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Detingut per un delicte contra la salut 
pública a Gavà en trobar-se-li 1 kg de 
cocaïna a la seva motocicleta 
 
Agents de la Generalitat – Mossos d’Esquadra adscrits a l'Àrea Regional de 
Recursos Operatius de la Regió Policial Metropolitana Sud i una dotació de 
seguretat ciutadana de la comissaria de Gavà van detenir Francisco Javier A M 
de 19 anys, nacionalitat colombiana i veí de Barcelona  com a presumpte autor 
d'un delicte contra la salut pública. 
 
Els fets van succeir el passat divendres sis de març a la nit, quan una dotació de 
mossos que estava preparant un control preventiu de seguretat ciutadana a la 
zona de Gavà Mar, al camí de la Pineda, va observar  la presència d'una persona 
que anava caminant amb un casc a la mà en direcció als agents. Davant la 
presència policial, el jove va reaccionar, donant mitja volta en direcció oposada a 
la patrulla i els agents van sospitar de la seva actitud i el van aturar per identificar-
lo. Els sospitós, va mostrar una actitud neguitosa i nerviosa i donava respostes 
incoherents i contradictòries en relació a la seva presència en aquest lloc. 
 
Mentre s’estava fent la identificació del jove, una patrulla de mossos de seguretat 
ciutadana de la comissaria de Gavà va localitzar  en una zona molt propera, una 
motocicleta amb matrícula de l’Estat Espanyol que podia ser  propietat de la 
persona identificada. Tot seguit, els agents van escorcollar-lo i li van trobar unes 
claus de motocicleta que corresponien amb el vehicle localitzat. Posteriorment, es 
va escorcollar la motocicleta i es va trobar  en el dipòsit on  es guarda el casc, 
una bossa de mà que contenia més d’un quilogram de cocaïna. 
 
Francisco Javier A M, va quedar detingut per un delicte de salut pública, 
concretament per tràfic de drogues i va ser traslladat a dependències policials 
dels mossos de Gavà. 
 
El detingut va passar a disposició judicial davant el jutjat de guàrdia de Gavà que 
va decretar el seu ingrés a presó. 
 
 
 


