LA SÍNDICA RECOMANA A L’AJUNTAMENT QUE PERSEVERI I MANTINGUI
LES MESURES PER GARANTIR LA SEGURETAT I LA CONVIVÈNCIA AL
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA
Barcelona, 24 de gener del 2019 – Arran d’una queixa ciutadana, Maria Assumpció
Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha recomanat a l’Ajuntament, i especialment al
Districte de Ciutat Vella, que perseveri i mantingui les mesures extraordinàries
adoptades amb l’objectiu de garantir la seguretat i la convivència ciutadana.
La reclamant demanava la intervenció de la Sindicatura de Greuges de Barcelona per
una suposada manca d’actuació municipal davant les conductes incíviques que
habitualment es produeixen al carrer Flassaders: orins, defecacions, baralles, consum
d’alcohol i drogues, i deteriorament del mobiliari urbà.
“Si bé és cert que durant els darrers mesos s’ha observat en el Districte de Ciutat
Vella un increment de les conductes incíviques a l’espai públic, també ho és que
l’Ajuntament de Barcelona és plenament conscient d’aquests fets i ha adoptat
mesures per frenar-los”, ha manifestat la síndica.
La Guàrdia Urbana, en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, ha intensificat les
accions singulars de persecució del delicte i d’actuacions de dissuasió mitjançant una
major presència policial a la via pública, l’increment de recursos i altres actuacions
pròpies dels cossos policials.
Entre les mesures adoptades destaquen: l’auge dels recursos dedicats a la neteja; el
reforç del control de les activitats irregulars als locals i a la via pública; l’increment de
les denúncies per conductes incíviques, i la instal·lació de cabines de WC en la
confluència del passeig del Born amb el carrer Rec.
“Des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona recomanem a l’Ajuntament que
insisteixi i mantingui les accions dutes a terme fins ara amb l’objectiu d’acabar amb
els comportaments incívics i els delictes i d’aquesta manera assegurar la convivència
veïnal i la seguretat dels residents a Ciutat Vella”, ha conclòs la defensora de la
ciutadania barcelonina.

