Apartat de correus, 24
08850 Gavà
gava@esquerra.org

ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà
FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.
Antecedents
El 10 de juliol de 2015, els jutjats penals de Vilanova i la Geltrú van enviar per fax a
l'Ajuntament de Gavà una petició de data 9 de juliol, per tal que la policia municipal lliurés
una citació al senyor G. G. S. com a acusat en un judici oral previst per al 12 de novembre,
dins del procediment abreujat 365/2012L.
Aquesta petició dels jutjats, que -repetim- va arribar a l'Ajuntament el 10 de juliol, no va ser
lliurada a l'interessat fins a l'1 de novembre de 2015. Així consta en la diligència de data 9
de novembre enviada per la policia municipal de Gavà al jutjat amb registre de sortida de
l'Ajuntament de Gavà número 677, de 10 de novembre de 2015, és a dir, dos dies justos
abans del judici.
Els 103 dies transcorreguts entre la petició dels jutjats de Vilanova i la data de lliurament de
la citació, i la tardança de 10 dies en comunicar als jutjats de Vilanova que aquesta citació
s'havia lliurat, poden haver perjudicat l'acusat, donat que no ha disposat de temps per
preparar la seva defensa.
Vist això, formulem la següent

Pregunta

• Per quin motiu es va trigar tant de temps a fer arribar la citació judicial al senyor G. G. S.?

Gavà, 20 de novembre de 2015

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ

