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Gavà, 13 de febrer de 2007 
 
COMUNICAT I CONVOCATÒRIA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
Esquerra demana potenciar les patrulles nocturnes de la 
Policia Municipal, perquè funcionin per barris 
La proposta coincideix amb la contractació de vigilància privada per part 
d’algunes urbanitzacions aïllades de Gavà 
 
Esquerra presentarà al Ple Municipal del proper 22 de febrer una proposta per potenciar les 
patrulles nocturnes de la Policia Municipal, amb una estructuració per barris, que transmeti un 
missatge de proximitat i seguretat que ara no s’aconsegueix donar. En concret, Esquerra 
proposarà que hi hagi permanentment tres patrulles nocturnes de Policia Municipal, una 
dedicada exclusivament a patrullar el nucli urbà, una altra destinada a Gavà Mar, i una tercera 
dedicada a patrullar les urbanitzacions de la Sentiu, ca n’Espinós i Bruguers. Els efectius 
destinats a cadascuna d’aquestes patrulles haurien de ser estables, de forma que poguessin 
travar un coneixement detallat dels diferents barris, la seva realitat ciutadana i les seves 
entitats més representatives, tot posant-se al servei de les associacions veïnals. 
 
Aquesta proposta d’Esquerra coincideix amb el fet que des d’alguna urbanització aïllada s’hagin 
contractat serveis privats de seguretat. Per al candidat d’Esquerra a l’alcaldia de Gavà, 
Marcel·lí Reyes, «l’administració municipal ha de reaccionar, ja que el fet que veïns de la 
Sentiu s’hagin hagut de pagar un servei de vigilància privada en diversos carrers de la 
urbanització demostra que la inseguretat ciutadana és realment un problema que va més enllà 
de les sensacions». Segons l’alcaldable d’Esquerra, «resulta injust que, pagant els mateixos 
impostos que tothom, aquests veïns no tinguin confiança en l’efectivitat de la seguretat 
pública». 
 
Reyes ha afegit com a argumentació de la proposta que «a Gavà, durant les festes d’hivern, 
han proliferat furts i robatoris en botigues i cases, i el pitjor de tot és que l’actuació dels cossos 
policials no ha aconseguit transmetre a la ciutadania la confiança i la seguretat necessàries». 
L’alcaldable d’Esquerra ha denunciat que «ens han arribat notícies de fets en què ha primat 
més la rivalitat entre la policia municipal i l’estatal, o les tendències burocràtiques, que no 
l’esperit de servei i ajuda al ciutadà».  
 
 
Més enllà de la proposta al ple, Esquerra ha anunciat que farà del civisme i la seguretat –
relacionada amb el benestar ciutadà– un dels eixos principals del programa electoral de cara a 
les properes eleccions municipals. 
 
Compareixença davant dels mitjans de comunicació 
 
Per comentar més àmpliament la notícia, el proper dimecres, dia 14 de febrer a les 17.00 h, 
el candidat Marcel·lí Reyes compareixerà davant la premsa, a l’entrada del barri de la Sentiu 
(petita rotonda a l’encreuament de l’Avinguda, la plaça i la carretera de la Sentiu). 
  
 


