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INFORME JUSTIFICATIU DE L’INTERÈS MUNICIPAL EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
AUXILIARS DE SUPORT PER A TALLS DE TRÀNSIT EN CAPS DE SETMANA I FESTIUS EN
ALGUNES VIES DE LA CIUTAT DE BARCELONA, PER TAL DE GARANTIR LA SALUT PÚBLICA
DE LA CIUTADANIA EN LA FASE DE DESCONFINAMENT DEL COVID 19 CAP A LA
NORMALITAT, MITJANÇANT PROCEDIMENT D’EMERGÈNCIA.

Aquest informe té per objectiu justificar l’interès públic de la contractació dels serveis auxiliars
de suport per a talls de trànsit en caps de setmana i festius en algunes vies de la ciutat de
Barcelona, per tal de garantir la salut pública de la ciutadania en la fase de desconfinament del
COVID 19 cap a la normalitat, mitjançant procediment d’emergència.
La població de la ciutat de Barcelona està confinada per motiu de la pandèmia del COVID 19. El
confinament i les mesures de distància social a què ha obligat aquesta pandèmia han
comportat canvis rellevants en la mobilitat, en el nombre i en el repartiment modal dels
desplaçaments de la població. A data d’avui, les dades son esperançadores i la corba de
contagis està començant a baixar. En aquest escenari, cal planificar el procés de
desconfinament i la tornada a la normalitat garantint la salut pública, i el manteniment, en la
mesura del possible, d’aquestes tendències observades.
Això suposa un repte en l’espai públic i en la mobilitat atès que la pandèmia canvia
determinades condicions en relació al que coneixíem pel que fa a aquesta qüestió, i molt
especialment la necessitat de garantir la distància de seguretat mínima d’1,5m entre persones.
Aquesta dada impacta directament en la manera de moure’ns i d’utilitzar els espais lliures que
hem tingut fins ara, i genera uns riscos de gran abast, impossibles de predir amb anterioritat.
Aquesta situació d’emergència exigeix acció immediata.
Les progressives mesures de desconfinament i de flexibilització de les sortides a l’espai públic,
sumades a la prohibició de sortir de la ciutat per temes no relacionats amb activitats
essencials, el tancament de les instal·lacions esportives, o el tancament de les àrees de joc
infantil, fan que els espais públics de la ciutat tinguin més pressió de la que ja tenen
habitualment, sobretot en caps de setmana i festius, i que es faci molt difícil garantir
l’acompliment de la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries.
Per tant, i seguint les recomanacions de l’informe de l’Agència de Salut Pública que recomana
les següents mesures:
a. Fomentar els desplaçament a peu
b. Implementar mesures de millora i espai segur al transport públic
c. Fomentar els desplaçaments en bicicleta
d. Afavorir la transició energètica y compartida de la mobilitat privada
L’Àrea d’Ecologia Urbana proposa tancar al trànsit algunes de les vies i espais de la ciutat en
cap de setmana i festius, amb l’objectiu d’ampliar la quantitat d’espai públic dedicat a les
activitats d’oci i esbarjo, la pràctica esportiva així com a la mobilitat activa.
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Les vies seleccionades segueixen els criteris de connexió d’espais d’oci a l’aire lliure de la
ciutat, que tinguin un caràcter estructural, que puguin formar llargs recorreguts i que estiguin
repartides per tot el territori.
Els talls s’efectuaran caps de setmana i festius de 9h a 21h, mitjançant tanques mòbils. En el
cas del cap de setmana el tancament s’efectuarà de dissabte matí a les 9, fins diumenge a les
21h. Les tanques es proveiran i es col·locaran per part de l’Àrea d’Ecologia Urbana, i els talls de
trànsit i senyalitzacions viàries es realitzaran amb efectius de la Guardia Urbana.
Aquest tipus de tancaments comporta un gran desplegament d’efectius, i a més a més, cal un
gran nombre de personal auxiliar per realitzar tasques d’informació a la ciutadania sobre els
motius del tall, desviaments alternatius, accessos als aparcaments, resoldre dubtes, així com
garantir la seguretat dels ciutadans als creuaments de carrer, seguint en tot moment les
indicacions de Guardia Urbana.
Ni Guardia Urbana, ni l’Ajuntament de Barcelona tenen aquests recursos humans disponibles.
Amb aquests talls de trànsit es preveu guanyar 12 km lineals de carrer els caps de setmana i
festius, que són els moments on s’acumula major nombre de persones en els espais lliures
dedicats a l’oci, amb l’objectiu de facilitar l’acompliment de les distàncies de seguretat.
Inicialment es preveu implantar aquesta mesura durant 6 caps de setmana, començant el
dissabte 23 de maig i 2 festius. En total, es tracta de 14 dies de servei.
Aquests talls s’han d’efectuar de manera immediata perquè és ara, amb la flexibilització
progressiva de les sortides, però amb la situació d’emergència encara, que es preveu que hi
hagi més aglomeracions ens els espais públics en caps de setmana i festius.
En base a l’experiència d’altres talls de carrers de condicions similars i segons informe tècnic,
s’ha calculat que per efectuar el tancament d’aquests 12km de carrer des de les 9 fins a les 21
hores, calen uns 314 auxiliars i 22 coordinadors d’auxiliars, per dos torns (de 8:00 a 15 h i de 15
a 21:00 h els dissabtes i de 8:00 a 15 h i de 15 a 22 h els diumenges i els festius).
Atenent l’exposat resulta:
. Que cal planificar el procés de desconfinament garantint la salut pública en els espais públics
de la ciutat,
. Que el desconfinament de la població s’ha de fer, de manera progressiva, coordinada i, tenint
en compte, la capacitat de les administracions de possibilitar el gaudi de l’espai públic de
forma segura per a tota la població
· Que els espai públics de la ciutat tenen més pressió de l’habitual, sobretot en caps de
setmana i festius, i que es fa difícil l’acompliment de les distàncies de seguretat recomanades
per les autoritats sanitàries.
· Que es proposa tallar algunes vies i espais al trànsit per ampliar l’espai públic dedicat a les
activitats d’oci de la ciutadania
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. Que la proposta de talls de carrers s’ha de fer en les fases de desescalada, fins a arribar a una
nova normalitat, i per tant, s’han d’efectuar l’abans possible
. Que s’haurà de dur a terme la contractació per tràmit d’emergència, per tal d’implementar la
mesura proposada el més aviat possible
. Que aquest mesura respon a allò exposat en l’informe relatiu a “l’Emergència COVID-19 i
mesures de mobilitat activa”, emès per l’Agència de Salut Pública, de data 21 de maig de 2020,
annexa a l’expedient
· Atès que els recursos de personal de l’Ajuntament de Barcelona en general i de la Guàrdia
Urbana de Barcelona (s’annexa informe de G.U.B), són limitats i escassos, i no poden fer front
a les necessitats que requereix aquesta mesura
. Que inicialment i en funció al desenvolupament de diferents fases del desconfinament del
COVID 19 a la ciutat de Barcelona, s’han programat 14 dies de servei (6 caps de setmana i 2
festius), en horari de 8,00 a 21,00 h els dissabte i de 8,00 a 22,00 h els diumenges i festius a
cobrir en dos torns amb 314 auxiliars i 22 coordinadors
. Que s’ha previst un import aproximat d’1.200.000,00€ (IVA inclòs) per fer front a les
actuacions derivades d’aquesta mesura
Es sol·licita
-

S’iniciïn les gestions adients per impulsar les actuacions administratives i la dotació
econòmica necessàries per tal de poder efectuar la contractació sota el procediment
d’emergència dels serveis auxiliars de suport per a talls de trànsit en caps de setmana
i festius en algunes vies de la ciutat de Barcelona, per tal de garantir la salut pública
de la ciutadania en la fase de desconfinament del COVID 19 cap a la normalitat amb
un pressupost màxim d’1.200.000,00 euros.

-

Contractar, a l’empresa BROTHERS CONTROL SL, amb NIF B65863169 per dur a terme
l’esmentat servei, d’acord amb el seu pressupost que s’annexa en l’expedient
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ANNEXES
Annex 1 - Informe de l’Agència de Salut Pública, relatiu a “l’Emergència COVID-19 i mesures de
mobilitat activa” – Maig 2020
Annex 2 – Informe “Itinerari segurs caps de setmana”, detalls dels talls i auxiliars requerits.
Maig 2020
Annex 3 – Informe Guàrdia Urbana de Barcelona “Justificació servei de suport Projecte
Itineraris segurs per als caps de setmana”

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Ariadna Miquel Amengual, Cap de Departament, el dia 22/05/2020 a les 15:18, que informa.

