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Seguretat. En el darrer any es manté estable el nombre de faltes i delictes registrats a la ciutat

L’H demana més mossos
La Junta Local de
Seguretat s’ha reunit per
avaluar les polítiques de
coordinació en matèria de
seguretat i civisme
L’alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, ha valorat positivament el treball
conjunt dels cossos policials a la
ciutat però ha reclamat que “potser
és el moment de revisar el nombre
d’efectius policials perquè la ciutat
ha evolucionat en els darrers anys”.
En aquest sentit, el conseller d’Interior, Jordi Jané, s’ha compromès
a destinar a L’Hospitalet “part dels
500 nous agents dels Mossos d’Esquadra que es preveuen per aquest
2017, si finalment s’aproven els
pressupostos”.
Segons les dades facilitades pel
Departament d’Interior de la Generalitat, durant el darrer any s’ha
mantingut el nombre de delictes i
faltes a L’Hospitalet. Concretament,
s’hi ha registrat una disminució mínima del 0,1%. Aquesta xifra, però,
confirma la tendència a la baixa. En
els darrers tres anys la ciutat ha
acumulat un descens del 5,6%.
Pel que fa a la ràtio de delictes,
la ciutat registra 64,9 fets delictius
per cada 1.000 habitants, una xifra
lleugerament inferior a la mitjana
catalana, que es troba en 65,1. “No
només treballem per millorar aquestes xifres sinó també per millorar la
sensació de seguretat”, ha afegit
l’alcaldessa.
Per tipologies delictives, els ro-

UGT

El conseller Jané i l’alcaldessa Núria Marín saluden el cap de la Guàrdia Urbana, Francisco de la Torre

La Generalitat
s’ha compromès
a destinar-hi més
agents quan s’aprovin
els pressupostos

batoris amb força disminueixen un
2,3%. També baixen els robatoris
a establiments i empreses mentre
que augmenten els robatoris amb
força a l’interior de vehicles i domicilis. L’estadística no detalla les
víctimes mortals per actes violents,
que com a mínim han estat tres.
Pel que fa a la lluita contra la
violència masclista, s’han produït
481 detencions, una xifra pràcticament idèntica a la del 2015. També

s’han recollit 52.000 incidències o
trucades de ciutadans a la Sala de
Comandament conjunta de Guàrdia
Urbana i Mossos, i han augmentat
les queixes per molèsties a l’espai
públic.
Els accidents de trànsit amb ferits, tal com passa a la resta de poblacions veïnes, també han augmentat. Per això s’incrementaran les
accions per combatre les possibles
distraccions dels conductors. y

Espacio público. Servicio gratuito para las comunidades de vecinos

Campaña para limpiar pintadas
en edificios de viviendas
Joan Barrachina
renova com a
secretari local
Una vuitantena de delegats de la
UGT s’han reunit a l’Assemblea Local per repassar la gestió dels darrers tres anys i explicar les línies d’actuació del proper mandat.
L’assemblea ha ratificat, amb 50
vots a favor i 4 abstencions, Joan
Barrachina com a secretari local i el
seu renovat equip. El nou equip té
com a objectius adaptar el sindicat
als nous problemes laborals, acostar-lo als centres de treball i a la
societat local i, alhora, fer-lo créixer
divulgant el seu valor afegit i la seva
funció a les noves empreses que
s’instal·lin a la ciutat. Ara l’equip
té quatre anys per assolir els seus
objectius. y

Las comunidades de
propietarios pueden
solicitar este servicio
sin coste alguno en las
concejalías de distrito
Las comunidades de vecinos de
L’Hospitalet disponen de un servicio
municipal gratuito para la limpieza
de pintadas incívicas y tags en las
fachadas. El Ayuntamiento está impulsando una campaña para dar a
conocer este servicio con el objetivo de llegar al 25% de los edificios
de la ciudad, unos 4.000.
Para solicitarlo solo hay que
rellenar y firmar el impreso correspondiente en cualquier concejalía
de distrito o en la Oficina de Información al Ciudadano y adjuntar el
acta de la asamblea de la comunidad en la que se autoriza al Ayuntamiento a actuar en la fachada
de propiedad privada. Este mismo
trámite también sirve para pedir la
retirada de símbolos franquistas.

Mobilitat

La Generalitat
prepara un pla
per finançar
les estacions
de l’L10 a L’H
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha explicat que s’està treballant en un pla per finançar
l’obertura de les estacions de l’L10
a L’H, Ildelfons Cerdà i Provençana.
“No seria comprensible que hi hagués un decalatge molt gran entre
l’entrada en funcionament de les estacions de Barcelona i les de L’Hospitalet”, ha afegit. El pla es presentarà amb l’Ajuntament quan estigui
enllestit. “Entenem que no podem
utilitzar la mateixa fórmula que hem
fet servir a Barcelona”, ha explicat
Rull. Les estacions de la ciutat veïna s’obriran el 2018 perquè BCN hi
contribuirà econòmicament.
L’alcaldessa, Núria Marín, es va reunir el 9 de gener amb representants
municipals del PSC per reclamar
l’obertura integral de la línia i recordar
a la Generalitat que és l’administració
competent per trobar el finançament.
La presidenta del grup de Ciutadans
al Parlament, Inés Arrimadas, acompanyada del portaveu local Miguel
García, va reunir-se amb la Federació
d’Associacions de Veïns de la ciutat
per demanar un calendari de finalització de les estacions de L’H. Des
del PP, Javier Martín ha afirmat que
“la Generalitat menysté L’Hospitalet
a causa de la manca de lideratge de
Marín”, i ha dit que l’oposició ha demanat una reunió al Govern municipal
sobre el futur de l’L10. y

PP

Críticas por la
falta de dureza
con el incivismo
El grupo municipal del PP mantuvo una reunión con los vecinos del
entorno del parque de La Remunta.
“Están cansados de denunciar actos
incívicos por la noche y el Ayuntamiento se queda impasible”, ha explicado el portavoz Javier Martín. Los
populares también han criticado el
mal estado de las pistas de petanca
de la avenida Álvarez de Castro. y

Ordenanzas

142 denuncias por
consumo de alcohol
en la vía pública
Limpieza de una fachada residencial en la calle Vigo, en Sant Josep

El consistorio tiene ya autoriza
ción para actuar sobre 2.500
comunidades pero el objetivo es llegar a 4.000. Ahora estudia poder
hacer extensivo el servicio de forma

cofinanciada a los comercios y ha
hecho pruebas piloto en la Florida
y Santa Eulàlia. Las actuaciones se
completan con la limpieza de mobiliario urbano y espacios públicos. y

El Ayuntamiento llevó a cabo una
campaña intensiva durante el mes de
noviembre para frenar el consumo de
alcohol en la vía pública y reducir las
molestias que ocasiona a los vecinos.
Como resultado, se han impuesto
142 denuncias y se han abierto 51
actas de incumplimiento de la normativa municipal a establecimientos. y

