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La Guàrdia Urbana intensifica
els controls sobre els sorolls
Les inspeccions es fan durant tot l’any amb campanyes puntuals com aquesta
La Guàrdia Urbana ha iniciat

v
una nova campanya de control
i
de soroll i contaminació acústi
a

ca a la via pública fins al 15 de
juny. El control del soroll es fa
p
al llarg de tot l’any però s’inten
ú
sifica quan arriba l’estiu.
b
La campanya se centra en
l
el control dels vehicles de dues
i
rodes, especialment ciclomo
c
tors i motocicletes de petita
a
cilindrada que sovint, intencio
nadament o no, provoquen un
fort soroll i, fins i tot, s’han modificat
els elements de sèrie. L’objectiu

d’aquesta iniciativa és reduir les
infraccions per excés de sorolls pro
vocats pels tubs d’escapament no
homologats o amb deficiències.
La Unitat Motorista de la Guàr
dia Urbana és l’encarregada de fer
les inspeccions. Agents de la unitat
estableixen controls selectius a dife
rents punts de la ciutat, amb rotació
setmanal per tal de comprovar i de
denunciar els vehicles que infringei
xen la normativa i immobilitzar els



Las oficinas del
Cementerio se ubican
en la calle Migdia
A causa de las obras para me
jorar las instalaciones adminis
trativas del Cementerio, finan
ciadas con el Fondo Estatal de
Inversión Local, éstas se han
trasladado temporalmente a la
tercera planta del edificio del
Ayuntamiento en la calle del Migdia de Sant Josep. Las obras harán accesible el edificio y trasla
darán la atención al público de
la primera planta a la baja.

Seminario sobre
mujeres y ciudadanía
en Guinea ecuatorial
El Centro Cultural Tecla Sala ha
acogido el seminario Mujeres y
ciudadanía. La mujer guineana
los días 20 y 21 de mayo. En el
acto han participado el teniente de alcalde de Cooperación,
José Conde; la presidenta de
la Fundación Olof Palme, Anna
Balletbó, y el embajador de Gui
nea en España, Javier Sangro.
Las jornadas se clausuraron con
una exposición.

L’Hospitalet participa
en el encuentro de
ciudades educadoras

gabriel cazado

La policia municipal
comprova i denuncia
els vehicles que
infringeixen la
normativa i immobilitza
els que sobrepassen els
límits de l’ordenança

/

Control de la Unitat Motorista de la Guàrdia Urbana a l’avinguda d’Isabel la Catòlica

que sobrepassen els límits màxims
establerts a l’Ordenança municipal
de circulació. En els controls també
es demanen els papers dels ciclomo
tors i es comprova l’assegurança. Els
incompliments de la normativa impli
quen sancions econòmiques i, fins i
tot, la immobilització del vehicle. Les

faltes administratives tenen multa de
150 euros.
Ens els darrers sis anys, el nom
bre de sonometries positives rea
litzades als controls de la Unitat
Motorista de la Guàrdia Urbana ha
descendit notablement. Així, mentre
l’any 2002 van donar resultat positiu

el 43, 43% de les proves de control
realitzades, l’any passat només van
ser el 3,94%. El tinent d’alcalde de
Governació, Francesc Josep Belver,
atribueix aquesta important reduc
ció a les campanyes informatives i
als controls de la Guàrdia Urbana.
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La ciudad expuso en las jornadas
de Granollers, que reunieron a
200 ciudades de toda España,
5 proyectos pedagógicos que
se están desarrollando este cur
so: el Plan Integral Collblanc-la
Torrassa, el Casal de hip-hop, la
Lliga dels llibres, el proyecto Jo
ves pel barri y La comunicación
educa. Las jornadas se celebran
cada dos años para poner en
común buenas prácticas.

