Oficina de Premsa

- Nota de premsa L’índex de fets delictius se situa per sota de la mitjana de Catalunya

Mollet, ciutat segura
Aquest dimarts al matí s’ha reunit la Junta de Seguretat Local de Mollet en
la qual s’ha presentat un balanç de les dades de seguretat ciutadana a la
ciutat. La bona coordinació entre els cossos de seguretat dels Mossos
d’Esquadra i la Policia Municipal de Mollet ha estat el factor clau per
aquest descens dels fets delictius a la ciutat.

La Junta ha comptat amb la participació de l’alcalde de Mollet, Josep Monràs;
el regidor coordinador de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Joan Daví; el
regidor de Seguretat, Rafa Cabanilla; el cap de la Policia Municipal, Jaume
González; el cap de l’ABP de Mollet dels Mossos d’Esquadra, Francesc Xavier
Alfaro; el delegat Territorial del Govern, Fernando Brea; la directora general de
l’Administració de Seguretat de la Generalitat, Maria Teresa Casado; el
subdirector general de Coordinació de la Policia de Catalunya, Josep Milán i
representants de la Guardia Civil.

Seguretat ciutadana
De les dades presentades a la Junta de Seguretat, destaca la davallada d’un
10% dels fets delictius a Mollet durant el darrer any, que situa l’índex de fets
delictius a Mollet en 15 punts per sota de la mitjana catalana.
Durant el darrer any, s’ha reduït el nombre de robatoris a comerços en un 65% i
s’ha intensificat el nombre de serveis planificats de prevenció (prop de 22.000),
fet que ha propiciat la disminució del nombre de denúncies i requeriments que
ha rebut la Policia Municipal.

Seguretat Viària
En aquest apartat, cal destacar que, per setè any consecutiu, no s’ha produït
cap mort per accident de trànsit dins del nucli urbà. De fet, durant el darrer any
s’han registrat un 8% menys d’accidents i ha disminuït el percentatge
d’atropellaments.
En els darrers anys, l’Ajuntament ha iniciat una campanya de pacificació del
trànsit a partir d’elements tecnològics que han permès millorar notablement la
seguretat en punts conflictius, rebaixant en un 63% el nombre d’accidents en
les cruïlles amb control semafòric de la velocitat. Pel que fa a les xifres durant
l’any 2013, cal destacar que, del total de vehicles sancionats per mitjà dels
radars de control de la velocitat, només un 18% són vehicles de persones

residents a Mollet. En el cas dels “foto vermells” (control fotogràfic del semàfors
en cruïlles conflictives), només un 13,3% dels vehicles sancionats han estat de
Mollet.
En aquest sentit, durant el darrer curs, més de 1.800 nens i nenes de Mollet
han participat al curs d’educació viària que imparteix la Policia Municipal, s’han
organitzat xerrades de conscienciació viària per a gent gran i més de 500 joves
han participat en accions de sensibilització, com el Road Show.
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