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L’alcaldessa rep el nou intendent cap de l`Àrea Bàsica
Policial de Gavà
Javier Sancho és el nou responsable dels Mossos d’Esquadra de l’àrea
policial que integra els municipis de Gavà, Castelldefels i Viladecans
L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha rebut avui el nou intendent cap de l’Àrea
Bàsica Policial (ABP) de Gavà, Javier Sancho. La trobada ha servit per fer la presentació
oficial del nou responsable de les comissaries de Mossos d’Esquadra de Gavà, Viladecans
i Castelldefels a l’alcaldessa. També han assistit la tinenta d’alcalde d’Espai Públic,
Seguretat i Convivència, Gemma Badia, i l’inspector en cap de la Policia Municipal de
Gavà, Pedro Fernández.
A la reunió s’ha posat de manifest la importància de mantenir l’actual línia de
col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal. “La coordinació és
positiva per poder afrontar els reptes que tenim per endavant, sobretot el de
constituir una policia de proximitat. Si bé les seves competències són diferents, és
necessari articular aquesta relació coordinada per poder donar un bon servei a la
ciutadania”, ha destacat l’alcaldessa.
Raquel Sánchez ha qualificat de “bona notícia” la incorporació de nous agents de la
policia autonòmica. “La nostra àrea s’ha vist reforçada arran de l’última
convocatòria i desitgem que les properes promocions puguin ampliar encara més
els efectius”.
Javier Sancho arriba a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Gavà procedent de
l’ABP de l’Alt Penedès, on també exercia les funcions de comandament. Anteriorment
havia desenvolupat tota la seva trajectòria professional a Barcelona.
Sancho afronta les noves responsabilitats amb la voluntat de “mantenir les línies d’una
ABP que funciona relativament bé, aportant la meva experiència personal des
d’espais més urbans a altres més rurals per aconseguir uns nivells de seguretat
adequats”. Ha compartit amb l’alcaldessa la importància de col·laborar amb el territori:
“És impensable no tenir aquesta coordinació, tots venim a sumar”.

La coordinació entre els dos cossos es traduirà ben aviat en l’Operació Grèvol. “Aviat
començarem el patrullatge per generar una major percepció de seguretat als eixos
comercials i espais vinculats al teixit econòmic. Amb l’inspector en cap de la Policia
Municipal establirem la manera de dur a terme la campanya, si a través de patrulles
mixtes o distribuint-nos el territori”, ha afegit Sancho.

