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Seguretat. Les dades d’Interior mostren un descens dels fets que creen més alarma social

Els delictes van baixar a la
ciutat un 3,5% durant 2015
El nombre de delictes
i faltes a L’H es manté
estable segons el balanç
que ha fet la Junta
Local de Seguretat
El 2015, la ciutat va registrar una
baixada en el nombre de delictes del
3,5%, segons les dades que ha facilitat el Departament d’Interior de la
Generalitat a la Junta Local de Seguretat de L’Hospitalet. Així, segueix la
tendència a la baixa que es va iniciar
els darrers anys.
Entre les xifres facilitades destaquen la reducció d’un 2,6% en
els delictes contra el patrimoni, d’un
4,5% en els delictes amb força i
d’un 18,6% en els robatoris amb
violència, que són els que generen
més inseguretat. Durant l’any 2015
es van efectuar 2.268 detencions,
un 10% menys que el 2014.
Pel que fa a la Guàrdia Urbana,
va fer 47.355 serveis a petició
de la ciutadania en temes de seguretat, convivència i civisme. En
qüestions de trànsit, l’any passat
es van produir 1.147 accidents, un
10,93% més, amb dos morts i el
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Breves
Acuerdo del Gremio de
Hoteles de BCN y el
Ayuntamiento de L’H
La alcaldesa Núria Marín y el presidente del gremio, Jordi Clos, han
firmado un convenio para fomentar
el crecimiento hotelero en la ciudad. Precisamente, la compañía
británica easyHotels ha anunciado
que construirá en la Granvia su primera instalación en España. y

La pista de hielo volverá
a la ciudad la próxima
Navidad con más oferta
El consistorio y la empresa AP
Produccions han hecho balance
positivo de la instalación en La
Farga, que ha recibido 224.000
visitas y que, según el municipio,
ha incrementado la actividad comercial en los alrededores. Ambos
han confirmado que la pista volverá a L’H con más oferta lúdica. y

Reunió de la Junta Local de Seguretat de L’H el passat 7 de gener

3,34% menys de ferits. El 2015 es
van registrar 284 delictes contra la
seguretat viària, han baixat les alcoholèmies i han pujat els casos de
conducció sense permís.
L’Oficina municipal de Gestió
d’Incidències de Convivència i Civisme va recollir 16.015 incidències,
un 1,6% més que el 2014. S’hi ha

observat un increment a les comunitats de veïns (4%) i a l’espai públic
(9%) i una reducció en establiments
de concurrència pública com bars
i restaurants (6%). Pel que fa als
comerços, les incidències han baixat
un 16,4%, mentre que els casos per
incivisme pugen un 14,4% per una
major pressió policial.

La Junta Local de Seguretat la
formen els cossos policials que operen a la ciutat, a més de representants de l’Ajuntament i de la Generalitat, i es reuneix periòdicament
per avaluar la situació de la ciutat
i establir polítiques de coordinació
que millorin l’actuació dels agents
desplegats al municipi. y

Oferta de 60 cursos
de formación para el
empleo en 2016
El Área Municipal de Promoción
Económica y Empleo ofrece 767
plazas para mejorar el acceso al
mercado laboral y las competencias profesionales de jóvenes,
parados y trabajadores en activo.
Info: www.dinamitzaciolocallh.cat
y en la Carretera del Mig, 85. y

