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Assumpte: Justificació de la demanda de personal auxiliar (Projecte Itineraris
Segurs caps de setmana)

2. Introducció:
L’Ajuntament de Barcelona en el marc del Projecte “Itineraris Segurs -caps de
setmana-” ha proposat l’ampliació de l’espai públic destinat a l’execució de les
activitats de passeig, oci, esbarjo, joc i pràctica esportiva; autoritzades en
cadascuna de les fases de desescalada del confinament. Aquest increment de
l’espai públic comporta la necessitat del tancament del trànsit en determinats
horaris i ubicacions.
3. Justificació:
La desescalada progressiva que s’està duent a terme (en la fase actual i les
properes fases 1 i 2), flexibilitza les condicions de mobilitat de la ciutadania,
possibilitant acumulacions de persones a la via pública, amb el consegüent perill de
concentració d’aquestes persones per impossibilitat de disposar del suficient espai
físic. Aquesta circumstància, més que previsible, podria impedir el manteniment de
les distàncies sanitàries, incrementant el risc de contagi.
L’impacte d’aquesta situació genera una situació d’emergència a l’espai públic i
requereix accions de caràcter immediat.
Per altra banda, les recomanacions de l’informe “l’Emergència COVID-19 i mesures
de mobilitat activa”, emès per l’Agència de Salut Pública, amb data de 27 d’abril de
2020, són les següents: fomentar els desplaçament a peu, implementar mesures
de millora i espai segur al transport públic, fomentar els desplaçaments en bicicleta i
afavorir la transició energètica i compartida de la mobilitat privada.
És per aquests motius, que es fa necessari el tancament al trànsit algunes de les
vies i espais de la ciutat amb l’objectiu d’ampliar la quantitat d’espai públic dedicat a
les activitats d’oci i esbarjo, a la pràctica esportiva i a la mobilitat activa.
L’activació d’aquesta iniciativa requereix l’activació massiva de recursos policials
amb funcions vinculades a la vigilància dels talls de trànsit i protecció dels vianants.
A banda dels recursos policials i tenint en consideració l’elevat nombre de punts de
vigilància i control, és necessària la contractació de personal auxiliar per a funcions
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vinculades als talls de transit, informació i control de pas, sota les indicacions dels
agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

En aquest sentit, atesa la urgent necessitat de la ciutat i analitzats els escenaris de
flexibilització de les restriccions, el Cap de la Guàrdia Urbana, proposa el següent:
“Realitzar la contractació urgent de personal auxiliar per cobrir les necessitats de la
implementació del projecte Itineraris Segurs –caps de setmana-, en la quantia i
periodicitat que s’explicita a l’Annex d’aquest document”.

Pedro Velázquez Moreno
Cap de la GUB
Barcelona, 21 de maig del 2020
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ANNEX

PROJECTES ITINERARIS SEGURS cap de setmana
ITINERARIS SEGURS cap de setmana. Dissabtes, diumenges i festius de 09.00 a 21.00 hores.

DIES D'ACTIVACIÓ

Dissabte 23 i Diumenge 24 Maig 2020
Dissabte 30 i Diumenge 31 Maig 2020
FESTIU Dilluns 1 Juny 2020
Dissabte 6 i Diumenge 7 Juny 2020
Dissabte 13 i Diumenge 14 Juny 2020
Dissabte 20 i Diumenge 21 Juny 2020
FESTIU Dimecres 24 Juny 2020
Dissabte 27 i Diumenge 28 Juny 2020

ACTUACIONS
Via Laietana
Creu Coberta i Sants
Montjuïc
Gran de Gràcia
Pg. de Sant Joan –
Pi i Margall
Onze de setembre - Fabra i
Puig
Av. Litoral
TOTAL mati
TOTAL tarda
TOTAL
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EFECTIUS GUB
(per dia i torn)
Sergents
Caporals Agents
1
2
13
1
1
10
1
13
1
9

2
2
4

ALTRES EFECTIUS
(per dia i torn)
Coordinador
Auxiliars
2
28
2
39
1
15
1
14

2

14

2

29

2

12

2

22

1
10
10
20

5
76
76
152

1
11
11
22

10
157
157
314

