
Comissió 3
La Barcelona de la seguretat
i la convivència



 

PROPOSTA DE DICATMEN  apartats “D” i “E” 

Motivació del Dictamen 

Tal i com expressa el document els i les socialistes sempre hem estat un partit d’ordre 
i de progrés “Així com uns partits han primat l’ordre en detriment del progrés, o 
d’altres, per contra, no volen ni ordre ni progrés, nosaltres, ens erigim com a garants 
tant del progrés com l’ordre, i per combinar ambdues voluntats, la convivència és la 
biga que sosté l’edifici social. És a partir de la convivència que podrem viure en una 
societat amb un ordre pactat i un progrés compartit” 

Per fer-ho el docuiment planteja abordar, les polítiques de seguretat són polítiques 
socials, amb dos caràcterisques claus (la claredat i la transversalitat), amb un escenari 
clau que l’espai públic i la comunitat, sota la mixtura d’usos com a valor.  

El reforç dels lligams de pertinença , l’oferta de serveis i la configuració de l’espai 
públic són bàsic per sentir-se segur, i la prevenció i la percepció han de ser abordats 
com a instruments bàsics de les polítiques de seguretat i convivència, així com la 
gestió de l’emergència, que ha estat protagonista els darrers mesos.  

Abordar la convivència és defensar el dret a la ciutat, un dels principals drets com a 
barcelonines i barcelonines.  Cal reforçar el pacte sobre la convivència a la ciutat,  i 
fer-ho des de la prevenció, la normativa, la legitimació i les diferents formes de gestió 
de l’espai, de les necessitats i dels conflictes que puguin existir.  

Aquest nou pacte sobre la convivència a la ciutat ha d’expressar de manera clara que 
tothom té dret a la ciutat i tothom té el deure de convivència. El Pacte ha de 
desprendre una cultura de «deures» que acompanyen a drets. S’ha de trobar aquest 
equilibri, perquè tothom pugui exigir però a la vegada també responsabilitzar-se.  

Cal ser valents, atrevits i abordar les polítiques de seguretat des de tots els angles 
existents, i no només des d’una visió coercitiva, com fa la dreta, ni fugint d’estudi, com 
fan els populismes socials. Els i les socialistes, ens atrevim a gestionar les polítiques 
de seguretat i convivència, per tal de crear una ciutat més habitable i que els somnis 
personals no es vegin alterats per factors externs que alteren la convivència. 

Els i les socialistes, assumim que si la seguretat i la convivència són unes de les 
prioritats dels ciutadans, nosaltres hem d’encarar el problema i fer-hi front.  

Dictamen de les emenes 

Esmena de la JSC al títol 

Modificar “Barcelona una ciutat d’ordre i progrès gràcies a la convivència”, per 
“Barcelona una ciutat civica i de progrès gràcies a la convivència” 

No s’accepta 



Esmena de la JSC a tot el paràgaf 

Substituir “ordre” per “convivència cívica” 

No s’accepta 

Esmena Sant Montjuïc 

Línia 1245 

Afegir  Després de “personal (seguretat...) afegir “laboral, viària” 

S’accepta 

Esmena Temàtica 

Línia 1270-72 

Afegir  

“Un factor de la desigual incidència de la pandèmia és la interacció de SARS-CoV-2 i 
les infermetat no transmissibles; hi ha altres factores que cal estudiar per determinar 
aquest desigualtata. La desigualtat està relacionada amb el terrenys biològic propici 
per desenvolupar la infermetat. Erradicar la desigualtat és reduir grups vulnerables: cal 
una dieta més sana i més sostenible, millora dels hàbit, més cohesió social, etc., 
millora la autogènesis. La salut no és erradica la infermetat, sinó viure en una ciutat i 
planeta saludable, les epidèmies demostra desequilibris en la homeòstasis. No podem 
deixar darrera de Covid-19 un cementiri d’oportunitat perdudes en aborda reprès del 
segle XXI” 

S’accepta parcialment, afegint (amb la següent)  “Cal garantir la segurerat sanitària 
(una de les prioritats de l’agenda polític a la ciutat i el país) treballant en la prevenció 
dels factors de desigualtat que afecten als grups més vulnerables, amb especial 
atenció a infants i persones grans en residències,  amb accions en l’àmbit de 
l’alimentació sana i sostenible, la millora dels hàbits, la robustesa dels sistema 
d’informació,  i la cohesió social , vetllant per compliment (....) 

Esmena Ciutat Vella 

Línia 1270 

Adicció “Para garantizar la seguridad sanitaria de la población trabajaremos para 
mejorar a través de las regulaciones y mecanismos de control la red de protección de 
las personas más vulnerables, en particular las alojadas en residencias, en robustecer 
los sistemas de información y alertas sanitarios para que sean abiertos, seguros y 
confiables y en reforzar la atención primaria, velando ciertamente por el 
cumplimiento….” 

S’accepta parcialment, afegint (amb l’anterior)  “Cal garantir la segurerat sanitària 
(una de les prioritats de l’agenda polític a la ciutat i el país) treballant en la prevenció 
dels factors de desigualtat que afecten als grups més vulnerables, amb especial 
atenció a infants i persones grans en residències,  amb accions en l’àmbit de 



l’alimentació sana i sostenible, la millora dels hàbits, la robustesa dels sistema 
d’informació,  i la cohesió social , vetllant per compliment (....) 

Esmena Sant Marti 

Linia 1275 

Supresió de “de problemàtiques (delinqüència, incivisme, ocupació intensiva de 
l’espai públic…)  

S’accepta parcialment suprimint des delinqüència, incivisme, ocupació intensiva de 
l’espai públic…)  

Esmena Sant Marti 

Linia 1275 

Adicció al final del paràfag “La interculturalitat com eina d’intercanvi d’experiències 
entre els barcelonins i les persones que cercant millores condicions vitals, ens fan 
créixer com a capital global, cultural, atrevida i en no poques ocasions, transgressora” 

S’accepta (transacció texte) “La interculturalitat ha de ser  eina d’intercanvi 
d’experiències entre els barcelonins i les persones que cercant millores condicions 
vitals, ens fan créixer com a capital global, cultural, atrevida i en no poques ocasions, 
transgressora” 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1280 

Addicció en . Tercer, les dades de l’activitat delinqüencial mostren una certa 
tendència a l’estacament a nivells per sota del 2019. Però com  aquest descens de 
criminalitat en 2020 i 2021 és generalitzat i es pot imputar a les mesures per fer front a 
la pandèmia i el cert és que Barcelona havia patit un increment de la criminalitat del 
30% entre 2016 i 2019, essent a 2019 el municipi d’Espanya de més de 500k habitants 
que  tenia la major taxa de criminalitat per habitant, degut a una major taxa de furts, de 
robatoris amb violència o força i de delictes greus i menys greus de lesions. Per això hi 
ha aspectes que eren i continuen essent  preocupants: la multi reincidència (cal poder 
fer una reforma del codi penal per agreujar la multi reincidència), les ocupacions 
delictives (generadores de greus problemes de seguretat i convivència), el narcotràfic 
(no volem que Barcelona sigui el referent mundial de la marihuana) i la violència 
masclista (una xacra que combatem amb tota fermesa per poder viure en una ciutat 
lliure de violències). 

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella 

Línia 1284 

Addició “QUEREMOS SEGUIR MANTENIENDO LA BUENA SINTONÍA CON LOS 
MAGISTRADOS Y LOS FISCALES DE LA CIUDAD DE BARCELONA, PUES LA 



COLABORACIÓN MUTUA REDUNDARA EN MAYOR EFICACIA EN LA 
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA” 

S’accepta (transacció texte) “Cal també seguir mantenint la bona sintonia amb els 
Magistrats i els Fiscals de la ciutat de Barcelona, doncs la col.laboració mútua 
redundarà en major eficàcia en la prevenció de la delinqüencia” 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1285 

Canviar “complint amb els compromisos” per “implementant molts dels punts” 

S’accepta parcialment, text proposat “complint amb els compromisso, implementant 
molts dels punts” 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1285 

Canviar “de la pandèmia” per “que s’han anat presentant” 

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1285 

Comentaris i nou redactat: Por otra parte, parecería conveniente alterar el orden de 
la frase, y que combatir la siniestralidad sea prioritario a la femenización. “En los 
últimos años de mandato municipal,hemos realizado muchos esfuerzos por mejorar la 
seguridad en nuestra ciudad. Prueba de ello es que hemos reforzado la GU 
con….efectivos que determina un crecimiento de las fuerzas del orden de….a …por 
habitante ( si se pudiera comparar con otras ciudades, mejor). Somos conscientes que 
es mucho los que nos resta por hacer en materia del combate a la siniestralidad, de 
renovación de los cuarteles…..” 

S’accepta pàrcialment: s’introduiran dades  

Esmena Sarrià Sant Gervasi 

Linia 1290 

Afegir després  “o de gran increment de formes tradicionals (motocicletes)”   
“afavorides per nous models de negoci (motosharing” 

S’accepta 

Esmena Sants 

Linia 1294 

Supressió De “Cinquè, Barcelona viu un moment d’explosió de noves formes de 
mobilitat…” fins a la línia  “…conducció incívica i provocadora de sinistres”.  



I substituir per: “Cinquè. Barcelona viu un moment de gran increment de l’ús de la 
bicicleta i de noves formes de mobilitat, com ara els VMPs, al que donem la 
benvinguda. Tanmateix, cal garantir la seguretat per a tots els actors de la mobilitat 
amb una atenció especial a la seva respectiva vulnerabilitat, tot evitant una conducció 
incívica provocadora de sinistres. 

S’accepta  

Esmena de la JSC 

Línia 1297 

Afegir “Per això s’ha de treballar en reduir l’accidentalitat relacionada amb aquesta, 
especialment en turismes i motocicletes, que estan involucrades en aproximadament 
el 70% dels accidents de la ciutat” 

S’accepta parcialment , de la forma “Per això s’ha de treballar en reduir 
l’accidentalitat relacionada amb aquesta, especialment en turismes i motocicletes” 

Esmena Ciutat Vella  

Línia 1310 

Adició en el paràgrfa “haver d’assumir, amb una lògica frustració, la degradació de llur 
entorn... i vides). Aquesta intolerable situació és, a més, caldo de cultiu pel creixement 
de posicionaments extremistes. Aquests barris requereixen d’un compromís, una 
implicació i una a dedicació especial 

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella  

Línia 1310 

Addicció “Pondremos especial atención en aquellos barrios donde hay  más siniestros 
o incivismo para trabajar mancomunadamente con ellos por una mejora en su calidad 
de vida. Es mucho lo hecho, pero mucho más lo que queda por hacer”  

S’accepta el esperit amb la esmena del 1361 

 

Esmena JSC 

Línia 1316 

Modificar el títol per  “La determinació socialista pel civisme i la convivència” 

No s’accepta 

 

 



Esmena Ciutat Vella 

Línia 1339 

Adicció “En especial creiem que s’ha donat un nou impuls a la lluita contra les 
drogodependències, ajudant a la gent gran a sortir-ne per tenir una vida normal. S’ha 
de repensar el model d’atenció a les narcosales”  

S’accepta parcialment , transaccionant al final del paràgraf la inclusió del tema de la 
drogodependència i el procès de repensar el model d’atenció 

 

Esmena Horta 

Línia 1340 

Adicció abans del punt 2.2. La seguretat té moltes dimensions, també l’educativa des 
d’una óptica de la Barcelona Metropolitana. Huaríem de troba solucions que impliquin 
a tots els agents de la ciutat, per treballat amb els menors no acompanyats (MENAS), 
trobar solucions per la ciutadania i garantir els problemes de localitat metropolitianes. 
Proposem crear una programa de FP-DUAl i rural que doni oportunitats als joves i 
alhora pugui ajudar al bon desenvolupament dels municipis 

S’accepta parcialment en el sentit d’incloure també la vessant educativa  “La 
seguretat té també una dimensió educativa, i per això cal treballar de forma transversal 
i amb abast metropolità per reforçar i garantir l’oferta i l’accés en aquest àmbit” 

 
Esmena Ciutat Vella 

Línia 1345 

Adicció Per això apostem pel compliment de les ordenances que ja són vigents 
al nostre marc normatiu i donar-li visibilitat amb campanyes publicitàries perquè  
a gent tingui més consciència del seu compliment i així impulsar una major 
col·laboració ciutadana, amb el seu compliment contra els infractors.  

S’accepta esperit en esmena paràgaf 1395 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1347 

Suprimir: Encara que siguin poc lluïdes. 

S’accepta 

 

 

 



Esmena Sant Andreu 

Linia 1351 

Adicció  després de Guardia Urbana, “cal exigir la dotació de mossos d’esquadra que 
li pertoca a la ciutat i millorar la coordinació” 

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1360 

Adicció de “soroll, activitats i ocupació de la via pública” deprés de neteja 

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1361 

Adicció “Aquest nou marc es desenvoluparà en els plans d’actuació integral en 
seguretat de cada barri, atenent a les característiques de cadascun d’aquests, i 
d’acord amb les entitats socials i ciutadanes de cada barri i les seves necessitats 
concretes, i en el desplegament i reforç de la Guàrdia Urbana i la visibilització de la 
seva primordial tasca en seguretat i convivència del dia a dia dels barcelonins”. 

S’accepta 

Esmena  Les Corts 

Línia 1378 

Afegir despres de totes les edats “I evitant l’ocupació arbitrària de les voreres, fet que 
genera barreres per les persones amb discapacitat i persones grans” 

S’accepta 

Esmena Federació  

Línia 1390 

Adicció. Per això, des del PSC volem crear un Pacte pel Dret a la Ciutat, un pacte per 
parlar de convivència, per fer una gran reflexió sobre l’ús de l’espai públic. Un pacte 
per acordar drets i deures: el dret a la ciutat i el deure de convivència. 

Volem avançar en modernitzar, en actualitzar, en repensar com hem de viure en 
l’espai públic, com hem d’exercir el nostre Dret a la Ciutat.  

I aquesta gran reflexió sobre l’ús de l’espai públic l’hem de fer entre tots. Amb els i les 
veïnes, amb els i les expertes, amb els partits polítics, amb els comerciants, amb els 
agents de seguretat, amb les escoles, amb la ciutat en general.  

I ha de participar tothom, tothom que viu la ciutat, però també de tots els que tenim 
responsabilitat en la gestió de la ciutat.... 



En definitiva, farem un Pacte pel Dret a la Ciutat, perquè tothom té dret a la ciutat, el 
veí, la treballadora, el visitant, i perquè per gaudir del Dret a la ciutat hem de participar 
tots del pacte per la convivència. De la convivència a Barcelona en som totes i tots 
corresponsables. 

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella 

Linia 1395 

Adicció de “sense deixar de banda l’aplicació ferma i decicida de les ordenances que 
regulen la convivència a la ciutat” 

S’accepta parcialment  “amb l’aplicació  ferma de les ordenances i la seva 
comunicació, que garaneixen la convivència a la ciutat”  

Esmena Ciutat Vella 

Línia 1395 

Addicció “Para ello haremos cumplir rigurosamente la normativa vigente, vigilaremos 
los locales vacíos para evitar la ocupación ilegal de los inmuebles, utilizaremos todos 
los mecanismos de inteligencia policial para evitar las reincidencias, identificar bandas 
y mafias y desarticularlas 

S’accepta amb transacció text ( després de la darrera frase del paràgraf  “la 
prevenció és una prioritat a desenvgolupar”.) : “ I cal fer-ho amb l’aplicació  ferma 
de les ordenances que garaneixen la convivència a la ciutat, i la utilització dels 
instruments legals i dels recursos policials i altres mitjans en la lluita contra fenòmens 
com l’okupació il.legal o els col.lectius organitzats”  

Esmena Ciutat Vella 

Línia 1400 

Adició: “pero que nos ocupemos de la percepción, no implica nuestros mayores 
esfuerzos para reducir la criminalidad en nuestra ciudad. Trabajaremos codo a codo 
con los vecinos, las fuerzas del orden, la justicia para ganar cada año en mayor 
seguridad. Cada barrio tiene un tipo de problemática de seguridad diferenciada, en 
algunos los hurtos, en otras los robos con fuerza o los delitos sexuales. Trabajaremos 
para disponer de un diagnóstico pormenorizado, aprenderemos de otras ciudades de 
España y europeas que han logrado niveles bajos de siniestralidad y ejecutaremos un 
plan de acción ajustado con normativa, recursos presupuestarios y recursos humanos”   

No s’accepta, per que s’introdueix un paràfag sobre barris (esmena linia 1361) 

 

 

 



Esmena Sant Marti 

Línia 1435 

Addició: “Ens decantem per tant, per un model que aposta per l’oferta pública de 
treball coordinant les Forces i Cossos de Seguretat, resultant de vital importància el 
paper de la Guàrdia Urbana per la convivència. Per tant, reforcem les places existents, 
creem de noves, coordinem amb Policia Nacional i Mossos d’Esquadra, reivindicant el 
desplegament d’aquests últims a la ciutat” 

S’accepta en esperit (transacció en un altre paràgraf  el 1285  i el 1351) amb el 
text: “sempre en coordinació amb els altres cossos de segureat i visió metropolitana, i 
treballant per tenir els mitjans suficients ” i cal exigir la dotació de mossos d’esquadra 
que li pertoca a la ciutat i millorar la coordinació 

Esmena JSC  

Línia 1436 

4. Per una ciutat lliure de violència masclista i d’odis 

Barcelona s’ha de convertir en una ciutat lliure de violència masclista, ja que aquesta 
xacra atempta contra els principis democràtics més bàsics i els drets fonamentals de 
més de la meitat de la població. Des del PSC Barcelona no tolerarem mai aquest tipus 
de violència i per això apostem per donar totes les eines que estan en mans de 
l’administració local per ajudar a erradicar aquest problema estructural. A més, hem de 
treballar per incloure la perspectiva de gènere a totes les àrees de l’Ajuntament, també 
a l’urbanisme. Així farem una Barcelona pensada també per a les dones, augmentant 
la seva percepció de seguretat al carrer o facilitant els seus desplaçaments. 

Defensem una ciutat igualitària, oberta i respectuosa amb tota la ciutadania. 
Malauradament, els delictes d'odi, especialment pel seu color de pell o la seva 
procedència i contra persones del col·lectiu LGTBI, s’han vist incrementats en els 
darrers 10 anys. La proliferació de discursos lgtbifòbics, xenòfobs i racistes per part de 
partits i associacions vinculades a l'extrema dreta ha provocat que cada cop més gent 
normalitzi aquests i actuï de la mateixa forma. En una societat democràtica com la 
nostra hem de tenir clar que aquests discursos no tenen cabuda enlloc i que tant les 
institucions com la pròpia ciutadania han d'aturar-los i no tolerar-los. És necessari 
ampliar les xerrades formatives a les escoles perquè des de ben petits no entrin a les 
escoles aquests discursos i aquestes formes d'actuar, continuar formant als cossos de 
seguretat per saber detectar aquestes situacions i fer-les front, reforçar el paper de la 
Oficina per la No Discriminació i instar a la Generalitat a desplegar el reglament de la 
llei 11/2014 per tal d'establir un vertader règim sancionador contra discriminacions cap 
a persones LGTBI i evitar que aquestes agressions quedin impunes. 

S’accepta.  S’intentarà fer un redactat pactar més reduit  

 

 

 



Esmena de Sant Martí 

línia 1465 

Adició 

Els i les socialistes ens comprometem amb la convivència, i és per això que hem 
d’evitar que el espai públic és converteixi en el marc de l’abús dels populismes 
propers, que massa vegades s’ha apropiat dels carrers impedint que siguin de tots i de 
totes, i més encara alimentant vandalismes contra la tradicional convivència de la 
nostra ciutat. 

S’accepta.   

Esmena de Nou Barris  

línia 1491 

La ciutat està inventada, només cal ordenar-la. 
Hi ha ordenances i reglaments per a tots, només cal ser rigorosos i fer-los 
cumplir. 
Quin va ser l'èxit dels socialistes en els anys 70,80,90,2000 
Que es va fer la transformació de Barcelona oberta a la mar i es va liberalitzar de les 
indústries de dins de la ciutat, donant una qualitat de vida mai vista i viscuda. Els 
alcaldes tenien una relació més directa amb les ciutadanes i ciutadans. 
Només cal aplicar les normes i els reglaments. 
Ordenar les noves modalitats de Transports i de convivències adaptant-les als temps 
actuals.  

La policia Municipal ha de ser al carrer i fer un servei de dissuasió. 
L'anarquia en què es viu respecte als gossos, que caminen, embruten i destrossen tot i 
la descaradura que mostren els amos. 
Les bicicletes, els patinets... 
L'alcalde que prometi acabar amb la inseguretat i recuperar la convivència, serà 
el que perduri i aquest ha de ser un SOCIALISTA”. 

 
No s’accepta. Correspon al apartat D, i aquest ja ho recull.   

Esmena de Sant Martí  

línia 1490 

Adició 

La Barcelona local i cosmopolita a l’hora . La Barcelona integradora i no bastió 
polític de l’independentisme. Una ciutat amb valors identitaris propis però capaç de 
recollir el millor del pensament cosmopolita. Una ciutat de tots i totes. 

S’accepta.   

 



Esmena de Sant Martí  

línia 1490 

Adició 

La Barcelona 2.0. Donar un impuls a les tecnologies com a referent a tots els 
àmbits de la ciutat. L’Ajuntament ha de fer una aposta ferma que visualitzi aquesta 
línia de treball. Una Barcelona disruptiva amb l’ús de les tecnologies com a eina de 
progres . Cal fer marca de la Barcelona 2.0 amb usos reals i exportables . 

No S’accepta. No és l’apartat corresponent.    

 

Esmena de Sant Andreu (Tot el document) 

Revisió general de la redacció de gènere perquè reiterativament es refereix 
només a “els socialistes” i hauria de fer servir “els socialistes i les socialistes” o 
bé “el socialisme”. 
 
S’accepta.   

 

 

 

 

 


