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Una actuació de la Urbana l’any passat en què va decomissar globus a un venedor ambulant il·legal.

Lesmultes de la Urbanaper incivisme van
augmentar un 52%durant l’any passat
Les més freqüents són les vinculades al ‘botellón’, a amos de gossos, molèsties a veïns i la publicitat
sense autorització || En canvi, les sancions per consum de drogues van descendir un 10 per cent

SEGURETATSANCIONS

� LLEIDA � Les multes de la Guàr-
dia Urbana per actituds incívi-
ques es van disparar un 52%du-
rant l’any passat, al passar de les
1.468 registrades el 2008 a les
2.233 d’aquest any.Aquesta xi-
fra inclou tant les multes per
conductes incíviques (1.215)
com les relatives a la tinença i
consum de drogues a la via pú-
blica (748) i a la venda il·legal
de cotxes al carrer (vegeu el des-
glossament).
Al primer apartat, les infrac-

cions més habituals són consu-
mir alcohol al carrer, molèsties
als veïns, repartir o penjar pu-
blicitat sense autorització, ocu-
par il·legalment la via pública,
portar gossos perillosos sense
morrió, no recollir els excre-
ments de l’animal o orinar al car-
rer, entre altres.
Malgrat el gran augment

d’aquest tipus de sancions, que
el 2008 ja van créixer un 38%,
la regidora de Seguretat, Sara
Mestres, va considerar que el ni-
vell de civisme de la ciutat és
força alt.Tot i així, va justificar
la necessitat de les multes.“S’ha
de mirar que els ciutadans com-
pleixin les regles de compor-
tament i quan no ho facin, s’han
d’aplicar les sancions”, va ex-
plicar, i va afegir que les mul-
tes no busquen perseguir el ciu-
tadà.
En canvi, les sancions per ti-

nença i consum de drogues van
descendir un 10%, al passar de
839 a 748. Mestres va atribuir
aquest descens a la presència
continuada de la Guàrdia Urba-
na al Centre Històric i a altres
zones on s’acostuma a concen-
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trar el petit tràfic de drogues,
que en la gran majoria dels ca-
sos correspon a haixix i mari-
huana.
Durant l’any passat, la Guàr-

dia Urbana va rebre un total de
34.206 avisos a la centraleta
(aproximadament un centenar
al dia), va portar a terme 2.515
actuacions d’auxili a ciutadans

i va inspeccionar 1.643 ciclomo-
tors.Així mateix, van aixecar un
total de 129 actes en casos d’in-
fracció de la legislació de propi-
etat intel·lectual.

Mésde300
denúnciesper
venda il·legal de
cotxesal carrer

�Des de la modificació de
l’ordenança de civisme
que penalitza l’ocupació
de via pública per a la ven-
da il·legal de vehicles amb
multes de fins a 600 euros,
la Paeria ha imposat un to-
tal de 327 sancions per
aquest concepte. La majo-
ria (270) es van tramitar
durant l’any passat, i
aquest s’han portat a ter-
me 53 actuacions.
Precisament ahir, l’asso-

ciació provincial d’empre-
ses d’automoció va denun-
ciar que aquesta pràctica
persisteix, tot i que les san-
cions l’han aconseguit re-
duir. La secretària d’aques-
ta entitat, Pilar Gallart, va
explicar que aquesta pràc-
tica suposa una competèn-
cia deslleial per a les em-
preses del sector i també
perjudica els clients. Per
aquest motiu, tenen inte-
rès que aquesta ordenan-
ça s’estengui a altres mu-
nicipis i han demanat
col·laboració a la Diputa-
ció, perquè en localitats pe-
tites és difícil aconseguir-
ho. L’associació participa
aquest cap de setmana en
la fira Lleida Ocasió, que
es va presentar ahir (ve-
geu la pàgina 34).

El Santa Maria contracta un expert
en artroscòpies de maluc
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Detingut per incendiar contenidors
i danyar un vehicle
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1.215
PER ACTITUDS INCÍVIQUES

Són per consumir alcohol al carrer,
molestar el veïnat, orinar al carrer,
portar gossos sense morrió o no
recollir-ne els excrements.
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748
PER CONSUMDE DROGUES

La Urbana sanciona el consum i la
tinença d’estupefaents. La gran
majoria corresponen amarihuana
i haixix.

270
PERVENDA IL·LEGAL DE COTXES

La venda il·legal de cotxes a la via
pública va provocar 270 actuaci-
ons de la Urbana. Les sancions po-
den arribar a 600 euros.

Rècord de
participació
aMercatec

UdL

�LLEIDA � Més de 1.100 alumnes
d’ESO i batxillerat de tretze
centres de les comarques de
Lleida participaran en la se-
tena edició del Mercatec, que
se celebrarà avui i demà al
campus de Cappont de la
Universitat de Lleida (UdL).
La xifra representa un rècord
absolut de públic. Mercatec
permet als estudiants mostrar
les seues creacions tecnològi-
ques.Aquest any s’hi presen-
ten 68 projectes.

Lleida acollirà un debat
europeu sobre ocupació

POLÍTICAUE

� LLEIDA � La secretària general
d’Ocupació,Maravillas Rojo, as-
sistirà dilluns que ve a un debat
sobre ocupació a l’Institut Mu-
nicipal d’Ocupació, en el marc
d’una sèrie d’actes impulsats pel
Govern que tenen com a objec-
tiu donar a conèixer els temes
prioritaris que impulsa Espanya
durant la presidència de torn del
consell de la Unió Europea.
El tinent d’alcalde Josep Pres-

seguer va presentar ahir la pro-
gramació, que ha estat organit-

zada per la Paeria i compta amb
el suport de la secretaria d’Estat
per a la Unió Europea del minis-
teri d’Assumptes Exteriors i Co-
operació del Govern espanyol.
Entre les prioritats impulsades
per la presidència espanyola hi
ha la lluita per la recuperació
econòmica o l’impuls de la ciu-
tadania europea.
Una part d’aquests debats co-

incidiran amb la celebració de
la setmana d’Europa a Lleida,
del 3 al 7 de maig.

Promocions del Gremi
de Forners a la Zona Alta

BARRISASSOCIACIONS

�LLEIDA � La regidora de Comerç,
DolorsArderiu, va presidir ahir
la firma d’un conveni de col·la-
boració entre el Gremi de For-
ners i l’associació de comerci-
ants de la ZonaAlta. D’aques-
ta manera, el Gremi de Forners
podrà utilitzar espais de la Zo-
naAlta per promocionar pro-
ductes artesans en dates signi-
ficatives i els comerciants de la
ZonaAlta donaran suport a la
difusió d’aquestes accions a tra-
vés dels seus establiments i po-

saran els mitjans necessaris per-
què es puguin portar a terme.
Tant Josep Bellera, president
dels comerciants, com Manel
Llaràs, representant del Gremi
de Forners, van valorar molt
positivament el conveni.
S’ha de destacar que, pròxi-

mament, el gremi promociona-
rà el pa de Sant Jordi a la pla-
ça 8 de Març i el 16 d’octubre
celebrarà el dia mundial del pa
a la ZonaAlta, a més de la pla-
ça Sant Joan.


