
                       

Arran els  vuit robatoris sileciosos que s’han produït en aquests 
municipis durant els últims dies 

El PPC denuncia la inseguretat 
ciutadana a Gavà i Castelldefels 
• Josep Llobet remarca la despreocupació del PSC per la 

seguretat 
 
 
15 maig 07.-  El candidat del PPC a l’alcaldia de Gavà, Josep Llobet, ha 
denunciat avui la inseguretat ciutadana que pateixen els municipis de Gavà, 
especialment Gavà Mar, i Castelldefels. Llobet ha fet aquestes declaracions 
arran dels 8 robatoris que s’han produit a la zona a la matinada del passat 
dimarts. En aquest sentit, Llobet ha recordat que la plantilla de la policia 
municipal de Gavà no ha augmentat en 10 anys mentre que la població ha 
crescut un 25%.  “Això és una mostra més de la despreocupació de tants 
anys de govern socialista, la seguretat no és una prioritat per al PSC”, ha 
assenyalat. 
 
Tanmateix ha explicat que barris com Gavà Mar no compten amb cap 
comissaria, ni de policia local ni de policia nacional. “Tot i tenir en compte 
que és un barri que ha vist molt incrementada la seva població”, ha explicat 
Llobet. 
 
El PPC proposa en el seu programa electoral elaborar un pla de seguretat 
que incorpori un nou model de seguretat integral, des de la prevenció del 
delicte, la proximitat als ciutadans, l’augment, la modernització i la 
especialització policial i la coordinació de tots els cossos que actuen a Gavà. 
 
En aquest sentit, Llobet vol implantar la policia de proximitat, augmentant la 
presència policial pròxima al ciutadà. En aquest  sentit, concreta que 
incrementarà la policia local per  patrullar els barris i la reforçarà en jornades 
festives i horaris nocturns. L’objectiu del PPC a Gavà és incrementar els 
agents policials per arribar a 5 policies per cada 1000 habitants.  
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