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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.1 Modus operandi dels pisteros

L

a ubicació geogràfica de Catalunya comporta que les vies
principals, autopistes i carreteres nacionals desenvolupin una
funció d’eix vertebrador en tot el
trànsit de viatgers i de mercaderies
entre Europa, la resta de l’Estat
espanyol i el nord d’Àfrica.

COMUNICATS D’INTERÈS

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa de col·laboració

L’increment del comerç, la necessitat de la distribució de mercaderies,
així com altres factors com el turisme, la restauració, el subministrament de carburant, els espais d’assistència i per al descans dels conductors, fan que aquestes vies de
transport (i en especial l’AP7, des
de la frontera amb França fins el
límit de la província de Castelló)
siguin un lloc ideal per a la proliferació de grups especialitzats de
delinqüents.
Aquestes circumstàncies són aprofitades per aquests grups de delinqüents coneguts amb el nom de
“PISTEROS”, atès que la seva activitat delinqüencial es porta a terme
majoritàriament a les autopistes.
Aquesta modalitat consisteix, bàsicament, en l’espera i control als
peatges i àrees de descans de les
autopistes per localitzar les possibles víctimes, preferiblement parelles d’estrangers d’edat avançada.
Un cop localitzat el seu objectiu,
inicien el seguiment i busquen l’oportunitat de punxar una de les
rodes.
Una vegada el vehicle es posa en
marxa, els delinqüents fan indicacions a les víctimes perquè s’aturin al
voral de l’autopista per la roda punxada. De vegades, també simulant
una avaria.

Un dels autors entreté el conductor
i l’acompanyant del vehicle aturat
mentre que l’altre aprofita per endur
-se de l’interior d’aquell tot allò que
hi ha a la vista: bosses, mòbils,
portàtils, equipatges, etc.
Els delinqüents acostumen a ser
tres persones i circulen amb vehicles d’alta potència, robats o bé de
lloguer, amb documentacions sostretes i plaques doblades. També
utilitzen vehicles de segona mà a
nom de terceres persones estrangeres. Són diverses les estratègies
per a intentar dificultar-ne la identificació.

que s’envia a la Sala de Comandament del cos de Mossos d’Esquadra. Aquests mitjans faciliten molt la
identificació dels presumptes autors
i la seva detenció posterior. La
col·laboració d’ACESA resulta imprescindible.
Per a veure el modus operandi tractat en aquest article, podeu accedir
clicant la imatge següent:

No obstant això, les autopistes
compten amb uns mitjans tècnics
que estan connectats a una base
de dades amb un sistema d’alertes
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la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva deguda en referència al secret professional que ha de guardar.

1.2 Aparell inhibidor que interfereix el sistema de detecció d’alarmes camuflades a les peces de vestir

E

l mes d’agost, a Manresa
(Barcelona), agents de la
Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra van intervenir un
aparell inhibidor del senyal d’alarma
del sistema antifurts d’algunes botigues de roba.
L’aparell es trobava en possessió de
persones ja conegudes per la policia
per furts de roba en aquestes botigues.
El dispositiu tècnic està format per un
circuit generador de senyal de radiofreqüència, un interruptor on/off, un
led per indicar que està funcionant,
una antena i una pila de 9 volts. En
activar-lo, emet unes ones electromagnètiques que interfereixen l'espectre radioelèctric del sistema de
detecció de furts instal·lat a les botigues, evitant que aquest detecti l’alarma camuflada a les peces de vestir.

Imatge de perfil de l’aparell amb indicador lluminós i interruptor .

Les persones a qui es va intervenir el
dispositiu treballaven de manera que,
mentre una s’encarrega d’omplir bosses amb roba de la botiga sense
treure l’alarma de les peces, una
altra persona se situa dins del radi de
detecció del sistema de seguretat
amb l’inhibidor connectat.
D’aquesta manera, la persona que
porta la roba sostreta pot sortir de
l’establiment amb totes les peces
sense que s’activi l’alarma antifurt.
led indicador

Pàgina 4

transmissor

Imatge en què s'observen els mecanismes

interruptor

XARXA DE COL·LABORACIÓ BUTLLETÍ 10 SETEMBRE 2015

pila 9v

antena

COMUNICATS D’INTERÈS

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa de col·laboració
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1.3 Detencions in fraganti per sostracció de coure gràcies a l’activació dels sistemes d’alarma

A

gents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
(PG-ME) van detenir els passats dies 17 i 18 de juliol, a Tarragona, tres homes, d’edats compreses
entre els 39 i 40 anys, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força.

de detecció perimetral i la bona coordinació entre la Central Receptora
d’Alarmes i la PG-ME van permetre
la detenció dels individus.

La investigació continua per esbrinar
si els detinguts poden estar relacionats amb altres sostraccions de cable de coure d’altres infraestructures
elèctriques de la zona.

Les dues primeres detencions es van
produir a primera hora de la tarda del
dia 17 de juliol, quan es va tenir coneixement que s’havia activat l’alarma d’una subestació elèctrica situada al carrer del Sofre de Tarragona.
La ràpida arribada dels mossos va
permetre enxampar els lladres quan
estaven manipulant la porta d’accés
a una de les torres de la subestació i
en sostreien cablejat. En advertir la
presència policial, els lladres van
marxar corrents, però els mossos
van poder interceptar-los i detenir-los
in fraganti.

Autors dels fets tallant i transportant el cablejat

Als dos detinguts se’ls van intervenir
motxilles amb eines com claus angleses, tenalles, grapes i ganivets, per
poder forçar els accessos a les instal·lacions.
La tercera detenció es va produir
l’endemà, dia 18 de juliol, a primera
hora del matí, quan una dotació policial va rebre l’avís que s’estava realitzant un robatori en una altra subestació elèctrica situada al carrer del
Granit de Tarragona.

Autors dels fets movent-se per les instal·lacions

La ràpida resposta policial va permetre detenir també in fraganti un home
que estava carregant cablejat de la
subestació i que, en ser sorprès per
la patrulla, el va llençar i va intentar
fugir corrents. Al lladre, també se li
va localitzar una motxilla amb eines
per a forçar les tanques i poder sostreure’n el cablejat.
Malgrat estar retirades les subestacions elèctriques del nucli urbà, el bon
funcionament del sistema d’alarma
Tipus d’eines i cablejat intervingut als detinguts en el moment dels fets
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1.4 Marcadors per a indicar l’absència de persones als domicilis

D

arrerament, les unitats
d’investigació del cos de
Mossos d’Esquadra han
detectat un nou mètode
per a indicar si els domicilis es troben
buits de gent, per a cometre-hi,
posteriorment, els robatoris.

COMUNICATS D’INTERÈS
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Concretament, han estat localitzades
unes peces de plàstic d’un centímetre aproximadament, de color blanc o
transparents, col·locades en petites
escletxes (com es mostra a les imatges) en diverses portes de domicilis
de la zona metropolitana de Barcelona.
Els autors les col·loquen entre el
marc i la porta dels domicilis per saber si hi ha persones residint a l’interior. En cas que, passats uns dies,
encara continuïn al mateix lloc, indica
que ningú no ha obert ni tancat la
porta durant aquest període de
temps.
És una informació útil per a conèixer
a quins domicilis poden accedir perquè els propietaris no hi resideixen, o
bé perquè estan absents per vacances o perquè es tracta d’una segona
residència.
Per aquest motiu, en cas de localitzar peces o estris similars, cal que
informin els mossos d’esquadra per
poder prevenir aquests tipus de robatoris.

Font: El Periódico
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D

urant el mes d’agost es va
detenir un grup de persones dedicades a cometre
robatoris amb força a establiments ubicats en grans superfícies. Aquest grup ha estat molt actiu
darrerament, i alguns dels membres
van ser detinguts gràcies a la
col·laboració del personal de seguretat d’un dels establiments afectats
que va alertar les dotacions policials
al detectar mitjançant el sistema de
videovigilància que els autors estaven ubicats al terrat de l’establiment.
En arribar les dotacions policials, els
van localitzar amagats al terrat i van
poder ser detinguts. Els autors ja
havien realitzat un butró al sostre de
la nau industrial que permetia l’accés
al seu interior.

els volumètrics del sistema d’alarma
de l’establiment, ubicats en una porta
d’emergència que estava oberta. A
més, havien col·locat unes bosses
de plàstic de color negre per tapar la
porta i no ser advertits des del carrer.
Els treballadors de l’establiment, just
abans de finalitzar la jornada laboral

al vespre, van localitzar la cinta aïllant que inutilitzava els volumètrics i
van avisar els mossos.
Sobre la mitjanit, es va detenir un
dels autors mentre saltava una tanca
per accedir a l’establiment on prèviament havien fet els esmentats preparatius.

Es va localitzar divers material per
poder forçar les caixes fortes, així
com cordes d’escalada per poder
descendir fins a l’interior.
En un altre dels fets, els mateixos
autors van inutilitzar amb cinta aïllant

1.6 Inutilització del sistema de videovigilància d’una empresa

D

urant el mes d’agost es va
produir un robatori amb
força a una empresa de
construcció i reparació de
maquinària en la qual els autors van
inutilitzar el sistema de videovigilància.
En el mètode emprat, l’autor va vestit
amb una granota de pintor de color
blanc i amb la cara completament
tapada amb un mocador o mascareta
(tal i com s’observa a les imatges).
Utilitza un pal tipus perxa d’aproximadament 5 metres de llargària amb
un esprai col·locat a l’extrem superior, per així arribar a l’alçada de les
càmeres de videovigilància i poder
inutilitzar-les.
Posteriorment, els delinqüents van
accedir a l’empresa mitjançant forçament de la porta i van sostreure’n
una motocicleta de gran cilindrada.
Pàgina 7
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1.7 Atac a una caixa forta amb un bufador d’acetilè

E

l passat mes de juliol es va
produir a la localitat de Manresa (Barcelona) un robatori
amb força en un establiment comercial de venda i reparació de motocicletes.
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Els autors van accedir a l’interior de
l’establiment després de forçar dues
portes, una primera que dóna accés
a l’escala de veïns des del carrer i
una segona blindada que dóna accés, des d’aquesta escala, a l’establiment en qüestió.
Una vegada a l’interior, van inutilitzar
el sistema d’alarma i de vídeogravació i van atacar la caixa forta amb un
bufador d’acetilè. Van fer-hi dos forats, un a la zona del mecanisme de
la roda de combinació i l’altre a l’altura del pany.
Els autors van sostreure diverses
joies i diners en efectiu que hi havia
a l’interior de la caixa de cabals.

Bufador d’acetilè

1.8 Robatori amb intimidació a uns menors a la via pública

A

principis del mes d’agost,
es va produir un robatori
amb intimidació al Prat del
Llobregat (Barcelona).

Un menor va amenaçar i intimidar
uns nois, també menors d’edat, i els
va robar un telèfon mòbil i una bicicleta.
Agents de la Policia de la Generalitat—Mossos d’Esquadra (PG-ME)
van poder arribar al lloc dels fets
amb celeritat i van aconseguir localitzar i detenir-ne l'autor, així com
també recuperar els efectes objecte
del robatori.
A l’escorcoll preventiu al detingut,
els agents van localitzar a l'interior
d'una ronyonera una funda de pell
amb una pistola de plàstic de color
negre (d'unes mides aproximades
de 10,5x5,5 cm), que s'obria de
manera automàtica en forma de
navalla amb una fulla de 6 cm.
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Important
En cas de localitzar algun objecte
perillós o arma, blanca o de foc, us
recordem la necessitat de comunicar-ho immediatament a la PG-ME
a través del 112.
La seva recollida o preservació, fins
al seu posterior lliurament a la PGME, s’haurà de dur a terme amb les
mínimes manipulacions possibles i
preservant-la amb les màximes
garanties, com, per exemple, recollint-la amb uns guants i protegint-la
amb una bossa de plàstic.
La vostra col·laboració pot ser determinant per esbrinar-ne la procedència o per si ha estat implicada
en algun fet delictiu.
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
2.1 Desarticulat un grup criminal que assaltava establiments hotelers

A

gents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
(PG-ME) van detenir el passat mes de setembre tres homes,
d’entre 24 i 29 anys i veïns de Barcelona, com a presumptes autors
de 13 robatoris violents en establiments comercials i hotelers, per
delicte de lesions i robatori de vehicle.

El dia 1 de setembre els investigadors van poder veure que els autors
s’adreçaven a Barcelona i que també disposaven de la cobertura d’un
vehicle tipus turisme per fer l’atracament. A les 00:45h es va donar
l’avís d’un robatori violent a un hotel
situat al districte de Sant Martí, que
ja havia estat assaltat l’11 d’agost.

En una primera anàlisi del grup
investigador, es va determinar que
els presumptes autors utilitzaven
motocicletes sostretes per perpetrar
els atracaments. Normalment, estacionaven aquests vehicles en llocs
allunyats del barri on residien, els
utilitzaven per dur a terme l’assalt i,
posteriorment, els tornaven al mateix lloc inicial. Els policies tenien
ubicat a Badalona un d’aquells
punts on els lladres acostumaven a
amagar les motocicletes sostretes.
Per aquest motiu, van establir un
dispositiu de vigilància per mirar
d’enxampar els autors en el moment de deixar les motocicletes
estacionades després de cometre
un dels robatoris i poder-los intervenir proves, com roba, diners o armes.
En una fase més avançada de la
investigació, els agents van tenir
coneixement de l’assalt a quatre
hotels, entre l’11 i el 23 d’agost, que
presentaven un mateix modus operandi: dos o tres homes amb vestimenta fosca que duien un casc de
motocicleta, que irrompien violentament a l’hotel des de l’accés al vestíbul i que intimidaven els treballadors amb una arma de foc per sostreure els diners de la caixa enregistradora.

Després d’entrar violentament a
l’hotel, en què van colpejar el vigilant de seguretat, van intimidar els
treballadors i es van endur diners
de la caixa enregistradora, van
abandonar el lloc. En la fugida, el
vehicle
dels
assaltants
va
col·lidir amb un taxi i els agents van
poder interceptar i detenir-ne el
conductor.
Els altres dos ocupants van aconseguir fugir a peu. Al maleter, els policies hi van localitzar tres cascos de
motocicleta i la roba utilitzada en el

robatori i, sota el seient del vehicle,
l’arma de foc amb què havien intimidat els treballadors del centre.
Els dos escapolits, que ignoraven
que hi havia un dispositiu especial
per a la seva localització i detenció,
van tornar en motocicleta a un punt
de Badalona que estava controlat per la policia i en aquest moment
integrants del grup d’investigació
els van poder arrestar. En l’escorcoll a un dels autors, se li va localitzar la mateixa quantitat d’euros en
efectiu que la xifra que els treballadors de l’hotel denunciaven com a
sostreta.
Els investigadors van imputar inicialment al grup 13 atracaments: 6
hotels, 5 farmàcies i 2 botigues de
telefonia, sense descartar que, a
partir de les tasques d’investigació, els poguessin atribuir d’altres
fets.
Cal destacar la bona i continuada
col·laboració que hi ha entre el Gremi d’Hotels de Barcelona i la PGME per treballar en la prevenció de
robatoris a la xarxa hotelera de la
ciutat.
Aquest treball conjunt s’articula en
reunions sectorials, on s’intercanvia
informació d’interès, i en xerrades
en l’àmbit de la prevenció i la seguretat que fan els mossos de la Unitat Regional de Proximitat i Atenció
al Ciutadà de la ciutat de Barcelona.

Per aquest motiu, amb les dades
disponibles, el dia 26 d’agost es va
establir un dispositiu policial a Badalona i Barcelona per detenir els
autors d’aquests atracaments.
Pàgina 9
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2.2 Desarticulat un grup especialitzat en atracaments a oficines de Correus del Barcelonès

A

gents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra
van dur a terme durant els
mesos d’agost i setembre un dispositiu que ha culminat recentment
amb la desarticulació d’un grup
criminal que presumptament hauria
atracat fins a cinc oficines de Correus i una benzinera.
Les detencions es van fer en dues
fases: la primera va tenir lloc el passat 7 de setembre quan els mossos
van detenir un home de 45 anys i
una dona de 25 anys, ambdós veïns de Badalona i de nacionalitat
espanyola. La segona fase es va
dur a terme dos dies després, quan
es van detenir la resta d’integrants,
una dona de 52 anys i veïna de
Badalona i un home de 27 anys i
veí de Barcelona, ambdós de nacionalitat espanyola. A tots ells se’ls
relaciona amb cinc atracaments a
oficines de Correus i un assalt a
una benzinera.
El primer dels robatoris violents es
remunta al 28 de juliol, a una oficina
de Correus de Badalona. Posteriorment es van succeir cinc atracaments més, quatre en oficines de
Correus de Sant Adrià, Badalona i
Montcada i Reixac, i un en una benzinera de Badalona. Per fer-ho,
utilitzaven sempre el mateix modus
operandi: es desplaçaven en motocicleta i es cobrien la cara amb passamuntanyes i gorres per no ser
reconeguts. El grup, a més, usava

armes de foc i ganivets per amenaçar les seves víctimes.
El passat 7 de setembre, els agents
que feien vigilància al voltant de les
oficines assaltades van observar
com un home i una dona entraven
en l’oficina de Correus de Sant
Adrià. Anaven coberts amb passamuntanyes i duien una arma de foc
a la mà, motiu pel qual els agents
van interceptar-los i detenir-los
quan en sortien. La parella duia una
arma de foc simulada, un ganivet
de cuina i 1.800 euros que acabaven de sostreure de l’esmentada
oficina de Correus.

Arran d’aquestes dues detencions,
els investigadors van tenir coneixement que hi havia dues persones
més que també haurien participat
en els robatoris violents. Per aquest
motiu, el 9 de setembre es van fer
tres entrades i perquisicions als
domicilis on els detinguts s’havien
establert i que es trobaven a les
localitats de Badalona i Barcelona.
En els domicilis es van trobar quatre cascos de moto, roba de motorista i una motocicleta sostreta que
s’havia emprat en els atracaments,
ja que els investigadors l’havien
pogut identificar a partir de les imatges enregistrades per les càmeres
de seguretat dels establiments.
Per aquest motiu, els agents van
detenir dues persones més, una
dona de 52 anys i un home de 27,
ambdós veïns de Barcelona i de
nacionalitat espanyola.
El grup, que acumula setze antecedents policials per fets similars, va
passar el 10 de setembre a disposició judicial i el jutge va decretar
presó per a tres dels detinguts i
llibertat amb càrrecs per al quart.
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ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa de col·laboració

la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva deguda en referència al secret professional que ha de guardar.

3. ASPECTES NORMATIUS
Els serveis de ronda o de vigilància discontinua

L

a Llei 5/2014, de 4 d’abril, de
seguretat privada, ha mantingut el principi general de què
els serveis de vigilància i protecció
s’han de prestar a l’interior dels edificis, instal·lacions o propietats que
calgui protegir.

ASPECTES NORMATIUS

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa
Xarxa de
de col·laboració
col·laboració

No obstant, la mateixa norma ha
regulat, d’una manera més àmplia
que en la normativa anterior, diversos supòsits en què es podran prestar serveis de vigilància en vies o
espais públics o d’ús comú, o en els
quals la prestació d’aquells comporta la presència del personal de seguretat privada en la via pública.
Un dels supòsits d’aquests tipus de
prestació que no estava expressament previst en la regulació anterior
a la citada Llei són els anomenats
“serveis de ronda o de vigilància
discontínua”, els quals es defineixen
com a “visita intermitent i programada als diferents llocs de vigilància
establerts o als diferents llocs objecte de protecció” en l’apartat 1.e) de
l’article 41.
Aquesta previsió normativa, doncs,
dóna cobertura legal a la possibilitat
que, mitjançant un únic servei de
seguretat privada, es puguin protegir
diferents llocs, de forma que:

 El servei discontinu de vigilància
i protecció es podrà prestar en
execució d’un únic contracte, ja
que, en tractar-se del mateix
servei, no cal disposar d’un contracte de prestació de servei de
seguretat privada per a cadascun dels llocs de vigilància o
objecte de la protecció.

 El servei es prestarà exclusivament en els diversos llocs que
s’hagin determinat en contractar
-lo. Per tant, s’ha de remarcar
que l’espai de desplaçament
entre cadascun dels punts no
serà, en cap cas, objecte de
vigilància o protecció.
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 D’acord amb l’apartat 2 de l’article 39 de la Llei, el personal que
presti el servei haurà d’anar degudament uniformat, amb el distintiu visible i portar els mitjans
de defensa, no només en els
diferents llocs objecte de protecció, sinó també en els desplaçaments entre ells.
Ateses les característiques d’aquest
tipus de servei, és necessari que en
el corresponent contracte o contractes quedin clarament determinats
quins llocs seran objecte de protecció, sense que es consideri suficient
una referència genèrica a tot el conjunt. Així, per exemple, si un servei
es contracta per vigilar els immobles
propietat d’una determinada entitat,
no serà suficient que en la documentació contractual es faci referència a
aquest conjunt d’immobles, sense
detallar-los, sinó que és necessari
que hi hagi la relació detallada de
quins són els immobles i la seva respectiva ubicació.
La necessitat de detallar els llocs que
seran objecte de protecció mitjançant
un únic servei té relació amb la previsió legal que el servei de vigilància
sigui programat. Aquesta programa-

ció comporta tenir clarament determinats, en tot moment, tots els llocs
en els quals es prestarà el servei de
seguretat privada i que, consegüentment, integraran l’àmbit de prestació
d’aquest. Per aquest motiu, una
vegada s’hagi començat a prestar el
servei, qualsevol addició o supressió
de llocs objecte de protecció, haurà
de ser prèviament comunicada al
Departament d’Interior, mitjançant
l’aplicació telemàtica de comunicació de dades dels contractes de seguretat privada.
Finalment, escau assenyalar que no
hi ha una norma reglamentària que
desenvolupi el citat article de la Llei
de seguretat privada. Per tant, caldrà esperar que el futur Reglament
de seguretat privada acabi de configurar les possibilitats que es desprenen de l’actual regulació dels serveis
de ronda o de vigilància discontínua,
així com, si s’escau, els requisits
específics que s’hagin de complir
per a la seva prestació.
Per a més informació, us podeu
adreçar al Servei de Seguretat Privada:
bustia.seguretat.privada@gencat.cat
o telèfon 935 512 000

XARXA DE COL·LABORACIÓ BUTLLETÍ 10 SETEMBRE 2015

la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva deguda en referència al secret professional que ha de guardar.

4. ALTRES INFORMACIONS
4.1 Actuació conjunta de mossos d’esquadra i vigilants de seguretat

E

1

l passat mes de juliol, vigilants de l'empresa de Seguretat Privada LPM, estant de
servei a l'Estació d'ADIF a Lleida,
van iniciar una actuació motivada per
l'actitud violenta i agressiva d’un home que pretenia pujar en un tren
d'alta velocitat amb un gos de grans
dimensions.
Els vigilants van prohibir-li l'accés al
tren, motiu pel qual aquesta persona
va començar a insultar, amenaçar i
intimidar els vigilants amb diversos
objectes contundents.
L'actuació va finalitzar amb la intervenció d'una dotació de la Policia de
la Generalitat—Mossos d’Esquadra,
que, juntament amb els vigilants, van
detenir la persona esmentada per
desordres públics, amenaces i
atemptat als agents de l'autoritat.

4.2 Els Mossos d'Esquadra detenen l'autor d'una agressió a un interventor de RENFE

E

l 22 d’agost es va produir una
agressió a un interventor de
RENFE a l’estació MolletSanta Rosa de la població de Mollet
del Vallès (Barcelona).
L’autor va iniciar una discussió verbal
amb l’interventor i, de sobte, el va
escopir a la cara i seguidament li va
mossegar l’orella esquerra, arrancant
-li’n un tros.
L’autor responia a la descripció d’un
jove, nacional, d’uns 18-25 anys d’edat, 1,70-1,75 m d’alçada, molt prim,
amb el rostre parcialment tapat, que
portava barba o perilla poc poblada.
Ràpidament, des de la Unitat Central
de Seguretat Privada es va elaborar
un comunicat per a difondre’l mitjançant la Xarxa de Col·laboració per a
la recerca i detenció del presumpte
autor dels fets.
Cal posar de manifest la gran quanti-
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tat de professionals de la seguretat
privada que reben aquestes comunicacions, tant periòdiques com extraordinàries, i potencialment poden
aportar informació útil per a la resolució dels fets.
El 28 d’agost, agents de la Policia de
la Generalitat—Mossos d'Esquadra
van detenir un individu de 18 anys,
de nacionalitat espanyola i veí de
Parets del Vallès (Barcelona), com a
presumpte autor d’un delicte de lesions i un delicte d'atemptat als
agents de l'autoritat.
El presumpte autor va ser localitzat
pel personal de RENFE, que havia
estat receptor del comunicat difós
amb celeritat des de les primeres
actuacions.
La bona coordinació entre la seguretat pública i privada, així com l’agilitat
en les comunicacions, va permetre la
detenció d’aquesta persona.
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ALTRES INFORMACIONS

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa de col·laboració

Xarxa de col·laboració
la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva deguda en referència al secret professional que ha de guardar.

A

ra mateix delinquir a l'aeroport de Barcelona-El Prat és
difícil, els lladres ho tenen
complicat. De fet, en els darrers
anys, la xifra de delictes que es
constata a l'aeroport s'ha reduït
bastant.

ALTRES INFORMACIONS

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

4.3 Prevenció de furts a l’aeroport Barcelona-El Prat

La raó principal d'aquesta dada es
troba en la tecnologia. Concretament, en les aproximadament 4.000
càmeres que enfoquen gairebé tots
els espais de les instal·lacions aeroportuàries, una eina de treball que,
combinada amb el patrullatge diari,
ajuda a prevenir i augmentar l'índex
de resolució de qualsevol fet.
Per dirigir l'activitat policial, es fa un
estudi previ i setmanal del mapa
delinqüencial, on es descriuen la
tipologia de les infraccions comeses, la ubicació dels fets i els horaris de comissió d'aquestes infraccions.
A posteriori d'aquest estudi, se
sol·liciten al departament de seguretat privada de l'aeroport, com a
titular del circuit tancat de televisió,
l'enfocament dels punts negres més
destacats.
Una dada important que s'obté amb
l'anàlisi anterior és que els furtadors
assumeixen més risc durant l'estiu,
període en el qual passen una mitjana de 120.000 passatgers diaris
per les instal·lacions aeroportuàries.
Aquest fet és aprofitat pels carteristes per robar enmig de la multitud.
Les víctimes solen ser persones
confiades que descuiden les maletes a l'hora de fer les gestions de
facturació, lloguer de vehicles, etc.
L'objecte més furtat acostuma a ser
la bossa de mà, que és on es guarden els objectes de més valor.
Les falsificacions documentals per
accedir a països restringits per raó
de nacionalitat i les apropiacions
indegudes de vehicles de lloguer
són, respectivament, el segon i tercer delicte més registrat a l'aeroport.
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la seguretat privada es va comprometre a fer un bon ús de les informacions que rebés i a mantenir la reserva deguda en referència al secret professional que ha de guardar.

5. CONEIX LA PG-ME
Unitat de Mitjans Audiovisuals

L

a Unitat de Mitjans Audiovisuals es troba al Complex Central de la Policia de la Generalitat—Mossos d’Esquadra (PG-ME)
a Sabadell (Barcelona) i forma part
de l’Àrea de Comunicació del Gabinet del Director General de la Policia.
Aquesta Unitat es va crear a finals
de 2011 amb motiu de la celebració
del 25è aniversari de la incorporació
de la dona a la PG-ME, quan es va
demanar la creació d´un vídeo institucional. Arran d´aquí, es va valorar
el fet de treballar el contingut audiovisual des del mateix cos, fet que ha
contribuït a estalviar recursos econòmics i a crear un producte des del
prisma policial.

CONEIX LA PG-ME

Nota de confidencialitat Recordem que mitjançant la seva signatura del document d’adhesió a la Xarxa de Col·laboració entre la PG-ME i els professionals de

Xarxa de col·laboració

Entre les seves obres, cal destacar,
a mode d’exemple, la seva participació en el projecte del calendari solidari de la PG-ME, d’edició anual, i el
vídeo institucional amb motiu del Dia
de les Esquadres de la PG-ME, del
qual ja s’han fet quatre edicions, i
que són de visionat públic, a través

del Facebook i del canal de Youtube de Mossos d’Esquadra.
Per a la segona i tercera edició del
Dia Català de la Seguretat Privada, la Unitat de Mitjans Audiovisuals
va ser també l’autora del vídeo institucional a mode de presentació i
d’acte previ de la cerimònia.

Formada per un caporal i dos mossos, s’encarrega d’elaborar el material audiovisual de tots els actes de
la PG-ME que després han de tenir
difusió mediàtica, tant a nivell intern
com extern, així com del tractament i
l’edició d’imatges d’operatius, accions i dispositius policials que es fan
servir tant a premsa escrita com als
informatius televisius.
Aquesta Unitat, doncs, assumeix la
cobertura de visites institucionals,
lliurament de condecoracions, notes
de premsa, vídeos institucionals de
la PG-ME, etc.
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Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)

LA IMATGE
Dispositiu de seguretat a la Diada Nacional de Catalunya

