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Les violacions pugen el 
primer semestre un 64% 
a la demarcació de 
Lleida respecte al 2021 
Entre gener i juny s'han registrat tres 
homicidis o assassinats al territori 
Lleida 
REDACCIÓ 

El nombre de delictes per agres
sió sexual amb penetració, és a 
dir les violacions, s'han incremen
tat un 64,3% durant el primer se
mestre de l'any a la demarcació 
de Lleida, en relació amb el ma
teix període del 2021, segons es 
despren de les dades del Balanc 
de Criminalitat tetes públiques 
pel Ministeri de !'Interior. D'altra 
banda, entre gener i juny s'han 
registrat 3 homicidis o assassi
nats a les comarques lleidatanes, 
mentre que en els mateixos me
sos de l'any passat se'n va comp
tabilitzar un. Destaca l'augment 
deis robatoris amb violencia, que 
creixen un 78,3%, jaque s'ha pas
sat deis 129 del primer semestre 
del 2021 als 230 d'enguany. 

El Balanc de Criminalitat mos
tra increments en les diferents 
tipologies de delictes penals que 
recull durant el primer semestre 
d'enguany a Lleida, si es compa
ra amb els mateixos mesos del 
2021. En total, !' informe del Mi
nisteri de !'Interior comptabilitza 
entre gener i juny a la demarca
ció 10.669 infraccions penals, un 
25% respecte a les 8.538 deis pri
mers sis mesos de l'any passat. 

Ferit en estat 
menys greu un 
borne gran en ser 
atropellat a Tremp 
Un home gran va resultar terit 
ahir en ser atropellat al carrer 
Aragó de Tremp. Emergencies 
va rebre l'avís a les 16.38 ho
res i el SEM el va traslladar, fe
rit menys greu, a !'hospital de 
Tremp. D'altra banda, els ser
veis d'emergencies van actuar 
en la col·lisió entre dos vehicles 
a la via C-14 a Artesa de Se
gre. Més tard, els Bombers van 
rescatar un gat dins del motor 
d'un cotxe de la Seu d'Urgell. 

FOTO: ACN / lmatge d'arxiu la comissaria deis Mossos d'Esquadra a Lleida 

l:'increment més destacat es 
dona en homicidis o assassinats, 
en passar d'un a tres. També 
creixen els delictes de temptativa 
d'homicidi o d'assassinat, de 5 a 
6. Entre gener i juny s'han regis
trat 143 delictes greus i · menys 
greus de lesions i renyina tumul
tuaria, respecte als 92 del mateix 
període de l'any passat, cosa que 
suposa un increment del 55,4%. 

D'altra banda, s'han comptabi
litzat 100 delictes contra la lliber
tat i indeminitat sexual, un 13,6% 
més que en el primer semestre 
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de l'any passat, quan van ser 88. 
Dins d'aquesta tipología de delic
te, entre gener i juny s'han regis
trat 23 violacions, respecte a les 
14 del mateix període del 2021. El 
el balanc recull altres 77 delictes 
de caire sexual, quan en aqeusts 
m esos de l'any passat van ser 74. 

Els robatoris amb violencia i 
intimidació s'han incrementat un 
78,3% i s'ha passat de 129 a 230. 
Els robatoris amb forca en do
micilis, establiments i altres ins
tal-lacions creixen un 26,5%, pas
sant-ne de 419 a 530 enguany. 

EDICTE 

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en data 3 d'agost de 2022 
va aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del carrer Via Aurélia (en el 
tram inclós al polígon d'actuació urbanlstica PAU 09 Via Aurélia) de les Borges 
Blanques redacta! per l'enginyer de camins, canals i ports Joan Santacana 
Espasa, amb un pressupost d'execució per contracta de 252.004,97€ (dos
cents cinquanta-dos mil quatre euros amb noranta-set céntims) 

Es publica aquest acord en el Butlletl Oficial de la provincia de Lleida, a 
l'etauler municipal, al web municipal i en un deis diaris de premsa periódica 
de més divulgació en l'ambit provincial i obrir un perlode d'inforrnació pública 
del document anteriorment esmentat pel terrnini d'UN (1) MES, a comptar des 
de la darrera publicació obligatória, de conforrnitat amb el previst a l'article 23 
del Decret 305//2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, i article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

A aquests efectes, l'expedient estara a disposició de qualsevol interessat als 
Serveis T écnlcs de 1' Ajuntament de les Borges Blanques i al web de I'Ajuntament. 

Les Borges Blanques, 11 d'agost de 2022 

Núria Palau Minguella, Alcaldessa 

Transit demana prudencia 
en tots els despla'raments 
per aquest cap de setmana 

Els Mossos 
faran més de 
900 controls a 
les carreteres 

El Servei Catala de Transit (SCT), 
en col·laboració amb el cos deis 
Mossos d'Esquadra, posa en 
marxa un dispositiu especial de 
transit per a aquest cap de set
mana de tres dies, amb motiu 
de la festivitat de I'Assumpció 
del 15 d'agost. Els Mossos d'Es
quadra taran un total de 919 
controls a les carrete res e cap de 
setmana de tres dies, comptant 
el dilluns. En l'operació sortida, 
que es va iniciar a les ahir diven
dres i finalitzara a les 15.00 ho
res d'avui, es preve u el desplaca
ment per carretera de 355.000 
vehicles des de l'area metropoli
tana. Pel que fa al retorn previst, 
fins a mitjant de dilluns 15, es 
mobilitzaran 210.000 vehicles. 
Es preveu que les hores amb 

• més volum de circulació seran 
de les 17.00 a les 22.00 hores. 

Tot i que inicialment no es 
preveu un gruix de trfmsit molt 
elevat, Transit demana extre
mar la prudencia en tots els des
placaments, ja sigui de llarg o de 
curt recorregut. l:'SCT recorda 
no manipular el mobil, respectar 
ers límits de velocitat, i no com
binar !'alcohol i la conducció. 

FOTO: Bombers 1 Els dos vehicles que van patir l'accident a Puiggros 

Una col·lisió amb un tractor 
causa un toe a Puiggrós 
La carretera L-200 en el seu pas 
per Puiggros es va caure afecta
da dijous al vespre per un acci
dent causat per una col·lisió en
tre un turisme i el remole d'un 
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tractor. D'aquesta manera, es va 
produir un incendi que va cre
mar la dmega de palla i també 
un camp del costat de la via. Els 
ocupants en van sortir il·lesos. 

EDICTE 

La Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament en dala 3 d'agost de 2022 va 
aprovar inicialment el Projecte d'urbanització del PAU-3 Ramon Arrufat de les 
Borges Blanques redacta! per l'arquitecte Roe Martí Ribes, amb un pressupost 
d'execució material per import de 298.680,94 € (IV A vigent no inclós) 

Es publica aquest acord en el Butlletl Oficial de la provincia de Lleida, a 
l'etauler municipal, al web municipal i en un deis diaris de premsa periódica 
de més divulgació en l'ambit provincial i s'obre un perlode d'inforrnació pública 
del document anteriorrnent esmentat pel terrnini d'UN (1) MES, a comptar des 
de la darrera publicació obligatoria, de conforrnitat amb el previst a l'article 23 
del Décret 305//2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme, i article 119 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

A aquests efectes, l'expedient estara a disposició de qualsevol interessat 
als Serveis Técnics de I'Ajuntament de les Borges Blanques i al web de 
I'Ajuntament. 

Les Borges Blanques, 11 d'agost de 2022 

Núria Palau Minguella, Alcaldessa 
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