
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

MÉS CIVISME, MÉS INSERCIÓ 

 
 
Un dels objectius del mandat municipal és garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió 
social, mitjançant accions que afavoreixin actituds cíviques tant a les comunitats veïnals com a 
l’espai públic. 
 
El Districte de Sant Andreu ve actuant en aquest camp, en col·laboració amb les entitats veïnals 
i amb les comunitats de veïns. No obstant això, en l’àmbit de l’espai públic, en els moments en 
què s’hi fa un ús intensiu, tant per concentració d’usos diversos com per grups de persones 
diferents, es fa necessari arbitrar la convivència amb la finalitat que no afecti la qualitat de vida 
de veïns i veïnes. 
 
Un altre objectiu és fomentar l’ocupació i garantir l’atenció de col·lectius socialment més 
vulnerables. 
 
La situació d’atur en els barris del Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella concentra el 21,8% 
del total del Districte de Sant Andreu i d’aquests, el 46,9% són de llarga durada, és a dir amb 
més de 12 mesos d’atur continuat, segons dades a 31 d’agost de 2014. 
 
Des de diferents serveis municipals es treballa per pal·liar els efectes negatius de l’ús intensiu 
de la via pública, alhora que es dóna una atenció individual i de promoció social de les persones 
en situació de marginalitat i d’exclusió social. 
 
Per tot això, el govern municipal del Districte de Sant Andreu, amb la voluntat de millorar en el 
camp de les actituds  cíviques a l’espai lliure i de donar oportunitats a persones que pateixen 
amb més cruesa els efectes socials de la crisi econòmica, acorda la següent: 
 

MESURA DE GOVERN 
 

1. Crear, mitjançant encàrrec de servei a una empresa d’inserció, dos equips de 4 agents 
cívics cadascun que actuaran als barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver. 
 

2. Els candidats/tes a agents cívics seran seleccionats entre persones d’aquests territoris 
que tinguin expedient en curs a l’Institut Municipal de Serveis Socials i que estiguin en 
situació d’atur al llarg dels últims 12 mesos, com a mínim. 

 
3. Seran funcions d’aquests agents cívics la intervenció i/o mediació: 

Districte de Sant Andreu 
 
Pl. Orfila, 1 1a planta 
08030 Barcelona 
932 916 926 
scolla@bcn.cat 

www.bcn.cat/santandreu 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

-    Amb grups de joves o de persones adultes que facin un ús intensiu de l’espai públic i   
que l’utilitzin com a espai de reunió per les seves activitats sense respectar les mínimes 
normes de civisme i convivència: de festa, de reunió, esportives, de consum de begudes 
alcohòliques. 
 
-  En la concentració en determinades zones de persones que causen molèsties de 
sorolls als veïns, especialment en horari nocturn. 
 
- En els casos de no utilització o mala utilització dels elements receptors d’objectes o 

de residus de rebuig o de reciclatge (llaunes, ampolles, papers...) així com la no 
recollida d’excrements d’animals de companyia per part dels seus propietaris. 
 

- Aquelles altres funcions que se’n derivin del seguiment i avaluació que en faran els 
serveis tècnics municipals. 

 
4. Facilitar la formació necessària als futurs agents cívics. 

 
5. Cercar la màxima implicació, compromís i complicitat del món associatiu i de la 

comunitat educativa per incrementar la qualitat de vida. 
 
6. Destinar un import de 17.498,10 euros a càrrec del pressupost de 2014. 

 
7. Consignar un import de 104.988,60 euros a càrrec del pressupost de 2015. 

 
8. Iniciar els treballs de l’equip d’agents cívics de Trinitat Vella el novembre de 2014 i el de 

Bon Pastor i Baró de Viver el gener de 2015. 
 

 
Barcelona, 9 d’octubre de 2014 
 
 
 
 
 


