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Baixa la sinistralitat a la ciutat de Lleida

• Notable

reducció del nombre de morts per accident de trànsit

La sinistralitat a la ciutat de Lleida va
baixar significament l’any 2014 amb
una reducció del 22,4% del nombre
de ferits en accident. Destaca especialment la reducció de víctimes mortals,
que ha passat de 7 l’any 2013 a 2 el
2014. D’altra banda, els atropellaments
de vianants s’han reduït un 24,7%, i
han passat de 89 a 67.

La Paeria continuarà
treballant per millorar la
seguretat a la via pública
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha valorat aquestes dades de sinistralitat positivament i ha explicat que l’Ajuntament
de Lleida continuarà treballant per millorar la seguretat a la via pública.
El paer en cap ha posat en valor
l’efectivitat de les 138 accions a la via
pública que s’han fet fins ara en el marc

Els accidents s’han reduït en un 10% , mentre que els ferits han baixat un 22,4%. © S. C.

del pla per millorar la seguretat viària,
com ara els més d’un centenar de nous
passos de vianants, la millora dels entorns escolars, els passos elevats, la
instal·lació de bandes rugoses, la creació de noves zones 30, la intensificació
dels controls de la Guàrdia Urbana o la
posada en marxa dels mecanismes de

control semafòric i la instal•lació de radars de control de velocitat.
Ros també ha manifestat el compromís de mantenir l’activitat municipal
i el servei als ciutadans, posant l’acció
de servei per davant de les conjuntures
polítiques i econòmiques. •••

Els delictes disminueixen més d’un 16%

•Baixa l’absentisme escolar i pugen les inspeccions per molèsties
Els delictes i les faltes a la ciutat de Lleida van disminuir un 11,6% l’any passat
respecte al 2013, unes dades “que són
les millors dels darrers anys”, segons el
paer en cap, Àngel Ros, qui va remarcar
l’alt nivell de convivència, seguretat i
cohesió social força raonable en un pe-

ríode que socialment i econòmicament
és complicat.
Els delictes van passar de 4.901 el 2013
a 3.897 l’any passat (-16,3%) i les faltes,
de 4.361 a 3.987 (-6%). Els robatoris amb
força van descendir un 28,7%.

L’alcalde i el director general dels Mossos d’Esquadra presidint la Junta Local de Seguretat. © H. S.

L’alcalde remarca “el gran
nivell de convivència,
seguretat i cohesió social”
En l’apartat de la policia de proximitat i administrativa, també destaca el
treball de la Guàrdia Urbana de Lleida
pel que fa a l’absentisme escolar. Ros
va destacar la reducció del 30% passant
de 63 casos al 2013 als 39 del 2014. Així
mateix, és remarcable l’increment de les
inspeccions als establiments i comerços
en un 61% passant dels 661 als 942.
Quant a l’Ordenança de Civisme i
Convivència, destaca l’augment de les
sancions en un 8,36% en què té molt a
veure les sancions per no tenir cura dels
excrements dels animals. Les denúncies
per prostitució a la via pública baixen un
26,6% i les actuacions de la Guàrdia Urbana per incendis pugen un 11,57%. •••
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