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 Augmenten fins a 10 els detinguts pel 
tiroteig a Gavà 
 
(Ampliació de la nota publicada el passat 9 de gener) 
 
. En el tiroteig, relacionat amb un tema de salut pública, s’hi van veure implicats un 
total de tres vehicles 
. S’ha desmantellat un punt de venda de cocaïna i haixix al municipi de Vallirana 
. Set dels arrestats han ingressat ja a la presó per ordre del jutge i tots els 
implicats en els fets estan ja identificats 
 
 
 
Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat 
d’Investigació de Gavà han detingut ja un total de 10 persones per un delicte 
contra la salut pública, tinença d’armes i conducció temerària relacionades amb el 
tiroteig que es va registrar el passat vuit de gener a Gavà Mar, al municipi de 
Gavà. Set dels arrestats ja han ingressat a presó. 
 
Els detinguts que han ingressat a la presó són: 
 

- Jose Luís S.V., de 26 anys, nacionalitat equatoriana i veí d’Amposta 
- Alejandro C.M., de 22 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Boi de 

LLobregat 
- Bienvenido C.H., de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Boi de 

Llobregat 
- Javier Andrés M.R., de 30 anys, nacionalitat colombiana i veí de Barcelona 
- Hector M.T., de 25 anys, nacionalitat espanyola i veí de Sant Boi de 

Llobregat 
- Kilion H.G., de 22 anys, nacionalitat espanyola i veí d’Almeria 
- Elimelec H.G., de 26 anys, nacionalitat espanyola i veí d’Almeria 
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I els que han quedat en llibertat amb càrrecs són: 
 
 

- Àlex P.S., 
- Francisco Javier D.M., de 31 anys, nacionalitat espanyola i veí de Tortosa 
- Cornelia Luminita S., de 20 anys, nacionalitat romanesa i amb domicili 

desconegut 
 

 
 
En el tiroteig, en el que s’hi van veure implicats tres vehicles, ningú va resultar 
ferit.  
 
Després de rebre l’avís per part de la Policia Local de Gavà, de forma gairebé 
immediata  els mossos van muntar un dispositiu policial a les immediacions d’on 
s’havien produït els trets per localitzar les persones implicades en el tiroteig. 
 
El mateix dia els agents van detenir, per la seva presumpta implicació en aquests 
fets, a quatre ocupants d’un primer vehicle. Aquestes persones portaven armes 
de foc i al veure la presència policial van intentar desfer-se d’un bossa plena de 
cocaïna mentre fugien a gran velocitat. Els agents van poder interceptar-los i 
recuperar una pistola, un revòlver, un subfusell, cinc carregadors de munició i  
dos quilos de cocaïna que els detinguts van llençar per la finestra quan intentaven 
fugir. 
 
Poc després els agents van detenir a quatre persones més que anaven a l’interior 
d’un segon vehicle. Així doncs, un total de vuit persones van poder ser 
detingudes tot i que un tercer vehicle va aconseguir fugir. 
 
Les investigacions aviat van permetre determinar que els implicats en el tiroteig 
estaven relacionats entre si per un tema de compra i venda de droga. 
 
L’endemà dels fets els investigadors van poder localitzar el tercer vehicle implicat 
en el tiroteig. El cotxe va ser localitzat a la localitat de Vallirana a l’interior d’un 
aparcament i el propietari d’aquest va ser detingut. En el domicili de l’arrestat s’hi 
va trobar un quilogram d’haixix, trenta-quatre grams de cocaïna, una bàscula de 
precisió, diverses substàncies utilitzades per manipular la droga i munició.  
 
Amb la detenció del propietari d’aquest immoble es dóna per desmantellat un 
punt de compra i venda de droga habitual del municipi. 
 
El mateix dia, agents de la Unitat d’Investigació detenien un segon ocupant 
d’aquest vehicle.  La xifra de detinguts, doncs, és ja de 10 persones.  
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La investigació continua oberta i no es descarta més detencions ja que les altres 
dues persones que es van veure implicades en el tiroteig també han pogut ser ja 
identificades. 
 
 
 
 
Àrea de Comunicació de  Barcelona  
Dilluns , 19 de gener de 2009 
 
 
 

 
Per a qualsevol aclariment podeu 

posar-vos en contacte amb l’Àrea de Comunicació 
de la Direcció General de Policia 

 
93 495 97 58/59 

itpg003@gencat.net 
 

www.gencat.net/mossos 
 


