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Interior es compromet a dotar
la ciutat amb més Mossos
El conseller Joan Saura ho anuncia en la darrera Junta Local de Seguretat a petició de l’alcaldessa
El conseller d’Interior,
Joan Saura, s’ha
compromès a ampliar
a partir de l’estiu la
plantilla de Mossos
d’Esquadra destinada
a donar servei a la
ciutat de L’Hospitalet
El conseller Joan Saura, en el
decurs de la passada reunió de
la Junta Local de Seguretat, on
va participar convidat per l’alcaldessa Núria Marín, va expressar
el seu compromís d’estudiar les
necessitats de L’H i augmentar-hi els efectius de la policia
autonòmica. Serà, però, a partir
del mes de juny, després que es
graduïn mil nous agents, actualment
en període de formació.
El número concret de nous policies que es destinarien a L’H no
es va concretar, segons va explicar
l’alcaldessa en acabar la reunió ce
lebrada el dimecres 11 de febrer.
Núria Marín va exposar davant el
conseller i els representants dels
cossos de seguretat que operen a
la ciutat –Mossos, Guàrdia Urbana
i Policia Nacional– la preocupació
que els hospitalencs diuen tenir per
“la sensació d’increment de la inseguretat a la ciutat”, segons es reflecteix en les estadístiques del darrer Baròmetre de ciutat.
Marín va constatar que la realitat
de L’Hospitalet l’any 2003 quan es
van desplegar els Mossos respecte
al moment actual no té res a veure.
“Avui tenim un increment notori de
població i encara que tots els indicadors apunten que estem per sota
dels índexs de delictes de Catalunya,
necessitem més presència policial
al carrer”, va dir.

L’intendent en cap de l’Àrea Bàsica Policial de L’Hospitalet, Emili Martínez,

Delictes

n Menys Mossos i més Urbana
L’Ajuntament, segons l’alcaldes
sa, ha fet un esforç econòmic important per pal·liar aquest dèficit. “Hem
incrementat en un 20 per cent la
plantilla de la Guàrdia Urbana per cobrir les noves necessitats derivades
de l’augment de població, mentre que de Mossos d’Esquadra
n’hem anat perdent perquè s’han
derivat a altres serveis centrals i regionals. Per tant, he demanat al conseller que cal també un esforç per
part de la Generalitat”.
Mentre s’espera l’arribada de nous
agents, Marín ha dit que es reforçarà
el treball coordinat entre els cossos
policials que operen a la ciutat. “A
partir d’aquest mes, Guàrdia Urbana
i Mossos intensificaran les reunions
per reelaborar un pla efectiu de carrer amb l’objectiu d’incrementar la
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Joan Saura, al costat de Núria Marín, va participar a la darrera Junta Local de Seguretat

presència d’agents a la via pública,
de reforçar les patrulles mixtes i de
millorar el treball de proximitat amb
els veïns, comerciants i entitats”.
Precisament, en el marc de la
Junta Local de Seguretat és on s’ava-

luen i s’estableixen les línies mestres de les polítiques de coordinació
en matèria de seguretat i civisme
que s’emprenen a L’Hospitalet.
Per la seva banda, la portaveu
del grup municipal de CiU, Merit-

xell Borràs, ha expressat les seves queixes perquè ha preguntat a
la Conselleria d’Interior i a l’Alcaldia el nombre de Mossos destinats
a L’H, i no ha rebut cap resposta.
# r . salguero

va confirmar que segons
les estadístiques dels fets
delictius corresponents
al 2008, la ciutat se situa
lleugerament per sota de
la mitjana de Catalunya.
“Durant el 2008 el volum
de delictes denunciats va
augmentar en un 2,8% respecte al 2007, un percentatge que situa L’H per sota
de la mitjana de Catalunya si comparem número
de fets delictius per cada
1.000 habitants”, va dir.
A més, hi ha hagut una
disminució dels delictes
(els fets considerats més
greus) i un augment de
les faltes (fets lleus, com
ara els furts), un aspecte
que el responsable de la
comissaria local dels Mos
sos també valora com a
positiu.
Emili Martínez argumenta que la tasca de
la policia autonòmica a
la ciutat no ha disminuït
en els darrers anys. “El
nivell d’activitat no ha
baixat. A més cal tenir
en compte que l’any 2003
L’H era una mena d’illa, ja
que els municipis veïns
no comptaven amb Mossos. Ara per a qualsevol
incident a les fronteres
de L’H, comptem amb el
reforç d’altres comissaries i treballem millor”, diu
l’intendent en cap.

La avenida de Vilanova se abre al tráfico
Se han urbanizado 2,5 kilómetros entre la Granvia y Santa Eulàlia para la conexión norte-sur
La avenida de Vilanova se abrirá
al tráfico esta semana después
de que hayan f inalizado las
obras de urbanización de los
2,5 kilómetros que conectan
Santa Eulàlia con la Granvia.
“Ésta es una buena noticia
para el Gornal”, ha manifesta
do la alcaldesa, Núria Marín, en
una visita a las obras que ejecuta
Adif en el barrio según el convenio
firmado con el Ayuntamiento para
reparar los desperfectos causados
por la construcción del trazado del
AVE. Del citado convenio, Adif ha
realizado el 60%. “El 40% restante
empezará en los próximos meses
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y esperamos que esté acabado a
final de año”, ha dicho la alcaldesa.
Núria Marín ha explicado también
que hay una zona de la avenida
de Vilanova que se ha urbanizado
de forma provisional porque esta
rá afectada por las obras de soterramiento de las vías de Renfe. “Este proyecto ya tiene dotación presupuestaria este año para su redactado”, ha dicho.
“La zona urbanizada de la avenida
de Vilanova tiene un millar de plazas
de aparcamiento que solucionarán el
problema de estacionamiento que
tenía el Gornal, con lo que se evitará
que los coches aparquen en los patios

interiores y que las zonas de recogida
de basuras dejen de estar situadas
en el interior”, añade la alcaldesa que
afirma: “Estamos satisfechos a pesar
de la lentitud de las obras”.
n Ayudas a los vecinos
Sobre las ayudas para la reparación de las viviendas, Núria Marín ha
dicho que, de las 1.000 presentadas inicialmente, se han formalizado
unas 200. “Estamos haciendo una
nueva campaña de información para
que los vecinos que lo desconozcan
sepan que existen esas ayudas, pero
por muchos recursos que ofrezca la

Administración no podemos obligar
a ningún vecino a que arregle su vivienda si no lo desea”, afirma la alcaldesa.
Según la portavoz de la Coordinadora de Entidades y Vecinos del Gornal, Teresa Jiménez Villarejo, la entidad
ha hecho el seguimiento de los trabajos y ha participado en el diseño. “Es
tamos contentos, a pesar del retraso
ha quedado una avenida importante
para el barrio”, ha dicho la líder vecinal que, no obstante, reivindica “el
asfaltado de la calle de Joncs, que
quedó muy deteriorado, y la limpieza
de los bloques, a la que Adif se comprometió”, afirma. # marga solé

