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1. OBJECTIU 

 
En la darrera setmana han tingut lloc a la ciutat diverses mobilitzacions, manifestacions i 
concentracions de persones en rebuig de la sentència del procés.  
 
Després d’aquestes concentracions, alguns dies s’ha produït aldarulls, i aquest informe recull 
els efectes a nivell de danys i costos que s’han produït, en les 4 àrees més directament 
implicades en la gestió. També podreu trobar gran part de les actuacions realitzades en les 
àrees que han estat implicades més directament. 
 
A dia d’avui l’informe no es considera tancat per complet, donat que encara falta les darreres 
valoracions a nivell de les actuacions fetes i dels costos que encara es puguin derivar de 
posteriors actuacions. 
 
Cal valorar l’estreta coordinació entre tota l’estructura gerencial implicada, així com amb la 
Taula Tècnica del CECOR, i amb la recent creada Comissió d’Esdeveniments que ha estat ja 
convocada en 2 ocasions i de la que s’han desprès les recomanacions necessàries per actes en 
via pública així com la regulació dels mateixos. 
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2. ACTUACIONS REALITZADES 

 
 

a. Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI 
 

 
Actuacions en l’àmbit de Salut: 
 
Dades SEM – Barcelona del 14 d’Octubre al 20 d’Octubre 

Dades  generals a Barcelona:  

 115 ateses al Prat 
 339 persones ateses a Barcelona ciutat 
 300 aproximadament  persones van desplaçar-se directament a algun centre de salut 

per rebre atenció. 

Pel que fa a les 115 ateses al Prat: 

 91 persones ateses in situ 
 24 persones traslladades a centres  (CUAPS i hospitals), 1 lesionat ocualr 

Pel que fa a les  339 persones ateses a Barcelona ciutat: 

 242 ateses amb altes in situ 
 97 persones traslladades a centres  (CUAPS i hospitals) 

De les persones ateses a Barcelona ciutat 

DIA Ateses pel SEM Altes in situ Trasllat 

DILLUNS 14 OCTUBRE 8  7  1 

DIMARTS 15 OCTUBRE 74 66 8 

DIMECRES 16 OCTUBRE 57 41 16 

DIJOUS 17 OCTUBRE 36 16 20 

DIVENDRES 18 
OCTUBRE 

1 (C58) 
152 

102 50 

DISSABTE 19 OCTUBRE 11 9 2 

DIUMENGE 20 
OCTUBRE 

0 0 0 

Total 339 242 97 

 

A dia 22 Octubre de 2019: 

 4 hospitalitzacions a Sant Pau: 1 molt greu, 3 greus per lesions oculars 
 1 greu a Vall Hebron 
 2 menys greus al Sagrat Cor 
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CUESB – Assistència Psicològica: 
Una de les funcions del CUESB (Centre d’Urgències i Emergències Socials) és el suport 
psicològic a les persones afectades per una emergència, i aquest és el servei que s’ha 
posat a disposició de les persones afectades per la situació viscuda a Barcelona arran 
de la sentència. La funció també s’estén a l’avituallament dels equips municipals que 
estan treballant aquests dies. 
 

 
Assistència Jurídica i Suport Psico-social: Centre de Recursos de Drets Humans 

Des del Centre de Recursos de Drets Humans: c/ Rec, 15, s’ofereix (del 16-30 octubre) 
assessorament jurídic i suport psicosocial a les persones ferides o afectades per 
situacions d’estrès, ansietat o angoixa vinculades a les situacions de tensió en el marc 
de l’exercici de dret a la protesta, amb especial interès en el suport a les persones més 
vulnerables i en situació de major fragilitat. (expedient menor en tràmit) 
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2. ACTUACIONS REALITZADES 

 
 

b. Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica 
 

Direcció de Turisme: 
  
• Recopilació actualitzada d'informació sobre activitats turístiques. 
  
• Comunicat informatiu al representant territorial de la European Tourism Association(ETOA) i 
comunicació sobre els serveis extraordinaris d'informació del Consorci de Turisme i de l'Ajuntament 
als diferents operadors de la ciutat (APARTUR, Gremi d'Hotels de Barcelona, ACABI, Associació 
corporativa d’agències de viatges especialitzades) 
 
• Coordinació informació amb Port de Barcelona sobre creuers, especialment afectació vaga: reforç 
Cruise Bus i de la informació d’afectacions (2 creuers desviats i un parcialment) 
 
• Coordinació de les activitats del Consorci de Turisme de Barcelona: 

- Activació operatiu especial del Call Center del Consorci de Turisme de Barcelona 
(93 285 38 34) en anglès i català, amb reforç de personal, coordinació d'informació 
afectacions de serveis i recursos (coordinació amb GU i Protecció Civil) i ampliació 
puntual de l'horari habitual. 

- Reforç de la comunicació en xarxes socials. 
- Reforç de l'Oficina del Consorci del Turisme en l'Aeroport. 
- Activació protocol de reallotjament de turistes en situacions especials.  
- Dispositiu especial per a tenir previstes necessitats d'informadors addicionals en 

infraestructures com l'Aeroport de Barcelona.  
- Coordinació informació sobre anul·lacions (18/10) dels serveis de Barcelona Bus 

Turístic, Catalunya Bus Turístic i uns altres. Desviació dels informadors del Bus 
Turístic a la informació de carrer.  

 
 
Direcció de Promoció de Ciutat 

 
• Coordinació amb l'Oficina de congressos (BCB) per a la interlocució amb els organitzadors de 
Congressos a la ciutat, tractament de l'arribada dels congressistes a la ciutat i atenció a les seves 
necessitats. 6 congressos programats durant la setmana, amb una participació prevista de 159.000 
persones. 
 
• Comunicació amb l'Aeroport de Barcelona sobre afectacions i mobilitat. 
  
• Informació sobre els serveis específics d'atenció a turistes a la ciutat als consolats presents: 91 
consolats comunicats. 
 
 
Mercats municipals i Direcció de Comerç de Barcelona 
 
• Avaluació sobre la celebració de l'activitat Mercat de Mercats prevista els dies 18,19 i 20 
d'octubre en la plaça de la Catedral, que ha suposat la seva anul·lació. 
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• Seguiment de la vaga (18/10) en els Mercats Municipals i incidències. Cap mercat, 
ni Mercabarna tancat i 10 mercats on han tancat més del 50% de les parades.  
 
• Contacte amb els representants del sector comercial i restauració. Comunicació sobre efectes i 
recomanacions com la retirada d'elements terrasses o de no treure el cartó per a la recollida 
nocturna el dia 18/10. 
 
• Desplaçament de les dates d'instal·lació de les Llums de Nadal. 
 
 
Barcelona Serveis Municipals (BSM) 
 
• Seguiment activitats planificades: ajornat concert previst dia 18/10 al Palau Sant Jordi i 
continuïtat activitats Anell Olímpic, Park Güell i Fòrum. 
 
 
Gerència d'Economia 
 
• Realització de nota informativa per a les agències de ràting, per a donar tranquil·litat als 
operadors internacionals. 
  
 
Gerència de Recursos i Gerència de Persones i Desenvolupament Corporatiu 
 
• Decret de Serveis Mínims vaga 18/10 (Decret d'Alcaldia S1/D/2019-2165), coordinació del 
seguiment de la convocatòria (20,08% plantilla Ajuntament, 37,96% Instituts Municipals, 16,99% 
Societats Mercantils, 9,91% Fundacions i Consorcis, que donen un total de 24,13% grup 
Ajuntament, a data 18/10, que s'ha de validar) i incidències en equipaments i edificis municipals 
(només silicona en una escola infantil) 
 
• Comunicació persones convocades a la realització de proves de selecció municipals dies 19 i 20 
d'octubre (4.000 persones convocades) del manteniment de les proves i de recomanacions per a 
assegurar accés i gestions per a garantir la correcta organització d'aquestes. 
 
• Coordinació des de la Direcció de Comunicació de tots els missatges de serveis i atenció dels 
diferents canals i serveis municipals. 
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2. ACTUACIONS REALITZADES 

 
c. Àrea d’Ecologia Urbana 

 
Protecció del Parlament 
Des del dilluns i com a primera acció preventiva es van blindar els accessos al Parc de la 
Ciutadella amb new yerseys (tanques formigó) per protegir el Parlament i es va posar a 
disposició dels mossos d’esquadra un equip permanent en el lloc amb maquinària i un 
treballador. 
 
Neteja i gestió de residus 

 
Danys materials 
La crema de contenidors ha estat l’afectació més important. En els 5 dies d’afectació, en total 
s’han cremat 1044 contenidors, així com 358 bujols i  s’han malmès 180 papereres.   

 
Serveis 
Pel que fa al servei de neteja, de dimarts a dijous el dispositiu establert va ser de 40 equips i 
100 persones en el torn de nit i 130 equips i 175 persones en el torn de matí. 
 
Divendres i dissabte, el torn de nit va concentrar 60 equips  140 persones i 150 equips i 210 
persones en el torn de matí. Diumenge no va ser necessari cap servei especial de neteja.  

 
Pel que fa a la problemàtica concreta de la cera, el dimarts a la nit es van mobilitzar fins a 11 
equips i 23 persones amb màquines d’hidropressió amb aigua calenta treballant als entorns de 
la delegació del govern. La neteja va finalitzar al Pg. de Gràcia a les 18h del dia següent. 

 
Organització equips  
Des de la direcció de neteja diferents tècnics es van rotar per estar sobre el terreny cada dia en 
el moment de començar les tasques de neteja de cada torn i en cap moment l’Ajuntament va 
deixar soles les empreses sobre el terreny. 

 
Coordinació entre empreses. A partir de l’experiència de les dues primeres nits es va 
considerar necessari aportar recursos humans i de vehicles d’altres zones de la ciutat (altres 
contractes) per reforçar la neteja del centre.  
 
Maquinària extraordinària 
Incorporació de pales petites (bobcats)  per retirar les restes de plàstic enganxades al 
paviment, 9 unitats treballant.  
Des de divendres al matí es va incorporar una maquina llevaneus perquè es va considerar una 
bona solució per apartar les restes de les barricades.  
 
Mesures preventives  
Al llarg de la setmana i de manera preventiva els serveis de neteja van procedir a retirar un 
total de 116 contenidors. En la zona centre es manté el servei de recollida sense contenidors, 
la qual cosa suposa un increment en el servei de recollida manual i reorganització d’equips i 
vehicles. 
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Espais Verds 
La major afectació sobre el verd de la ciutat han estat en arbres, jardiners i parterres de la via 
pública. Entre les nits del 14 al 19 d’octubre es van cremat totalment 12 arbres i 45 arbres han 
patit afectació parcial de capçada. 
  
En relació a les jardineres, 290 han hagut de ser reubicades, reparades i tornades a plantar, 
havent patit pintades 58% de les mateixes van patir pintades.  

 
Igualment es van veure afectats els 25 m2 de gespa que conformen el llarg del carril bici del 
Passeig de Sant Joan. 

 
Mesures preventives  
Al llarg de la setmana i de manera preventiva els serveis de d’espais verds van procedir a 
retirar un total 28 jardineres de la via pública.  

 
Enllumenat 
L’afectació a l’enllumenat ha estat principalment sobre bàculs i fanals ( 5 unitats)  sobre 
quadres elèctrics ( 3 unitats), i en 2 trams de línies d’enllumenat. En la seva reparació han 
intervingut  6 operaris, dos vehicle de suport i una cistella. 

 
Clavegueram 
Danys en 7 obres de la via pública. 
 
Pavimentació 
Els danys produïts a l’asfalt, principalment per la crema dels diferents elements que s’han fet 
servir en la construcció de barricades a la via pública, s’han anat repetint durant diversos dies. 
La reposició més important s’ha realitzat el diumenge dia 20. En coordinació amb GUB, s’han 
reposat 2.400 m2 amb 4 equips d’estesa d’aglomerat asfàltic.  

Senyalització 
Durant tota la setmana han patit afectacions tan els senyals verticals com els separadors dels 
carrils bici.  
 
Semàfors 
Amb una especial afectació els dies 16 i 19 s’han trencat semàfors a les principals cruïlles de les 
zones afectades. 

 
Parquímetres 
El dia 16  a la nit es van trencar 3 parquímetres. 

 
Bicing 
Degut als actes del dia 16 a la nit es va haver de dur a terme la reposició d’una estació del 
Bicing de 10 bicicletes. Es tracta de l’estació nº 387 al c. Nàpols 125 
 
Tanques 
Durant tota la setmana s’han ubicat tanques a diferents emplaçaments com a mesura de 
protecció de determinats equipaments i espais.  
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BUS –TMB 
Afectacions de 35 marquesines al llarg de la setmana. 5 han quedat destrossades i 30 han 
sofert danys diversos.   
 

Reforç de la central d’operacions 

S’ha reforçat la central d’operacions amb horari nocturn, amb 1 persona 8h diàries tota la 
setmana. 
 

Funcionament de la mobilitat  

 Tot i la gravetat de la situació en quan a concentració i necessitats de desplaçament de 
persones en condicions de mínim de les xarxes de transport col·lectiu, no es van 
registrar situacions de màxima criticitat en quan al funcionament de la mobilitat. 
 

 Coordinació dels operadors del transport públic i les administracions consorciades a 
l’ATM. S’han establert canals immediats de comunicació de incidències entre totes els 
operadors i de situacions anòmales al sistema en qualsevol punt de la Regió 
metropolitana per actuar en conseqüència a la resta de sistemes, que ha funcionat 
correctament. 
 

 Serveis mínims de la vaga. La declaració de serveis mínims per la vaga general va 
generat un impacte molt important en la criticitat del sistema per evacuar de la zona 
central de la ciutat a tots els ciutadans.  
 

 Funcionament de TMB busos. Importants afectacions de servei pel gran volum de 
concentracions diàries, tant pel que fa al centre com als accessos a la ciutat (Diagonal, 
Meridiana , Gran Via, Rondes, …), i de forma esporàdica a altres punts. Moltes línies no 
van poder fer el seu recorregut, sent desviades i en molts casos amb recorreguts 
limitats (afectacions superiors al 50% del seu itinerari). 
 

 Funcionament de TMB metro. La relació d’incidències i el cost estimat en 
estacions i trens és el següent: 

 213 incidències a Estacions (19.170,00 €) 

 50 incidències a interior de trens (4.500,00 €) 

 32 incidències a exterior de trens (vandalitzats per grafiters), dels 
que 29 van ser durant el cap de setmana (129.965,24 €) . 

 4 depòsits de 125 litres cremats (400,00 €) 
 

S’han registrat 299 incidències per actes vandàlics, amb un cost total de 
recuperació dels elements afectats estimat en 154.035,24 €.  

 Incidència especial Aeroport de Barcelona. va requerir una crida al suport excepcional 
dels serveis de busos de TMB i de l’AMB que finalment va quedar resolta amb el 
desbloqueig de la L9 del metro a la T1, com a principal via d’evacuació de persones.  
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 Gestió de la mobilitat rodada a la ciutat. Ha funcionat gràcies a una gran actuació de la 
GU i coordinació entre tots els actors de la mobilitat, en el que respecta a la gestió dels 
talls generats per la situació amb alt grau de variabilitat. Cap vehicle privat dels que 
circulava (amb una excepció sense majors conseqüències) s’ha vist involucrat en zones 
afectades directament pels incidents. 
 

 Coordinació entre centrals d’operacions. La sala conjunta i el centre de serveis 
municipals, en concret la Central de Gestió de la Mobilitat, han sigut el canal efectiu 
per la presa de decisions en un entorn altament variable i complicat. 
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2. ACTUACIONS REALITZADES 

 
d. Àrea de Seguretat i Prevenció 

 
 
GUÀRDIA URBANA 
 

1. Recursos Humans: 
 
Total patrulles de servei (matí, tarda i nit) 
 

Dies Total 

14/10/19 385 

15/10/19 271 

16/10/19 380 

17/10/19 302 

18/10/19 463 

19/10/19 162 

20/10/19 124 

Total 2087 

 
 
Agents lesionats 
Total agents: 2 

 
 

2. Recursos Materials: 
 
2.1   Vehicle amb danys 
 

Total vehicles: 2. 
 
2.2   Altres 
 
Càmeres malmeses: 

- Pl. Urquinaona  
- Pl. Urquinaona (Càmera fixa)  
- Pelai/Rambles  
- Pelai/Pl Catalunya (Càmera fixa)  
- Pl. Catalunya/Pg de Gràcia  
- Rda. Universitat/Pelai  
- Fontanella  
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3. Contactes amb la Comunitat 

 
Ha estat molt important disposar d’interlocució fluida amb operadors dom el gremi d’hotels, la 
Sagrada Família o entitats de comerciants com el Passeig de Gràcia o Sant Antoni Comerç, que 
demanaven informació i consells de manera permanent, atenent les circumstàncies i oferint-se 
a col·laborar en aspectes com no treure elements que puguin ser utilitzats en les 
mobilitzacions, en aquest sentit també hem ajudat a donar tranquil·litat i a restablir la 
normalitat en escenaris complicats. 
 
 
BOMBERS 
 
1. Recursos extraordinaris activats: 

 
 DIMECRES 16: 

• Activació Cap de Guàrdia Imaginària per CECOR policial en torn de 12h 
(guàrdia ampliació) 

• Activació de 5 vehicles de Bombers de la Generalitat. 
 

 DIJOUS 17: 
• 2 Caps de guàrdia activats  per CECOR policial en torn de 12h (guàrdia 

d’ampliació). 
 

 DIVENDRES 18: 
• 1 Cap de guàrdia  i 1 Cap d’unitat activats  per CECOR policial en torn 

de 12h (guàrdia d’ampliació). 
• 1 Cap de guàrdia imaginària per reforç al CGE - 24h  (guàrdia 

d’ampliació). 
• 1 Operador de  Konecta 24h per reforç al CGE – 24h (guàrdia 

d’ampliació). 
• 8 Bombers de reforç  24h (guàrdia d’ampliació addicional) 
• Activació de 3 vehicles de Bombers de la Generalitat. 

 
 DISSABTE 19: 

• 1 Cap de guàrdia  i 1 Cap d’unitat activats  per CECOR policial en torn 
de 12h (guàrdia d’ampliació). 
 

 DIUMENGE 20: 
• 2 Caps de guàrdia activats  per CECOR policial en torn de 12h (guàrdia 

d’ampliació). 
 

 DILLUNS 21: 
• Activació Cap de Guàrdia Imaginària per CECOR policial en torn de 12h 

(guàrdia d’ampliació). 
 
Des del dimecres 16 activació permanent de: 

• Director SPEIS. 
• Cap Divisió d’Operacions. 
• Cap de Dia.  
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VALORACIÓ INCIDÈNCIES EN MATERIALS I EQUIPS: 
 
Vehicles:  
En aquesta setmana s’han produït sis (6) punxades de rodes, quatre en vehicles d’autobombes 
lleugeres i 2 en vehicles de comandament (en un total de 100 vehicles). 
Els contractes de reposició de rodes i l’estoc en Zona Franca no es veuria afectat. 
 
Material , equips, eines: 
Sense incidències significatives. Dintre de la normalitat. 
 
Edificacions –parcs: 
Sense incidències significatives. Dintre de la normalitat. 
 
 
  



 
 Gerència Municipal 

Pl St. Miquel, 3-5 Novíssim 3a pl 

08002 Barcelona 

  
 

15 
 

 
3. Valoració de Costos 

 
El quadre mostra les despeses que a dia d’avui s’han pogut comptabilitzar de les 4 àrees 
referides. 
 
Existeixen altres conceptes que estan pendents de valoració. 
 
 

Àrea Drets Socials Del 16 al 30 d'octubre TOTAL  € 

Centre de Recursos de Drets Humans           9.716,30 

TOTAL Drets Socials           9.716 

       Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica   TOTAL  € 

Mercat de Mercats           160.000 

TOTAL Economia, Recursos i Promoció 
Econòmica           160.000 

       
Àrea Ecologia Urbana dimarts 15 dimecres 16 

dijous 
17 divendres 18 dissabte 19 TOTAL  € 

NETEJA Contenidors 320.000 500.000 75.000 375.000 43.750 1.313.750 

NETEJA Serv. Extra           88.808 

ESPAIS VERDS     8.200   20.000 28.200 

ENLLUMENAT       4.400 3.000 7.400 

PAVIMENTACIÓ 292.000 238.000 64.000 242.000 45.000 881.000 

SENYALITZACIÓ 15.000 5.300 2.700 11.100 3.100 37.200 

SEMÀFORS   36.000 1.620   82.380 120.000 

TANQUES     6.000   54.000 60.000 

PARQUIMETRES   26.808       26.808 

BICING Ancoratges   44.000       44.000 

MARQUESINES -TMB           84.000 

TMB (Metro)           154.035 

CDO Personal Add.           640 

CLAVEGUERAN           32.345 

PROTECCIÓ AL PARLAMENT           5.662 

TOTAL Ecologia Urbana 627.000 850.108 157.520 632.500 251.230 2.883.848 

       Àrea Prevenció i Seguretat 
     

TOTAL  € 

Hores extres GUB + Bombers           68.100 

TOTAL Prevenció i Seguretat           68.100 

       TOTAL ÀREES 
     

3.121.664 

 
 
 


