 
pertinents i en la implantació de mesures de protecció personal i 
organitzativa. La qualificació obtinguda és Excellence, cosa que implica 
que, no només se certifica que els emplaçaments i serveis compleixen 
les mesures dictaminades pel Ministeri de Salut i l’Organització Mundial 
de la Salut, sinó que, a més, s’han fet assajos de superfície de mostres 
preses a les instal·lacions, com a verificació de l’aplicació correcta dels 
processos de desinfecció i neteja.

Durant el mes de novembre i desembre van continuar les formacions a la 
Unitat d’Agents Cívics. Van ser les primeres que es van fer presencialment des 
que va començar la pandèmia de la covid-19. Les diferents formacions es van 
impartir al Centre Base Provença, respectant sempre l’aforament i les diverses 
mesures de seguretat contra la covid-19. Les formacions es van dividir en 
dues temàtiques: la gestió de conflictes (integrant teoria i pràctica per poder 
adaptar tan bé com fos possible els temes a les casuístiques habituals del dia 
a dia a la Unitat) i anglès (centrant-se específicament en frases i expressions 
que siguin útils per al nostre servei).

OCTUBRE 2021: Renovem la certificació 
Global Safe Site davant la covid-19 al centre 
base de Provença 

NOVEMBRE-DESEMBRE 2021: Tornen les 
formacions presencials a la Unitat d’Agents Cívics 
amb les formacions en gestió de conflictes i anglès

  

Bureau Veritas Iberia S.L. 
  C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España 

1/1 

 

 Certificación 
 

GLOBAL SAFE SITE  
 

Concedida a 
 

BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS 
 (AGENTS CIVICS)  

CL CALABRIA, 66- 08015- BARCELONA-ESPAÑA 
 

Alcance: 

 
CUMPLIMIENTO  

DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN  
 
 

Bureau Veritas Iberia, S.L. hace constar que la Organización es Conforme a la evaluación 
realizada en la siguiente normativa 

 
 

-Documentos técnicos emitidos por el Ministerio de Sanidad para prevenir la propagación, 
entre otros: Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al SARS- CoV- 2. 8 abril 2020. 
-Recomendaciones INSST en materia de Prevención de Riesgos Laborales versus Covid-19 
-Criterio Operativo nº 102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social relativas a situaciones derivadas del nuevo coronavirus SARS- CoV- 2 
-Recomendaciones Organización Mundial de la Salud para la prevención del SARS- CoV- 2 

 
 

 
Número del certificado:   ES124488-1 
 
Aprobación original:  17-07-2020 
 
Fecha de emisión: 30-09-2021 
 
Certificado válido hasta: 16-01-2022 
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Els efectes de la pandèmia de la covid-19 han continuat afectant 
les relacions de la Unitat amb la resta de departaments de B:SM. 
Tanmateix, ens hem seguit adaptant perquè, entre tots, la Unitat 
tornés a la normalitat, reforçant la comunicació, implementant 
les eines més innovadores en el nostre dia a dia i prioritzant 
les reunions entre departaments per millorar, encara més, 
l’eficiència en la nostra feina. En aquest sentit, ha continuat 
present a la plataforma virtual CREA, l’aplicació tecnològica on es 
poden comunicar totes les idees que puguin facilitar la tasca dels 
diferents departaments i unitats dintre de B:SM, i que encoratja 
els nostres agents a participar-hi i dir-hi la seva. També, s’ha 
donat un impuls important en l’ús de la plataforma de notícies 
B:IN Informa, posant en coneixement diversos aspectes de les 
funcions dels Agents Cívics i fent arribar el nostre servei i les 
novetats de la Unitat d’Agents Cívics a tothom.

Mantenim una comunicació continuada amb el departament del 
SCO (Servei Centralitzat de les Operacions), especialment en els 
serveis de cap de setmana, i els donem suport durant les guàrdies, 
gestionant conjuntament els accessos al centre base i l’estatus 
dels agents durant la seva jornada. A més, tenim comunicació 
directa en els casos d’emergència relacionats amb qualsevol 
membre de la Unitat.

La naturalesa de les funcions dels agents cívics i la situació global 
actual requereixen un important treball de gestió de personal. En 
aquest aspecte, ha sigut vital la tasca duta a terme conjuntament 
amb el Departament de Recursos Humans, que ha permès cobrir 
cadascun dels diferents serveis amb els recursos necessaris, 
cosa que ha demostrat un alt nivell d’eficàcia i previsió. 

Un cop més, s’ha pogut enregistrar, analitzar i tractar tota mena 
de dades produïdes durant el servei gràcies a eines com l’SGI. 
També cal esmentar les solucions tècniques i informàtiques que 
ens atorga el Departament de Sistemes.

PARTICIPACIÓ DE LES 
PERSONES DE L’ENTITAT
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La comunicació, un any més, ha estat especialment intensa 
i productiva amb el Departament de Prevenció de Riscos 
Laborals. A l’igual de l’any passat, ha sigut essencial la 
coordinació perfecta per garantir la seguretat i higiene 
necessàries i promoure la implantació adequada de les mesures 
de protecció davant la covid-19. Gràcies a això, hem aconseguit 
renovar la certificació Global Safe Site Excellence. Sense 
oblidar l’adaptació contínua dels nostres agents i serveis a les 
diferents mesures de seguretat dintre de la normativa contra 
la covid-19, la qual cosa ha requerit un aprenentatge constant 
i la gestió de la informació i de tots els recursos que tenim a la 
nostra disposició.
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L’any 2021 va acabar amb un total d’1.985.817 actuacions sobre 
comportaments incívics entre tots els àmbits en els quals treballen 
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.

 VALORACIÓ QUANTITATIVA 
DE LES ACTIVITATS

Carrer

Les actuacions al carrer en els diferents districtes van representar un 
total d’1.680.356 actuacions, distribuïdes de la manera següent:

DISTRICTE ACTUACIONS

L'EIXAMPLE 177.447

CIUTAT VELLA 162.576

SANT MARTÍ 18.623

GRÀCIA 73.966

SANT ANDREU 203.208

DISTRICTE ACTUACIONS

SANTS/MONTJUÏC 817.959

NOU BARRIS 86.027

HORTA-GUINARDÓ 131.853

LES CORTS 3.177

SARRIÀ - SANT GERVASI 5.520

ACTUACIONS AL CARRER PER DISTRICTE
1 000 000

100000

10000

1000

100

10

1

EXAM
PLE

CIU
TAT VELLA

SANT M
ARTÍ

GRÀCIA

SANT ANDREU

SANTS/M
ONTJUÏC

NOU B
ARRIS

HORTA/G
UIN

ARDÓ

LES CORTS

SARRIÀ
/S

ANT G
ERVASI

177447 162576
18623 73966 203208 817959

86027 131853

3177 5520



33

Memòria agents cívics 2021 Estructura organitzativa i funcionament

Detall de les conductes per zones

CONDUCTA CIUTAT 
VELLA EIXAMPLE SANT 

ANDREU
SANTS-

MONTJUÏC
NOU 

BARRIS
LES 

CORTS GRÀCIA SANT 
MARTÍ HORTA SARRIÀ

Abandonar mobles 
i trastos vells via 
pública

1 1 47 1 1 2

Actes que pertorben 
el descans (soroll)

2 2 3 1

Actituds 
vandàliques 
mobiliari urbà

64 21 24 33 10 8 23 34 1 8

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

55 1 1 1

Alimentació animals 
via pública i espais 
públics

62 108 6 2 47 3 9 12 2 2

Atemptats contra 
la dignitat de les 
persones

4

Aturada/interacció 
amb trixie 222 729 1

Caminar per carril 
bici 499 14804 29 24 87 35 51 2

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

1 19 1 1

Circulació incorrecta 
bicicletes 10142 12545 687 769 411 388 1307 3227 356 390

Circulació incorrecta 
vmp/patins 6125 9556 677 915 746 314 761 2047 339 297

Circular per carril 
bici en sentit 
contrari

4578 4 1 38 11 13 5

Comerç ambulant no 
autoritzat 109 319 6 1

Consum de begudes  
alcohòliques 514 315 51 231 12 5 76 102 9 29

Consum de drogues 41 5 2 3 6 3 13
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CONDUCTA CIUTAT 
VELLA EIXAMPLE SANT 

ANDREU
SANTS-

MONTJUÏC
NOU 

BARRIS
LES 

CORTS GRÀCIA SANT 
MARTÍ HORTA SARRIÀ

Covid19.- Control 
de grup superior a 6 
persones

920 996 1063 2161 347 117 383 177 107 215

Covid19.- No portar 
mascareta a la via 
pública i no poder 
mantenir distància 
de seguretat

10528 8204 3207 5014 3398 1160 4465 2124 2012 2658

Covid19.- Regulació 
de cues/accessos a 
escoles/vacunacions

116053 80208 181351 790624 74875 797 57605 7308 114823 805

Creuament fora pas 
de vianants 54 23297 60 7 25 16 207 97 16 106

Demanar informació 
diversa 12931 16840 14008 12748 4069 213 8289 2394 8391 437

Embrutar espais 
públics (“caques de 
gos”)

56 62 4 4 6 2 1

Embrutar la via 
pública i escollir o 
seleccionar residus

1

Formes de 
mendicitat 18 16 2 5 3 14 3 1

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

579 771 217 4339 1234 41 138 179 5183 36

Gossos deslligats o 
que no compleixin la 
normativa. Gossos 
en parc infantil o 
voltants

928 2162 1306 703 774 87 409 649 435 358

Maltractament a 
animals 1 1 1

Massatges, tarot, 
tatuatges 1

Mediació en cas de 
conflicte 45 63 59 123 3 3 5 84 3

Necessitats 
fisiologiques 59 13 52 4 2 1 8 8 1

Nudisme o quasi 
nudisme 1567 238 3 114 1 68 40 23

Ocupació que 
excedeix del brancal 
dels establiments

3 1
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CONDUCTA CIUTAT 
VELLA EIXAMPLE SANT 

ANDREU
SANTS-

MONTJUÏC
NOU 

BARRIS
LES 

CORTS GRÀCIA SANT 
MARTÍ HORTA SARRIÀ

Parada vehicle  en 
passos de vianants i 
carril bici

8 443 20 3 1 2 2 14 16

Regulació grups 
turístics sag. Fam 738

Romandre en 
zones prohibides 
(espigons, etc.)

102 59 40 1 14 13 27 57

Suggeriments 
veïnals 112 41 98 32 4 1 14 34 2 2

Ús impropi: picnic 
intensiu,banyar-
se o rentar roba, 
utilització bancs 
per altres usos i 
acampades

742 136 134 59 2 1 36 49 3 50

Ús inadequat de 
l'espai públic per 
a jocs (pilota/
monopatí)

85 108 39 59 9 4 5 55 9

Xeringues 
detectades 7 4 11 5 1 1

Total general 162576 177447 203208 817959 86027 3177 73966 18623 131853 5520
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Oficines d’atenció ciutadana

A les diferents OAC es van fer un total de 305.461 actuacions, 
distribuïdes de la manera següent: 

DISTRICTE ACTUACIONS

CIUTAT VELLA 36.747

L'EIXAMPLE 40.256

HORTA 29.676

NOU BARRIS 36.893

ZONA NORD 9.103

DISTRICTE ACTUACIONS

SANT ANDREU 29.445

SANT MARTÍ 37.148

SANTS 36.805

SARRIÀ 21.802

LES CORTS 27.586

ACTUACIONS AL CARRER PER DISTRICTE
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Detall de les conductes per oac

ACTUACIONS CIUTAT 
VELLA Eixample Sant 

Andreu Sants Sant 
Marti

Zona 
Nord Sarria Nou 

Barris
Les 

Corts Horta

Bones pràctiques 
de convivència 
(mòbils, gossos 
lligats, bicicletes, 
etc.)

151 194 92 209 163 76 216 116 109 90

Comunicar 
incidències 
tècniques de 
la Peanya o del 
Quiosc

82 22 46 28 160 62 10 52 21

Consultes diverses 7609 7590 5113 7142 5997 2048 3524 7946 4588 4883

Mediació en cas de 
conflicte 7 12 53 37 38 9 24 26 22 14

No portar 
mascareta a la via 
pública i no poder 
mantenir distància 
de seguretat

338 159 116 145 145 73 141 148 71 192

Orientació a l'ús de 
la Peanya. Validar 
cita prèvia

195 526 178 238 452 60 164 261 141 140

Orientació a l'ús 
del quiosc 472 198 112 1213 1021 426 989 466 842 87

Regulació 
aforament 626 1454 1581 1746 581 453 1486 2381 1403 74

Regulació flux 
d'entrada-control 
de cues

27267 30101 22154 26047 28591 5896 15258 25539 20358 24175

Total general 36747 40256 29445 36805 37148 9103 21802 36893 27586 29676
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Durant el mes d’octubre del 2021, B:SM ha dut a terme l’enquesta 
anual en relació amb la tasca dels i les agents cívics (barri). L’enquesta 
s’ha efectuat en format d’entrevista personal/presencial a un total 
de 849 veïns/veïnes i comerciants de les zones on els agents presten 
servei. Els resultat global ha estat el següent:

Índex de satisfacció ciutadana respecte als i les agents cívics: 7,7.

Gairebé simultàniament, B:SM ha dut a terme la seva enquesta anual 
a una mostra representativa dels ciutadans i ciutadanes que visiten 
diferents oficines d’atenció al ciutadà de Barcelona (OAC), en les 
quals hi ha presència permanent d’agents cívics (les OAC de: Ciutat 
Vella; les Corts; l’Eixample; Sants-Montjuïc; Sarrià - Sant Gervasi; 
Horta-Guinardó; Nou Barris; Zona Nord; Sant Andreu i Sant Martí).

L’enquesta s’ha efectuat presencialment i han estat enquestats 
825 ciutadans i ciutadanes, a la sortida de la seva estada a l’OAC 
corresponent. El resultat global va ser de 9,3.

A més, aquest any també s’ha valorat el servei efectuat pels agents 
en la gestió de cues, accessos i suport als centres de vacunació, en 
què s’ha aconseguit un resultat de 8,9.

El total de les tres enquestes ens dona una nota global ponderada 
del treball dels nostres agents de 8,5.

 VALORACIÓ QUALITATIVA 
DE LES ACTIVITATS
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L’ús de l’smartphone s’ha consolidat com a eina fonamental a l’hora 
d’enregistrar cadascuna de les accions dels agents (tant imputacions com 
estatus), així com per poder fer servir les diverses aplicacions disponibles. En 
aquest sentit, l’ús de la nova aplicació POWER APPS ha permès quantificar 
la feina dels agents d’una manera acurada, així com portar un ordre eficient 
dels diferents registres que els agents han d’anotar (estatus, lliurament de 
material, etcètera).

Hem continuat amb la consolidació de l’eina TEAMS com a comunicació 
directa no tan sols amb l’equip d’agents cívics, sinó també amb la resta de 
departaments de B:SM amb els quals hem interactuat. Enguany se li ha pogut 
extreure tot el seu potencial, afegint-hi canals extres i grups de xats per a 
comunicacions entre agents i entre agents amb la línia de comandament. 
S’ha tret un profit especial del canal Brífing, publicant-hi qualsevol novetat 
rellevant que s’ha anat trobant durant els diferents serveis i que, gràcies a 
la seva immediatesa, ha millorat la feina dels agents.

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 i gel 
hidroalcohòlic, juntament amb una formació actualitzada sobre mesures 
de seguretat davant l’emergència sanitària viscuda. Tanmateix, s’han 
renovat i augmentat els mitjans operatius per al servei diari. Les mesures 
de seguretat dintre del servei dels agents cívics, inclosos el començament 
i el final de la jornada, s’han integrat i consolidat dins del dia a dia de la 
Unitat. Entrades esglaonades a la feina, limitació de l’aforament o creació 
de diferents grups bombolla, entre altres accions, formen part de la rutina 
diària al llarg de la jornada.

El centre base del carrer de Provença, 538 ha estat especialment adequat 
per a la convivència de la Unitat sense provocar cap afectació que pogués 
comprometre el compliment de les mesures contra la covid-19. Així, la gran 
amplitud d’espais i la distribució funcional dels diferents departaments que 
comprèn el centre 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.

RECURSOS DELS QUE S’HA 
DISPOSAT
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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.

Des de la creació de la Unitat, la comunicació amb el cos de la Guàrdia 
Urbana de Barcelona ha estat intensa i gratificant. En col·laboració 
amb aquest cos determinem quines són les zones on prestarem 
servei. També fem amb ells la instrucció que, posteriorment, seguiran 
els agents per implementar in situ a la ciutat. A més, mantenim 
una comunicació constant, mitjançant correu electrònic, reunions 
telemàtiques i, sobretot, a través dels informes setmanals que 
enviem remarcant els punts més destacats de la nostra feina, dels 
quals rebem un feedback positiu.

Un cop més, aquest any hem format part activament de les reunions 
amb els actors més importants dintre de la ciutat. Així, hem format 
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 BCNeta i la Guàrdia Urbana en les casuístiques 
relacionades amb la troballa de xeringues i restes de consum a 
les diferents zones de treball per part dels nostres agents. Atesa 
la naturalesa sensible d’aquestes situacions, cal un exercici de 
coordinació eficaç entre cadascun d’aquests departaments.

Hem treballat estretament amb integrants del Servei Català de la 
Salut un cop hem format part del servei de vacunació de la població 
contra el virus de la covid-19. Primerament, als centres d’atenció 
primària i als casals habilitats i, posteriorment, en centres de 
vacunació massiva, com la Fira de Barcelona, l’Hospital de Sant 
Pau i La Maquinista. En els casos dels nous centres, hem participat 
en la preparació del dispositiu de gestió de cues i accessos, a més 
d’informar i donar suport a la ciutadania a l’hora de vacunar-se. Hem 

 RELACIONS AMB ALTRES 
ENTITATS I INSTITUCIONS
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mantingut una comunicació directa amb els responsables de 
cadascun dels centres per tal de poder preparar el servei diari de 
la manera més eficaç possible i adaptar-nos als canvis constants 
en funció de les vacunes disponibles, el personal sanitari, els 
horaris de l’espai...

Un any més, ha continuat la relació laboral dels agents cívics 
amb les diferents oficines d’atenció ciutadana de gairebé tots 
els districtes de la ciutat. Gràcies a aquesta col·laboració i 
comunicació proactives, hem aconseguit adaptar-nos a tots els 
canvis que, per motiu de la realitat social de cada moment, ha 
experimentat aquest servei. I, un cop més, la ciutadania ha valorat 
la nostra feina a les oficines amb un excel·lent. Juntament amb 
la interacció diària amb responsables i treballadors/dores de les 
OAC, tenim el compromís d’elaborar i enviar un informe setmanal. 
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L’especial i transcendent situació global de pandèmia ha provocat 
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 
modificava la realitat; això ha implicat un esforç d’adaptació urgent i 
amb poc temps de reacció a causa de la velocitat dels esdeveniments. 
Hem de dir, amb cert orgull, que aquest procés complicat ha estat 
totalment reeixit per a la unitat. Però, lluny d’haver-se acabat, la 
situació pandèmica s’ha anat allargant en el temps i això ens ha 
obligat a no baixar la guàrdia i continuar amb aquesta línia d’èxit 
mentre la situació ens ho exigeixi.

Des del punt de vista organitzatiu de la Unitat i seguint amb el nostre 
compromís amb el sistema de gestió de la línia de comandament 
CRETA, al gener s’ha incorporat com a nova coordinadora d’operacions 
la Miriam Atienza, provinent del Park Güell, en substitució del Xavi 
Escolà. A més, hem continuat amb la nostra política de renovació 
del personal operatiu i hem pogut incorporar nous agents a la Unitat 
per poder cobrir la demanda dels nous serveis i ocupar places 
alliberades per promocions guanyades per treballadors del nostre 
servei. Especialment rellevant ha estat l’arribada de treballadors i 
treballadores procedents de la Unitat del Park Güell, que amb la seva 
alta experiència en el tracte de cara al públic i la seva empatia, han 
elevat encara més el nivell de professionalitat dels agents cívics.

No és un secret que tot aquest esforç pot afectar, tant individualment 
com de forma conjunta, qualsevol grup humà. I és aquí on hem 
de reivindicar la professionalitat i la bona feina efectuada per la 
nostra Unitat. Hem estat capaços de superar els imprevistos i els 
inconvenients individuals o col·lectius que, inevitablement, han sorgit 
durant aquest any exigent i que ens ha demostrat la importància del 
treball en equip i del compromís dels agents cívics envers la ciutadania 
i la convivència.

  

INCIDÈNCIES SIGNIFICATIVES 
I IMPREVISTOS
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És important valorar aquest any 2021 en la mesura justa i per 
això cal avaluar-lo tenint en compte el punt des d’on partíem. 
Desprès del canvi traumàtic que l’any 2020 va comportar per a 
tothom, aquest 2021 implicava un increment de la dificultat 
per la càrrega que ja portàvem des del començament de la 
pandèmia, pel cansament psicològic motivat per la pandèmia, 
pels diferents imprevistos que han anat sorgint durant aquest 
període i la incertesa que ens envoltava. És per aquest motiu que 
podem dir, sense por d’equivocar-nos, que el treball realitzat 
per la Unitat d’Agents Cívics ha estat un exemple de compromís i 
professionalitat.

Especialment rellevant ha sigut el nostre paper com a actors 
destacats en la històrica administració de les diferents vacunes 
contra la covid-19 en una ciutat tan gran i important com és 
Barcelona, on el subministrament d’aquestes vacunes ha arribat 
més enllà dels límits municipals, ja que hem pogut donar suport 
a persones arribades de molts indrets diferents. 

Prova d’aquest treball excel·lent són l’enorme quantitat de 
reconeixements, tant de les ciutadanes i els ciutadans anònims 
que hem tingut la sort de poder ajudar com del personal 
sanitari o dels càrrecs mes alts del nostre territori (com va ser el 
reconeixement del Molt Honorable Senyor Josep Maria Argimon, 
conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya). Juntament 
amb els centres de vacunació, a poc a poc hem anat recuperant 
els serveis clàssics que ens eren característics i hem tornat a 
tenir una presència destacada en zones com la Sagrada Família, 
la Barceloneta o la Trinitat Vella.

CONCLUSIONS GENERALS 
DE L’AVALUACIÓ
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Després de dos anys de molta intensitat, esperem que la gran feina 
efectuada per la Unitat d’Agents Cívics hagi donat els seus fruits 
i que, juntament amb els altres actors de la ciutat que han treballat 
braç a braç amb nosaltres, la ciutadania anirà tornant a la normalitat 
prepandèmica.

Som conscients que hi ha hagut canvis que no desapareixeran pas, 
però també és important contribuir a recuperar el ritme habitual d’una 
ciutat tan atraient com és Barcelona. Les fronteres comencen a obrir-
se una altra vegada i l’arribada de visitants d’arreu del món tornarà a ser 
protagonista. Serà important que els nostres agents tornin a tenir cada 
cop més protagonisme com a garants del civisme i de la convivència a 
l’espai públic, com hem fet des dels nostres inicis.

 L’experiència viscuda aquests anys ens ha atorgat una capacitat 
d’adaptació demostrada. Aquest fet ens encoratja a enfrontar amb 
garanties i optimisme qualsevol esdeveniment que pugui sorgir. Hem 
pogut comprovar la importància d’un bon treball en equip per assolir 
qualsevol fita, és per aquesta raó que hem de continuar treballant 
junts, tan dins de la Unitat com amb la resta de departaments de B:SM 
i els diferents estaments fora de la nostra empresa, per poder créixer i 
millorar any rere any.

RECOMANACIONS 
DERIVADES DE 
L’AVALUACIÓ PER A 
PROJECTES VENIDORS
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