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Reducció dels delictes en un
32,4% des de finals del 2003
Presentat el balanç dels darrers setze mesos sobre la seguretat ciutadana a L’Hospitalet
Els Mossos d’Esquadra
van arribar a L’H
l’octubre del 2003.
Durant aquest temps,
i en coordinació amb
la Guàrdia Urbana,
s’ha aconseguit reduir
el nombre de delictes
Els Mossos d’Esquadra van arribar a la ciutat l’octubre del
2003, des d’aleshores i fins al
gener del 2005 ha disminuït
el nombre de delictes en un
32,4%. En conjunt, la xifra
d’il·lícits penals (delictes i faltes) s’ha reduït en un 22,8%,
mentre que el nombre de detencions s’ha mantingut estable.
El tinent d’alcalde de Seguretat
Ciutadana, Clemente Murillo, valora
molt positivament la reducció de la
xifra de delictes producte, diu, “de
la millor coordinació dels cossos
policials”.
També pel cap dels Mossos d’Esquadra a L’Hospitalet, Ferran López,
són importants aquestes dades que
situen la ràtio de delictes per mil
habitants en 39, molt per sota de la
nacional, que és de 50. Un altre
factor que es valora amb satisfacció
és el temps de resposta quan es
rep una trucada de denúncia i que
se situa en 4 minuts i 30 segons.
Tot i la disminució dels delictes,
López assenyala que el nombre de
detencions s’ha mantingut estable
en aquests 16 mesos (al voltant de
sis al dia). El cap del Mossos ho explica perquè al principi del desplegament de la policia autonòmica
moltes de les detencions s’efectuaven a persones que tenien ordres
judicials pendents. Les posteriors
reformes del Codi Penal han condicionat la xifra, perquè ara es prioritza la lluita contra la violència
domèstica i la preservació de la
propietat intel·lectual. Al mes es fan
a L’Hospitalet entre 170 i 190 detencions.
Els delictes més habituals són
contra el patrimoni: robatoris dins
dels propis vehicles i dels cotxes,
estrebades, robatoris amb intimidació i violència a la via pública. També són els que més s’han reduït.
Pel que fa a la Guàrdia Urbana,
l’any 2004 van fer 44.200 actuacions sobre serveis de circulació, seguretat, convivència, civisme i neteja.
 Millora de la coordinació
El tinent d’alcalde de Seguretat
Ciutadana ha destacat que en els
setze mesos de presència dels
Mossos d’Esquadra a la ciutat no
només ha millorat la rapidesa en la
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La coordinació
entre els
Mossos
d’Esquadra i la
Guàrdia Urbana
ha millorat la
seguretat de
L’Hospitalet.
Les dades les
van presentar
el cap de la
Guàrdia
Urbana, el
tinent d’alcalde
de Seguretat
Ciutadana i el
responsable
dels Mossos
d’Esquadra

 Reducció dels delictes en
un 32,4%
 4’ 30” temps de respos-

Les xifres

ta després de rebre una
trucada d’emergència
 Ràtio de 39 delictes per
1.000 habitants
 Les detencions se situen entre 170 i 190 al mes
 Els principals delictes
són robatoris dins i dels
vehicles, estrebades, robatoris amb intimidació i violència a la via pública.
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La seguretat ciutadana a
L’Hospitalet gira entorn a
tres eixos: la Junta Local
de Seguretat, la Mesa de
Coordinació Operativa i la
Central de Comandament
Conjunt

resposta, sinó també la coordinació, l’eficàcia i l’efectivitat dels cossos policials. En aquest sentit, ha
assenyalat que hi ha “una perfecta
sintonia entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana”.
Clemente Murillo, ha explicat
que la seguretat ciutadana descansa en la Junta Local de Seguretat, la
Mesa de Coordinació Operativa i la
Central de Comandament Conjunt.
La Junta Local de Seguretat, presidida per l’alcalde, s’encarrega d’analitzar l’estat de la seguretat a la
ciutat i establir les polítiques que
s’han de seguir. També funciona la
junta local ampliada on és representada tota la societat organitzada
i que es reuneix dos cops l’any.

Al llarg de l’any 2004 la
Guàrdia Urbana ha realitzat 44.200 actuacions re-

Actuacions
lacionades amb diversos
serveis amb els següents
percentatges:
 57% circulació
 16% seguretat
 15% convivència
 11% civisme
 1% neteja
D’altra banda, es van retirar de la via pública 1.700
vehicles.

La Mesa de Coordinació Operativa és formada pels comandaments de Mossos d’Esquadra i
Guàrdia Urbana i la seva funció és
posar en comú les diferents accions i com afrontar els problemes.
La Central de Comandament
havia començat a funcionar amb la
Policia Nacional i a mitjans de mes
començarà a ser operativa a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.
La central permet tenir un sol número de telèfon d’emergències, estudiar la situació i decidir com es
distribueixen els efectius per optimitzar els recursos i millorar l’efectivitat.
De seguretat també ha parlat
CiU. El grup municipal ha fet una
enquesta a Santa Eulàlia per conèixer la percepció dels ciutadans.
Segons es desprén de les respostes presentades, la percepció general és que la ciutat és poc segura.
Els veïns demanen més presència
de la Guàrdia Urbana al carrer que
respongui a les necessitats dels
ciutadans. # PILAR GONZALO

