PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 28
DE DESEMBRE DEL 2015 SOBRE LA VENDA DE DROGA A MAS ABELLÓ I AL
BARRI FORTUNY

Fa poques setmanes hem tornat a llegir en premsa notícies que recollien les queixes i la
preocupació dels veïns dels barris de Mas Abelló, Mas Pellicer i Sant Josep Obrer per la
venda i el consum de droga que suposadament s’estan duent a terme en immobles buits
de la zona, ocupats pels venedors i els consumidors. Segons declaracions dels membres
de les Associacions de Veïns Mas Abelló i Primer de Maig, el consum i la venda de droga
afecten determinades àrees dels barris les 24 hores del dia, fet que genera malestar,
inseguretat, por i preocupació entre els veïns.
Tot i que el Grup Municipal de Ciutadans sap que recentment s’ha dut a terme un operació
policial antidroga dels Mossos d’Esquadra a Sant Josep Obrer, i els mateixos veïns han
explicat que la presència policial és periòdica i té un efecte dissuasori, també han criticat
que es tracta d’una mesura amb una solució puntual i temporal, ja que quan la Guàrdia
Urbana o els Mossos d’Esquadra marxen, el consum i la venda de droga torna al barri.
El Grup Municipal de Ciutadans també ha rebut queixes de veïns del Barri Fortuny per la
mateixa problemàtica, és a dir, per l’ocupació de pisos buits -la majoria propietat d’entitats
financeres- per a la venda i el consum de droga. Els regidors de Ciutadans vam poder
acompanyar aquests veïns i vam comprovar in situ els motius de la seva preocupació i la
creixent sensació d’inseguretat.
Davant d’aquesta situació, el Grup Municipal de Ciutadans formula les següents
PREGUNTES:
1. Ha mantingut ja l’equip de govern una reunió amb els representants veïnals
afectats per tractar aquesta problemàtica?
2. Es continuen duent a terme les reunions de treball que es van començar a fer ja fa
uns anys amb les Associacions de Veïns afectades per problemes de venda de
droga als barris?
3. Quin paper juguen els Plans Comunitaris en la convivència d’aquests barris?
4. Quines gestions ha fet l’Ajuntament amb els propietaris dels pisos buits ocupats
(majoritàriament entitats bancàries) per intentar posar fi a aquest problema?

5. Té previst l’equip de govern augmentar la presència de la Guàrdia Urbana a
aquestes zones de Mas Abelló i el Barri Fortuny?
6. S’ha posat en contacte l’equip de govern amb els Mossos d’Esquadra per estudiar
accions conjuntes i acabar amb aquest problema?
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