A finals de l’any 2011 es va recollir 500 signatures per tal que l’Intendent cap del Districte III,
Joaquim Arandes no fos traslladat. La petició va ser desatesa i, amb data del 17 de febrer del
2012, l’Alcalde ens va contestar per carta que el trasllat era motivat per la transformació que
es durà a terme dins el cos de la GUB i que era una necessitat del cos.
Durant aquest any, s’han denunciat els múltiples problemes d’incivisme i inseguretat que hi ha
hagut al barri. Així s’ha posat de manifest la zona del carrer Vilà i Vilà i Nou de la Rambla, on
s’incumpleix la normativa d’horaris i vetlladors (Bar Pepe, Bar Eusebio) i algunes botigues de
queviures que venen begudes alcohòliques. Així mateix, la zona està plena de venedors de
llaunes que a més venen drogues. Des del Districte han montat diverses operacions de
seguretat i inspecció, no obstant la zona segueix tenint els mateixos problemes.
La zona de les Hortes ha patit, durant els mesos d’Abril, Maig i Juny, una forta onada de furts
amb violència, provocada per un grup de persones d’origen Magrebí. Així mateix, són reiterats
els típics problemes de botellón al Parc de les Tres Xemeneies, Mirador del Poble Sec, Parc de
la Primavera, Plaça les Naves i Plaça del Molino (on durant el mes de maig es van detectar
casos de prostitució).
Una altra de les queixes importants, i que dura des que es va reconvertir l’antic centre
Tortajada en un centre per indigents, són les reiterades queixes veïnals entorn als
enfrontaments que es produeixen entre veïns/nes i indigents.
Un altre punt calent ha estat la Plaça de les Naves, on a més de molèsties d’incivisme s’han
realitzat actes de violència per part d’algunes persones que l’ocupen habitualment.
Aquest any tan sols s’ha realitzat un CONSELL DE SEGURETAT a nivell de Districte quan la
perioricitat mínima és de dos. En aques primer Consell, les forces de seguretat ens van
abrumar amb xifres que, segons el nostre parer, eren del tot inútils. Això, és degut a que els
interessa és saber si l’índex de delinqüència ha baixat o no al Poble Sec, i les estratègies de
seguretat que els professionals adopten, cosa que en les diverses exposicions queden diluïdes.
Així mateix, la UNIÓ va aconseguir que no s’aprovés el reglament donat que no hi havia fixades
les funcions assignades al Vicepresident, que és escollit entre els representants del Consell.
Més tard, un cop establertes aquestes funcions, va ser aprovat en Consell de Govern però no
en el Consell de Seguretat com és perceptiu.

