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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: 
 
Hem rebut la queixa d’un ciutadà que va presentar una queixa per motius de consum a 
l’OMIC, mitjançant escrit de data 27 de juliol de 2010, amb número R. E.: 8415. 
 
Aquesta queixa denunciava que en un dels supermercats DIA de Gavà els empleats 
(caixers i caixeres) feien la revisió sistemàtica de bosses i efectes personals dels clients, 
actuació que a més ha estat confirmada per l’establiment per escrit de l’establiment.  
 
Aquest tipus d’actuacions no estan permeses per la llei, ja que les bosses i efectes 
personals pertanyen a la intimitat personal i no poden ser revisats sense prèvia 
autorització del seu propietari. Segons la legislació, a més, els caixers i caixeres no tenen 
potestat per ocupar-se d’això. En qualsevol cas, només els agents de l’autoritat poden 
requerir la ciutadania a aquesta acció, i només en cas de flagrant delicte. 
 
Segons ens ha mostrat l’autor de la queixa a l’OMIC, aquesta va ser arxivada, i així se li 
va comunicar mitjançant escrit de data 26 d’octubre de 2010, número R.S.: 9922. Tot i 
això, aquesta resolució no apareix motivada, cosa que suposa també una vulneració de 
l’article 54 de la Llei 30/92, de procediment administratiu. 
 
Pregunta: 

• Per quin motiu es va decidir arxivar i deixar sense efecte l’esmentada queixa 
presentada davant l’OMIC?  

• Quines accions es pensen prendre per advertir els responsables de l’esmentat 
establiment del fet que els registres a bosses només poden fer-se per decisió 
voluntària dels clients? 

• Davant de l’exposat, té previst el govern local reconsiderar l’arxiu de la queixa i/o 
depurar alguna responsabilitat? 

 
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, 25 de novembre de 2010 
 

 
 
 
 
 
Marta Jiménez i Iborra 
Grup Municipal d'ERC 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ 


