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Seguretat Ciutadana

Baixen els delictes i les faltes a Lleida

E

ls delictes i les faltes a la ciutat de
Lleida han baixat un 5,8% en el darrer
any (de juliol de 2014 a juny de 2015),
davallada que arriba després de la reducció
interanual que també es va registrar en els
dos semestres del 2014, un 4,4% en el primer període i un 11,6% en el segon.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el conseller d’Interior, Jordi Jané, van mostrar la
seva satisfacció per aquests bons resultats
després de la reunió de la Junta Local de
Seguretat, en què Guàrdia Urbana, Mossos
d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil
van posar en comú les dades de les activitats respectives i on, una vegada més, es va
destacar l’excel·lent nivell de cooperació
entre tots els cossos de seguretat que actuen a Lleida.
El paer en cap va remarcar que les dades
il·lustren que la seguretat a Lleida “augmenta realment” i va posar en relleu que, en la
baixada del 5,8% de la suma dels delictes i
de les faltes, té més pes la disminució de les
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nor lesivitat, que es redueix un 15,72%,
encara que els accidents augmenÀngel
ten un 14,23%. En el primer seRos: la
mestre del 2015 i respecte al
seguretat
mateix període de l’any passat,
L’alcalde de Lleida va destambé baixen els delictes per
tacat la reducció dels sinistres
“augmenta
violència
de gènere, un 8,51%,
de trànsit amb ferits a Lleida en
realment”
a més de les atencions a víctimes,
el primer semestre del 2015, que
un 10%. •••
baixen un 13,07%, com també la meaccions més greus, és a dir, els delictes
(-9,2%), i que les faltes es redueixen en un 1,9%.
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