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Seguretat. Les 73 càmeres de videovigilància que estan instal·lades als carrers de la ciutat actuen com a elements dissuasius

Més seguretat
als carrers per
fer les compres
nadalenques
Un grup de 24 agents, entre Guàrdia Urbana i
Mossos d’Esquadra, patrullaran fins al 13 de gener
pels principals eixos comercials de L’Hospitalet
Agents de la Guàrdia Urbana i dels
Mossos d’Esquadra han esta
blert
un dispositiu especial de seguretat
durant la campanya de Nadal que
s’allargarà fins al 13 de gener. El
servei està integrat per quatre pa
relles mixtes de Guàrdia Urbana i
Mossos i les 12 patrulles de proxi
mitat de la policia local.
La campanya té l’objectiu de “re
forçar la seguretat als eixos comer
cials amb la presència d’un servei
policial conjunt que dóna confiança
a les persones que circulen pels
carrers i també als comerciants”, ha
manifestat l’alcaldessa, Núria Marín,
en la presentació del dispositiu de
Nadal. Aquest increment policial es
complementa amb les 32 noves cà

meres de videovigilància que es van
instal·lar el passat estiu i que s’han
afegit a les cinc que ja hi havia.
El dispositiu policial conjunt pa
trullarà pels principals eixos co
mercials de la ciutat i els mercats
ambulants. Vicenç Ibáñez, president
de la Unió de Botiguers, ha valorat
molt positivament les patrulles mix
tes perquè “funcionen molt bé i els
botiguers se senten més reforçats”.
Precisament, la nova Oficina
Municipal de Sancions ha tramitat
478 expedients a locals d’activitats
econòmiques que incompleixen la
normativa de seguretat, convivència
i civisme, des de maig del 2012
al novembre del 2013. D’aquests
expedients, 392 obliguen els locals

Una de les patrulles mixtes de Pubilla Cases conversa amb la propietària d’una floristeria

Oberts expedients a
478 establiments per
incomplir la normativa
sobre convivència
i civisme des del 2012

a fer mesures correctores per evitar
sorolls, olors o fums. Altres 87 han
sancionat locals amb limitacions horàries, multes de fins a 50.000 eu
ros o el tancament. Així s’han tancat
temporalment el bar musical de la
rambla de la Marina, 371; el de la
carretera del Mig, 88, i la discoteca
Caribe Caliente del carrer de la Tra
vessera de Collblanc.
D’altra banda, en el decurs d’un
acte amb motiu de la Festivitat de
la Guàrdia Urbana, la policia local
ha lliurat medalles a membres del

cos i també mencions a ciutadans.
És el cas de José Manuel Gutiérrez,
un nen de 10 anys que ha prota
gonitzat un vídeo sobre la Guàrdia
urbana. També van ser reconeguts
Luis Viñé, director de Seguretat
de la Fira; Ferran Vives i Salvador
Martínez, de les AV de Bellvitge i la
Florida, respectivament; els Mossos
d’Esquadra pel seu 10è aniversari a
L’H, i els veïns de la Torrassa Miguel
López, Javier Ceballos i Teresa Sar
dà, que van ajudar en un incendi a
la residència de gent gran del barri. y

