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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern
DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN 133/2019 de 14 de febrer, de
modificació de l'organigrama de la Gerència de Seguretat i Prevenció en
l'àmbit de la Guàrdia Urbana.

La Comissió de Govern, en sessió de 14 de febrer de 2019, adoptà el següent acord:
(133/2019) Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència de Seguretat i Prevenció
en l’àmbit de la Guàrdia Urbana, tal i com es detalla a l’annex. Publicar la present resolució en
la Gaseta Municipal als efectes pertinents. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció.

ANNEX 1. Modificació de l’organigrama
Declarar a extingir la Unitat de Suport Policial (O 08010188) de la Divisió de Seguretat i
Investigació (O 01121003) de la Gerència de Seguretat i Prevenció.
Crear la Unitat de Reforç per a les Emergències i Proximitat adscrita a la Divisió de Seguretat
i Investigació (O 01121003) de la Gerència de Seguretat i Prevenció, amb les funcions que
es detallen a l’annex.
Instar a la Gerència de Recursos Humans i Organització a impulsar les actuacions necessàries
a fi de dotar la Unitat de Reforç per a les Emergències i Proximitat dels recursos humans
escaients.

ANNEX 2. Descripció de les funcions dels òrgans
Denominació: Unitat de Reforç per a les Emergències i Proximitat
Òrgan superior immediat: Divisió de Seguretat i Investigació
Nivell Associat: 27
Missió:
Reforçar el servei de policia de proximitat en els barris de la ciutat amb tasques específiques
d’assegurament de la convivència i de la seguretat ciutadanes, de prevenció i de gestió
d’emergències i d’inspecció administrativa especialitzada.

1
gaseta@bcn.cat

barcelona.cat/gasetamunicipal

DLB-5.656-2007

GASETA MUNICIPAL
5 de març del 2019

CSV: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Funcions:








Prestar suport tècnic i operatiu a les unitat territorials com a reforç de proximitat en
l’execució de plans i dispositius de seguretat en espais o esdeveniments d’especial
complexitat o risc.
Coordinar les actuacions i l’equip per a la gestió d’emergències, tant en la planificació i
prevenció de riscos com en la gestió operativa de l’emergència declarada.
Dur a terme la investigació administrativa i prestar suport tècnic a la investigació penal
d’infraccions relacionades amb el medi ambient.
Dur a terme la inspecció d’espectacles públics i activitats, i la investigació administrativa
d’activitats, quan per raó del seu caràcter i impacte aquests superin l’àmbit territorial del
Districte.
Protegir les autoritats municipals i els actes, espais públics i edificis en situació de risc
especial.
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