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MARTA JIMÉNEZ I IBORRA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, 
 
FORMULO 
 
la següent pregunta per a ser contestada per escrit: 
 
Antecedents 
 
A principis de febrer es van produir diverses detencions a Catalunya de persones 
relacionades amb el robatori de vehicles d'alta gamma que, d’acord amb les 
informacions publicades, a més a més s’utilitzaven per transportar droga. És el 
conegut cas “Casuals”, que implicava membres dels Boixos Nois. Un dels detinguts 
tenia domicili a Gavà, i el seu habitatge va ser escorcollat per la policia, tal com ens 
han comentat alguns veïns de l’immoble. 
 
Així mateix, a finals d’octubre, en relació amb una altra acció dels Mossos 
d’Esquadra, que van desarticular una banda que robava cotxes de luxe i traficava 
amb droga, es van escorcollar diversos habitatges de Gavà, com ara un de situat a la 
plaça de l’Església, i un altre de situat al carrer de Pau Claris, prop del carrer de 
Santa Teresa. Els propietaris d’aquest darrer encara segueixen a la presó 
 
Alguns veïns ens han fet arribar la seva estranyesa pel fet que el periòdic municipal 
El Bruguers no recollís la notícia d’aquests fets. 
 
Preguntes: 
 
1.- Per què el periòdic municipal El Bruguers, ni en la seva versió en paper ni en la 
digital, es va fer ressò d’aquestes notícies? 
 
2.- Per què aquest mitjà de comunicació local i, en general, la resta de mitjans de 
comunicació locals, no recullen ni informen dels diferents casos de successos d’àmbit 
policial, de seguretat pública o de delinqüència que passen a la ciutat? 
 
 
SOL·LICITO 
 
Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui 
contestada per escrit en un termini màxim d’un mes. 
 
Gavà, 22 de novembre de 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Jiménez i Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


