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1. -  INTRODUCCIÓ 

 

Aquest document descriu el conjunt d’actuacions i d’intervencions planificades, durant l’estiu 

de 2022, per diferents serveis del Districte i de Ciutat, per a prevenir o minimitzar l’impacte que 

generen a l’espai públic i al veïnat, les dinàmiques associades a l’oci nocturn. Especialment 

aquest primer any post-pandèmic on les necessitats d’oci de la ciutadania contrasten amb la 

voluntat de descans del veïnat.  

 

Aquest document aprofundeix en l’eix de corresponsabilitat ja identificat en la Mesura de 

Govern presentada a l’any 2017 de Millora de Relacions de Proximitat respecte els espais d’oci 

nocturn del districte. El present document desenvolupa accions de sensibilització i 

corresponsabilitat en relació a problemàtiques d’ús intensiu diürns i nocturns d’espais públics. 

Així mateix aquest document està alineat amb la feina que s’ha liderat des de la gerència de 

seguretat i prevenció en el marc de la Taula Ciutadana per una nit cívica i segura amb un pla de 

treball, contrastat amb ciutadania, restauradors i serveis del propi Ajuntament. 

 

Amb aquest pla a més d’incidir en les dinàmiques vinculades a l’oci nocturn que impacten 

tant en la ciutadania com en l’espai públic és pretén teixir complicitats amb la restauració per tal 

que siguin pro-actius a l’hora de transmetre missatges de cura a la seva clientela i establir 

circuits de prevenció de violència masclista i altres tipus de violència que puguin donar-se en les 

zones d’oci nocturn. 

 

Les zones d’especial atenció d’oci nocturn del territori són:  

 

- Triangle d’oci nocturn del Poble-sec 

- Triangle d’Oci Nocturn de Sants 

- Jardins de la Mediterrània  

- Muntanya de Montjuïc (Poble Espanyol- Avda Maria Cristina) 

- Parc de l’Espanya Industrial  

- Altres zones on s’està intervenint i que tindran un seguiment específic en els espais de 

governança: Jardins de la Rambla de Sants, Can Batlló i Plaça Súria, Plaça Navas, 

Plaça Santa Madrona, Plaça Herenni i Joan Corrades. 

Els diversos espais de governança descrits en aquest document permetran monitoritzar els 

espais públics que, sense una concentració de locals molt elevada, puguin concentrar 

problemàtiques vinculades a presència de col·lectius a l’espai públic amb impacte veïnal o 

conductes incíviques en horari de nit/matinada. Els diferents espais de seguiment d’indicadors 

ens permetran ajustar quins són aquests espais en cada moment de l’estiu i reaccionar 

ràpidament si els indicadors en indiquen la necessitat d’intervenció en algun altre punt del 

districte. 

 

Aquest document es fruit del treball transversal de diferents serveis i direccions del districte 

que des de cada competència planteja la seva intervenció.  

 

El Districte de Sants-Montjuïc per tant amplia de cara aquest estiu la intervenció des de 

l’espai públic reforçant l’autoritat amb més presència de cossos policials però també la 

intervenció més educativa amb diferents serveis d’informació, intervenció i limitació de 

conductes.  
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2. - SERVEIS 

 

L’objectiu d’aquest pla de treball és la prevenció i disminució de les dinàmiques incíviques 

per part de persones i col·lectius que generen impacte en l’espai i/o en el veïnat.  

Per poder minimitzar aquest impacte cal un treball transversal des de diferents departaments i 

serveis municipals que ens permetran: 

 

1. Prospectar els espais que presenten dinàmiques associades a l’oci nocturn. 
 

2. Intervenir en l’àmbit de la informació i de la limitació de conductes amb les persones 

vinculades a la dinàmica d’oci nocturn amb impacte a l’espai públic. 
 

3. Fer un seguiment els establiments que participen de la dinàmica/impacte de l’oci 

nocturn. 

 
4. Reforçar la neteja en les zones d’especial intervenció. 

 
5. Enfortir les inspeccions, denúncies i sancions, quan pertoqui. 

 

6. Teixir complicitats amb la restauració per tal que siguin pro-actius a l’hora de transmetre 

missatges de cura a la seva clientela. 

 

7. Atendre la demanda veïnal respecte a l’impacte que els hi genera l’oci nocturn 

 
A continuació es detallen les accions i recursos que cada servei realitzarà i disposarà a aquest 

objectiu: 

 

GUB 

 

 Equip Vigilància a l’Espai Públic (VEP) del torn de nit (22-02 h) de dimecres a dissabte 

fa presència i recorregut per diferents espais Sants i el Poble-sec. Reforç juliol i agost. 

 Dispositius específics de prevenció i actuació de les dinàmiques d’oci nocturn en 

franja de 22h a 06h. Preferentment de dijous a dissabte. 

 Dispositiu GUB Prevenció violència de gènere: unitats dinàmiques i estàtiques: Caps de 

setmana. A la zona del Paral·lel i Nou Rambla. 

 Circuit de Neteja dins la franja nocturna: Acompanyament a la neteja diària de dilluns a 

diumenge de les 23:30-03:00. Zona sants i poble sec 

 Esdeveniments: Cobertura d’esdeveniments extraordinaris (concerts a l’Estadi i al Palau, 

Poble Espanyol, Sonar,...). Es planifica les dotacions en funció  el públic previst, del lloc, del 

tipus d’acte, de l’horari,  etc. amb els recursos propis de les unitats (UT i UNT).i si s’escau,  

amb recursos extraordinaris i d’altres Unitats. 

 Festes majors:, Cobertura de la Festa Major i actes i esdeveniments al Districte en horari 

nocturn (revetlles,...). Es planifica les dotacions en funció  el públic previst, del lloc, del tipus 

d’acte, de l’horari,  etc. 

 Prevenció i actuació contra el botellot, i festes rave a tot el Districte, però bàsicament 

zona Montjuïc 
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CME 

 

 Dispositiu específic de cobertura locals musicals: específicament Brisas, Apolo i 

Plataforma, i Safari al carrer Tarragona. 

 Dispositiu Estàtic de 24H al dia/7 dies a la setmana a l’Estació de Sants per 

intervenció a l’intercanviador ferroviari i entorns, 

 

Puntualment demanarà recursos regionals per poder intervenir en espais amb una gran 
afluència de persones com són la Festa Major de Sants, la Festa Major del Poble-sec i algunes 
activitats de la Muntanya de Montjuïc 
 

 

LLICÈNCIES I INSPECCIÓ 

 

 Campanyes d’inspeccions de locals i terrasses segons programació en les zones 

d’especial interès del Districte i també per requeriment de la ciutadania. 

 Campanyes d’estiu realitzades des de la Direcció de Serveis d’Inspecció (DSI) 

especialment en zones d’alta concentració de vetlladors. 

 Campanyes inspecció específiques vinculades a determinades activitats de 

pública concurrència com poden ser les de la Revetlla de Sant Joan, l’Operació 

Rebost o les de les botigues de conveniència. 

 

Recursos i temporalitat 

Parella d’inspectores un dia a la setmana en horari entre les 20:00 a 04:00 realitzant  6 hores 

d’inspecció. Servei anual 

Parella d’inspectores de la DSI per realitzar campanya d’estiu 

 

 

SERVEI DE NETEJA 

  

 Pla cuidem Barcelona 

 Neteja setmanal amb mànega a l’interior dels Jardins de la Mediterrània, a mig metre de 

façana per no inundar els baixos i escombrada manual diària. 

 Dispositiu A-RECER:  Servei de neteja diària, amb acompanyament de la GUB,  de 7 a 10 

hores a la zona Poble-sec i Montjuïc 

 Circuit de Neteja dins la franja nocturna: Servei de neteja diària dins la franja nit, de les 

23:30-03:00 amb acompanyament de la GUB. Zona Sants i Poble-sec 

 

 

SERVEI DE GESTIÓ  DE CONFLICTES 

 

El servei treballa per a la prevenció, la contenció, el tractament i la resolució de situacions 

d’alarma social i conflictes desencadenats a l’espai públic desenvolupant projectes 

operatius d’àmbit social. Aquest és un servei de ciutat que té intervencions a territori a demanda 

dels districtes. 

Durant l’estiu de 2022 tindrà intervencions obertes a dos espais del districte relacionats amb 

temes d’oci nocturn; 

 Jardins de les Tres Xemeneies, un Pla de Treball conjunt amb el Servei de Prevenció i 

Convivència del Districte, transversal i co-participat amb GUB, CME, Llicències i el Servei de 
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Neteja per treballar l’impacte de l’oci nocturn al Triangle d’Oci Nocturn de Poble-sec, on des 

de SGC es liderarà el contacte amb les persones que estan als Jardins de Tres Xemeneies 

al vespre, nit, matinada i el contacte amb la Sala Apolo.  

 

 Plaça d’Osca: amb fase de Diagnosi Social als entorns de la Plaça Osca, incloent des del 

c/Espanya Industrial, c/de Muntades, Passeig de Sant Antoni i Carretera de Sants amb 

l’objectiu de conèixer l’impacte vinculat a les dinàmiques d’oci nocturn existents en aquesta 

zona, amb la reobertura de l’activitat i les dinàmiques post-pandèmia. L’horari principal de la 

intervenció serà de nit – matinada per poder observar les dinàmiques que es generen. S’ha 

realitzat el contacte amb la totalitat dels locals de restauració de la zona perimetrada i s’ha 

iniciat el contacte amb les persones usuàries dels vetlladors. El mes de maig de 2022 s’ha 

iniciat el contacte amb el veïnat que ha fet alguna queixa en relació a l’oci nocturn, es 

seguirà fent contacte amb tots els establiments per tal de veure com viuen l’impacte a l’espai 

públic en relació els vetlladors, així com el contacte amb els usuaris del Triangle.  

 

 Seguiment setmanal de les dinàmiques d’oci nocturn per part  SGC entre dimecres a 

dissabte en franja de 00h-08h per a la intervenció específica de les dinàmiques 

incíviques.( Triangles Oci Nocturn Sants i Poble-sec) 

 Contacte amb els col·lectiu i persones que fan ús de l’espai per a definir-ne el perfil. 

( Triangles Oci Nocturn Sants i Poble-Sec) 

 Contacte de seguiment amb els responsables dels locals de restauració i 

comerços. ( Triangle Oci Nocturn Sants) 

 Abordatge de les situacions individuals amb la intervenció de l’Equip d’Abordatge a la 

Venda Ambulant No Autoritzada. (Triangle Oci Nocturn Poble-sec). 

 

El mateix Servei de Gestió de Conflictes compta també amb un equip d’intervenció a les zones 

amb més impacte de venda ambulant de la ciutat. En el cas del districte de Sants-Montjuïc 

comptem amb la seva intervenció a l’espai de l’Avinguda Maria Cristina i les Fonts de Montjuïc. 

La seva intervenció es coordina amb les accions policials però té una mirada social, 

acompanyant als venedors ambulants en diverses tramitacions i recursos de la ciutat i limitació 

de conductes. Així mateix intervé també als comerços propers per atendre demandes respecte 

l’impacte de la venda ambulant a l’espai. 

 

Recursos i temporalitat 

 

Zona Jardins de les tres Xemeneies: Parella educativa. Intervenció 1/2 cop setmana entre dijous 

i dissabte en franja de 23:00-08h. Període Abril-Setembre 

 

Zona Triangle Oci Nocturn Sants: Parella educativa. Intervenció setmanal1/2 cops entre dijous i 

dissabte en franja de 22:00-08:00 h. Període: Juliol-Setembre 

 

Zona Avda Ma Cristina/Fonts de Montjuïc: Parella educativa de Maig a Novembre, especialment 

en l’horari d’espectacle de les Fonts.  
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SERVEI DE CONVIVÈNCIA DEL DISTRICTE:  

 

 Acompanyament a la restauració en la corresponsabilitat de l’impacte que genera la 

seva clientela a l’espai públic i al veïnat  

 Atendre la queixa que fa la ciutadania, compartir-la amb els restauradors i cercar vies 

de solució 

 Sensibilitzar a la ciutadania usuària d’oci nocturn sobre l’impacte de les seves 

dinàmiques en el veïnat en l’espai públic 

 

Recursos i temporalitat 

 

Acompanyament a la restauració en la coresponsabilitat de l’impacte que genera la seva 

clientela a l’espai públic i al veïnat  

Parella educativa. Intervenció setmanal, durant els caps de setmana, en franja de 22-03h els 

mesos d’estiu. 

Parella educativa tot l’any per atendre els propietaris de la restauració.  

 

Atendre la queixa que fa la ciutadania, compartir-la amb els restauradors i cercar vies de 

solució:  

Parella educativa. Intervenció setmanal durant tot l’any en horari diürn per atendre a la 

ciutadania i compartir-la amb els restauradors.  

 

Sensibilitzar a la ciutadania usuària d’oci nocturn sobre l’impacte de les seves dinàmiques en el 

veïnat en l’espai públic:  

Parella educativa. Intervenció setmanal, durant els caps de setmana, en franja de 22-03h 

els mesos d’estiu. a les zones d’oci nocturn del triangle del Poble-sec i els Jardins de la 

Mediterrània. 

 

 

EQUIPS DE LA CAMPANYA PER A LA REDUCCIÓ DEL SOROLL D’ECOLOGIA URBANA 

 

Campanya d’informació i sensibilització als punts del districte de màxima concentració d’oci 
nocturn amb el missatge de no fer soroll i respectar el descans del veïns durant les nits.  
 

Recursos i temporalitat 

 

Zona Triangle d’oci nocturn Poble-sec (excepte Jardins 3 Xemeneies): Parella promotors 

ambientals. Intervenció setmanal de dijous a dissabte en franja de 21:00-2:00 Període Juny-

Setembre. 

 

 

MANTENIMENT, OBRES I PROJECTES 

 

Intervenció per adequar els espais i fer els arranjament quan es produeix alguna incidència. 
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3. - ZONES D’OCI NOCTURN DEL DISTRICTE 

 

TRIANGLE D’OCI NOCTURN DEL POBLE-SEC 
 

El Triangle d’Oci Nocturn del Poble-sec compren el perímetre entre Av. Paral·lel, Plaça dels 

Ocellets, C/Blai i Puig Xoriguer on es 

concentren 118 establiments de restauració. 

La intervenció d’aquest pla es focalitza 

sobretot en els carrers Vilà i Vilà i Nou de la 

Rambla on es concentren 3 sales de festa/ 

discoteques i 17 establiments de restauració, 

molts d’ells amb terrassa. L’altre sala de 

festes de la zona es troba a l’Av. Paral·lel, 37. 

 

A diferència dels altres espais d’oci nocturn 

del districte on les usuàries són del barri, en 

el triangle del Poble-sec el perfil d’usuària és principalment de ciutat o turista i els volums de 

persones que en fan ús són molt més elevats, sobretot la nit del dijous. 

Els vetlladors del carrer Blai han de recollir les terrasses una hora abans que a la resta de ciutat 

(a les 23h de diumenge a dijous i a les 24h divendres i dissabtes) per les medicions 

sonomètriques que han quedat acreditades en les respectives llicències. 

 

Al 2015 el Govern de la ciutat va aprovar un Pla Especial d’Establiments de Concurrència 

Pública i altres Activitats del Barri del Poble-sec, el pla d’usos, mitjançant el qual el consistori 

limitava els impactes de les activitats de concurrència pública en l’espai públic i evitar també la 

generació de molèsties acústiques en els veïns amb la limitació de determinats tipus de 

llicències al barri. 

 

Al 2019 el consistori, de manera coordinada entre els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i 

Sants-Montjuïc aprova un pla d’usos de l'avinguda del Paral·lel hi prioritza les activitats 

comunitàries i culturals, regulant la implantació d’establiments comercials per tal de preservar la 

diversitat i la convivència del veïnat del Raval, de Sant Antoni i del Poble-sec. 

 

Aquest 2022 s’han col·locat sonòmetres a la zona del carrer Nou de la Rambla per tal de fer una 

diagnosi del soroll a la zona i valorar la seva declaració com a Zona Altament Tensionada en 

Horari Nocturn (ZATHN), la qual cosa implicaria l’adopció de mesures específiques adreçades a 

reduir aquest soroll. 

 

Aquest any 2022 també s’ha posat en marxa un pla de treball d’intervenció tranversal on  els 
diferents agents del territori: Servei de Gestió de Conflictes, serveis de convivència, Serveis de 
Neteja, Parcs i Jardins, Serveis socials d’atenció a l’espai públic, GUB, CME i Departament de 
Llicencies i Ecologia Urbana treballen per abordar de manera transversal i coparticipada el 
fenomen de les dinàmiques associades a l’oci nocturn amb consum d’alcohol vinculat als 
entorns d’oci nocturn d’aquest triangle. 
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TRIANGLE D’OCI NOCTURN DE SANTS 
 

El triangle d’oci nocturn de Sants, té com a punt neuràlgic 

la plaça d’Osca i comprèn al voltant d’aquesta els carrers 

Riego, Premià, Masnou i Watt on també hi ha impacte 

nocturn associat als locals de restauració o la clientela 

d’aquests. Dins la zona del triangle d’oci nocturn de Sants 

hi ha 38 establiments del restauració i el 42% d’aquests es 

concentren a la Plaça Osca. 

 

La plaça d’Osca té una ordenació singular, com el carrer 

Blai, i per tant els establiments han de recollir les terrasses 

una hora abans que a la resta de ciutat (a les 23h de 

diumenge a dijous i a les 24h divendres i dissabtes). 

 

El perfil d’usuària que fa estada a la plaça Osca és veïnat del barri de Sants i/o altres parts del 

Districte i la franja d’edat majoritària es sitúa entre els 26 i 40 anys. Així mateix hi ha part de les 

usuàries que han fet consum abans als establiments de restauració mentre que d’altres no i fan 

consum directament a l’espai públic de la plaça. 

 

Al 2018 s’impulsa un pla d’usos pel Triangle de Sants i Hostafrancs, que comprèn la zona amb 

més impacte d’activitats d’oci nocturn de la plaça delimitant les llicències vinculades a aquest 

tipus d’activitat a la plaça Osca i entorns.  

 

Aquest 2022 es continuen fent mesures sonomètriques a la plaça d’Osca per tal de fer una 

diagnosi del soroll a la zona i valorar la seva declaració com a Zona Altament Tensionada en 

Horari Nocturn (ZATHN), la qual cosa implicaria l’adopció de mesures específiques adreçades a 

reduir aquest soroll. 
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JARDINS DE LA MEDITERRÀNIA 

 

L’espai dels Jardins de la Mediterrània, ubicat dins un interior 

d’illa, és un punt de trobada i relació per a la població del 

barri, amb una oferta d’oci vinculada als 11 establiments de 

restauració, la majoria dels quals tenen vetlladors. D’aquests 

11 establiments, un en concret està pensat com a “bar de 

copes” i per tant algunes de les dinàmiques que s’hi 

produeixen, sobretot en l’horari de tancament impacten 

negativament en el veïnat. 

 

 

 

Així mateix s’han col·locat sonòmetres en dos punts dels jardins per tal de fer una diagnosi del 

soroll a la zona i valorar la seva declaració com a Zona Altament Tensionada en Horari Nocturn 

(ZATHN), la qual cosa permetria l’adopció de mesures específiques adreçades a reduir aquest 

soroll. 

 

Al costat dels Jardins hi ha la plaça de la Marina on tres establiments de restauració concentren 
gairebé el mateix nombre de vetlladors que tots els Jardins de la Mediterrània i, entre els dos 
espais hi ha un important flux de persones. 
 

MONTJUÏC- POBLE ESPANYOL- AVDA MARIA 

CRISTINA 

La Muntanya de Montjuïc és un territori limítrof amb els 

barris de Font de la Guatlla, el Poble-sec i la Marina de 

Port i Prat Vermell. La muntanya acull diversos 

equipaments i usos, alguns dels que estan vinculat a l’oci 

nocturn ja que acull concerts al Palau Sant Jordi o 

programació cultural de nit al Poble Espanyol. 

La sortida de les persones de determinats esdeveniments 

culturals comporta impacte als barris més propers. 

La Taula d’esdeveniments de la ciutat amb la supervisió específica del referent de la muntanya 

del districte vetlla per l’equilibri entre la programació dels actes i els descans veïnal, mesurant 

l’impacte veïnal dels actes i fent propostes de reducció d’aquest impacte tant a nivell de 

persones com de vehicles. 
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PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL 

 

 

El parc de l’Espanya Industrial és un dels espais verds més 

grans del districte i té usos vinculats a la dinàmica dels barris 

de Sants i d’Hostafrancs així com usos de ciutat, 

especialment per la proximitat de l’estació ferroviària. 

 

En les diagnosis fetes pels equips de convivència es recullen 

usos majoritàriament esportius i culturals d’infants, joves, 

adults i gent gran. El volum i intensitat d’usos en aquest 

espai és molt elevat, i també hi concreta uns quants 

equipaments de proximitat del barri (escola bressol, poliesportiu, punt multimèdia, punt 

d’informació juvenil, servei de llicències del districte). 

 

A banda acull diverses activitats organitzades per entitats del territori per les que cal una 

llicència específica. Des del districte es revisen tots aquells espais d’ús habitual per les entitats i 

es redirigeixen algunes d’aquestes cap a espais menys congestionats. 

 

La Festa Major de Sants és una de les activitats que acull el parc durant el mes d’agost 

(programació d’actes unitaris de la Festa Major i també de la Festa Major Alternativa) que 

incorpora el pla de treball específic del parc. 

Així mateix la millora del Parc ha estat un dels pressupostos participatius escollits per la 

ciutadania per impulsar des del districte, que iniciarà la seva execució a principis de 2023. 

 

ALTRES  

Al districte tenim espais públics com places o jardins que també acullen dinàmiques que cal 

tenir molt present en el seguiment dels indicadors, 

En alguns d’aquests espais hi ha intervenció habitual dels equips de convivència, fent contacte 

amb actors clau de cada espai (comerços, equipaments, col·lectius que fan ús de l’espai). 

Aquest contacte sumada a la prospecció dels equips i els indicadors de les trucades veïnals ens 

permetran ajustar les intervencions i valorar si cal activar algun recurs addicional. El seguiment 

d’aquests punts es farà en els espai de governança periòdics del districte I es valorarà en cada 

cas si és necessari generar-ne algun d’específic i més adhoc amb el veïnat.  

Alguns d’aquests espais són els Jardins de la Rambla de Sants, Can Batlló i Plaça Súria, Plaça 

Navas, Plaça Santa Madrona, Plaça Herenni i Joan Corrades.  

La seva problemàtica resta vinculada a la presència intensiva de determinats col·lectius amb 

impacte envers la convivència de la resta d’usos però no està relacionada amb espais molt 

tensionats per una activitat d’oci nocturn regulat. 
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4. - GOVERNANÇA PER PLANS D’ACTUACIÓ ESPECÍFICS 

 
Els espais de governança principals seran les taules periòdiques de treball transversal existents 

al districte: la Taula de Policia Administrativa (TPAD) i la Taula de Coordinació Policial (TCP). 

En aquesta última amb presència directa del regidor del districte). 

 

En aquests espais cada servei aportarà la informació respecte la seva activitat i es prendran les 

decisions adients segons els resultats obtinguts en cada cas. 

 

Les Festes Majors de Poble-sec i Sants comptaran amb espais de coordinació específics al 

concentrar-se en uns dies determinats amb un elevat públic participant amb necessitat d’ajustar 

els dispositius diàriament. Així, es convoca una reunió de treball entre els Cossos de seguretat i 

els serveis del districte per anar fent seguiment de com han funcionat les activitats del dia 

anterior i preveure els dispositius en relació a la realitat detectada. 

 

A més a més, durant la Festa Major de Sants i Poble-sec es comptarà amb recursos específics 

de reducció de danys respecte el consum d’alcohol i drogues, Punts Liles per a l’atenció i 

sensibilització de les possibles situacions de violència masclista en el context de la festa. 

Prèviament s’haurà ofert als organitzadors una formació per poder atendre aquestes situacions 

en els espais de festa. 

 

Espai Serveis  Governança 

T
ri

a
n

g
le

 O
c

i 
n

o
c

tu
rn

 d
e

l 
P

o
b

le
-s

e
c
 

- Servei de Gestió de Conflictes (3 

Xemeneies) 

- Servei de Convivència – 

intervenció diürna 

(Nou la la Rambla, Blai/Vilà i Vilà). 

Vinculació LPC amb projecte de 

col·laboradors cívics 

- Informadors Ecologia Urbana- 

intervenció Nocturna (Nou de la 

Rambla, Blai/Vilà i Vilà)- Limitació 

conductes, intervenció sobre 

vetlladors 

- Dispositiu de neteja i GUB 

- Cossos policials 

 

TPAD 

TCP 

Coordinació serveis de 

prevenció 

Taula específica de serveis- 

periodicitat mensual 
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T
ri
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n
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le

 o
c
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c
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 S
a
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 - Servei de Gestió de Conflictes 

- Servei de Convivència – 

intervenció diürna 

- Informadors Ecologia Urbana- 

intervenció nocturna (Zona plaça 

Osca però també Jardins Rambla 

de Sants) 

- Dispositiu de neteja i GUB 

- Cossos policials 

 

TPAD 

TCP 

Coordinació serveis de 

prevenció 

Taula específica de serveis- 

periodicitat mensual 

Grup de Whatsapp 

J
a

rd
in

s
 d

e
 l
a

 

M
e

d
it

e
rr

à
n

ia
 - Servei de Convivència – 

intervenció nocturna 

- Cossos Policials 

- Dispositiu de Neteja  

 

TPAD 

TCP 

Coordinació serveis de 

prevenció 

M
o

n
tj

u
ïc

 

- Agents Cívics de BSM 

- Cossos Policials 

- Dispositiu de Neteja  

 

Coord amb BSM 

TPAD 

TCP 

Ponència d’esdeveniments de 

la ciutat. 

 

E
s

p
a

n
y
a

 

In
d

u
s

tr
ia

l - Servei de Convivència 

- Cossos Policials 

- Dispositiu de Neteja  

 

TPAD 

TCP 

Coordinació serveis de 

prevenció 

F
e

s
ta

 M
a

jo
r 

d
e

 S
a

n
ts

 i
 

P
o

b
le

-s
e
c
 - Serveis de reducció de danys 

- Punts Liles 

- Dispositiu de neteja i GUB 

- Cossos policials 

 

Coordinacions diàries per 

valoració de serveis i 

planificació/modificació de les 

intervencions 
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