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Disposicions generals – Decrets de la Comissió de Govern

DECRET DE LA COMISSIÓ DE GOVERN de 7 de novembre de 2019, 
d'aprovació de la modificació de l'organigrama de la Gerència d'Àrea de 
Seguretat i Prevenció 

La Comissió de Govern, en sessió de data7 de novembre de 2019, adoptà el següent acord:

(865/2019) Aprovar la modificació de l’organigrama de la Gerència d’Àrea de Seguretat i

Prevenció, 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. Descripció de les funcions dels òrgans

Direcció de Serveis de Prevenció

Òrgan superior immediat: Gerència d’Àrea de Seguretat i Prevenció

Nivell Associat: 28

Missió:

Planificació de les estratègies i desenvolupament de programes d'actuació en matèria de

prevenció.

Funcions:

 Dissenyar i dirigir estratègies per promoure la implicació de la comunitat en la presa de

decisions i el desplegament de polítiques públiques i resolució de conflictes en matèria de 

seguretat i prevenció.

 Establir les directrius i criteris per a l'elaboració de plans de seguretat de naturalesa

preventiva i elaborar el Pla de Seguretat de Barcelona.

 Promoure mesures, estudis i investigacions que vetllin per la convivència a la ciutat.

 Donar suport als òrgans del sistema de seguretat.

 Coordinar la Taula de Prevenció de Barcelona i donar suport als tècnics de prevenció dels 

diferents districtes de la ciutat.

 Impulsar mesures, plans i actuacions concretes dirigides a reforçar la seguretat dels

col·lectius vulnerables: infància, joves i persones grans així com les dirigides a lluitar

contra la violència masclista i les diferents modalitats de la violència domèstica.
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 Impulsar mesures, plans i actuacions concretes dirigides a prevenir els incidents

relacionats amb l'odi i la discriminació i reforçar la seguretat dels col·lectius que la

pateixen per raó de la seva raça, creences i religió, ideologia, identitat i orientació sexual, 

malaltia o discapacitat, motius socioeconòmics, gènere, entre d’altres.

 Implementar i avaluar, sota les directius de la gerència i en coordinació amb les àrees

competents de l’ajuntament de Barcelona, el model d'actuació policial envers les dones

que pateixen violències masclistes, així com envers les persones que pertanyen a

col·lectius vulnerables i pateixen altres tipus de violències.

 Impulsar projectes en matèria de seguretat i perspectiva de gènere.

 Dirigir la realització d'enquestes de seguretat i victimització, així com l'anàlisi de dades, el 

disseny d'eines d'avaluació i indicadors.

 Promoure la participació de l'Ajuntament de Barcelona en projectes nacionals i

internacionals en matèria de seguretat i prevenció, així com l'intercanvi de coneixement i 

d'experiències amb ciutats i altres entitats públiques i privades d’arreu del món.

 Impulsar i supervisar els programes per a l'execució de les mesures alternatives a la

sanció
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