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gents de la policia de la
Generalitat-mossos
d’esquadra
(PG-ME)
de Barcelona van detenir el
passat 26 de març tres homes
i una dona d’una mateixa família (ambdós progenitors de 48 i
45 anys i dos fills de 19 i 23
anys), veïns de Barcelona,
com a presumptes autors d’un
delicte contra la salut pública.
Els detinguts havien muntat un
laboratori clandestí de drogues
en el pis on vivien, i des d’on
també comercialitzaven amb
les substàncies tòxiques.
La investigació que ha permès
detenir la família es va iniciar
després que diverses persones del veïnatge denunciessin
una problemàtica persistent en
aquest domicili. Els veïns explicaven que contínuament hi
anaven persones amb aspecte
de toxicòmans i que sovint els
molestaven perquè s’equivocaven de pis. A banda, dins
del domicili se sentien sorolls
persistents i desprenia pudor
de productes químics que van

arribar a irritar els ulls d’alguns veïns.
Les primeres informacions
rebudes apuntaven que la
família suposadament estaria
manipulant substàncies tòxiques, que també venia. Per
aquest motiu, el 26 de març
els investigadors van dur a
terme una entrada i escorcoll
al domicili per poder preservar
les proves i evitar la manipulació o la desaparició de la droga.
A l’interior van trobar productes destinats a preparar i tallar
la droga, envasos i recipients
per cuinar-la, embolcalls de
plàstic, balances de precisió,
etc. També van localitzar
substàncies
estupefaents,
entre les quals, marihuana,
cristall (MDMA) i cocaïna, la
majoria preparades en petites
dosis per ser venudes i una
llibreta on estaven anotades
les comandes de diversos
clients.
Durant l’entrada també van
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localitzar una pistola detonadora, dues navalles i munició detonadora. Aquestes armes les
usava la família per protegir-se
de possibles robatoris o agressions que podrien patir arran de
la seva activitat il·lícita.
La família, que tenia un
laboratori on fabricava
principalment cocaïna que
després venia en petites
dosis, també disposava de
marihuana i altres drogues de
disseny
La família disposava de 2.170
euros en una caixa forta i
19.000 euros més amagats en
la màniga d’un barnús, a més
d’una llibreta bancària on constava un degoteig constant de
petits ingressos.
També van trobar diversos rellotges d’alta gamma i joies que
els investigadors sospiten que
es feien servir per blanquejar
els diners que obtenien de la
droga.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.2 BUMPING: Modus operandi per cometre robatoris a domicilis

E

n els primers mesos d’aquest
any s’han produït diversos
robatoris amb força a domicilis, especialment de la província de
Lleida amb un mètode anomenat
“bumping”. Aquest mètode consisteix
a desbloquejar els cilindres dels
panys de la porta d’entrada.
Primerament, els delinqüents introdueixen una clau modificada perquè
entri dins del pany de la porta del
domicili on volen accedir i, un cop
introduïda, donen un cop a la base
de la clau i es desbloquegen els cilindres, fet que facilita l’obertura de la
porta. Amb aquesta tècnica no s’observen danys exteriors al pany i l'únic
que es pot detectar és que el bombí
va una mica més dur. Fins al moment, en tots els robatoris realitzats
la marca del pany atacat ha estat la
mateixa.

rents poblacions del territori català.
Tres dels robatoris han estat en
domicilis de la ciutat de Lleida, tres
a Tarragona, dos a Valls, dos a Rubí, un a Tàrrega i un altre a Balaguer.
Després d’una complexa investigació, es va determinar que els lladres
utilitzaven temporalment un habitatge de Balaguer com a residència.
Amb aquesta informació, efectius de
la PG-ME van muntar un dispositiu
per detenir-los.
Sobre les 09.30 hores del 8 d’abril,
els cinc sospitosos van sortir del
domicili i es van distribuir en dos
vehicles. Quan es disposaven a
sortir de la població, els van interceptar i detenir. Dins els vehicles
portaven diversos jocs de claus
modificades i rossinyols, entre d’altres eines adaptades per poder ma-

Agents de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra (PGME) van detenir el 8 d’abril cinc homes, d’edats compreses entre els 26
i els 45 anys, veïns de Balaguer
(Noguera), com a presumptes autors
de dotze delictes de robatori amb
força i per pertinença a grup criminal,
els quals operaven amb aquest mètode.

Fins a la data, la PG-ME ha trobat
indicis que relacionen els detinguts
amb una dotzena de robatoris amb
força que han estat perpetrats entre
el 24 de febrer i el 7 d’abril en difeXARXA DE COL·LABORACIÓ BUTLLETÍ 5

Posteriorment, els agents van efectuar una entrada i perquisició al domicili dels implicats, situat al carrer de la
Botera de Balaguer. Durant l’escorcoll de les diferents dependències,
van localitzar una quarantena d’objectes de dubtosa procedència. Entre
aquests, hi havia nombroses joies,
rellotges de polsera, monedes de
col·leccionisme, diners i tot tipus
d’aparells electrònics. Alguns dels
objectes ja han estat identificats i
retornats als propietaris legítims.
La investigació continua oberta i no
es descarten noves detencions i imputacions.
S’han recuperat moltes joies amb
inscripcions de les quals s’indaga la
procedència, ja que no han estat
reconegudes pels propietaris dels
domicilis assaltats.

1

El grup criminal s’havia especialitzat
a forçar panys d’una única marca
comercial, fins i tot disposaven d’eines que havien fabricat artesanalment. Cada membre del grup feia
unes funcions determinades. Hi havia els que conduïen fins als llocs
que volien assaltar i posteriorment
feien tasques de vigilància. Una altra
part del grup s’encarregava de perpetrar el robatori, després de comprovar que no hi havia ningú dins
l’habitatge.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.3 Estafa a establiments d’oci simulant trucada d’una companyia elèctrica

D

urant el mes de febrer de
2014 es va iniciar una investigació a conseqüència del
gran nombre de denúncies presentades per diversos establiments
d’oci i restauració en què denunciaven ser víctimes d’una estafa. Els
autors de l’estafa eren membres
d’una organització criminal que es
dedicaven a fer-se passar per treballadors d’una companyia elèctrica i,
mitjançant trucades telefòniques a
establiments d’oci com restaurants,
hotels, discoteques o altres establiments comercials, els reclamaven
suposats deutes impagats i, en cas
de no pagar immediatament, els
tallarien el subministrament elèctric,
en poques hores o minuts. Els facilitaven un número de compte corrent
per fer l’ingrés immediat i els donaven referències o dades que donaven credibilitat a les trucades.

supera els 300.000 euros, tot i que
podria ser superior ja que les persones detingudes feia anys que es dedicaven a cometre les estafes.
Agents d’investigació de la policia de
la Generalitat-mossos d’esquadra
(PG-ME), durant el mes de març, van
fer una operació policial per desarticular l’organització, amb el resultat de
la detenció de 38 persones, entre les
quals els dos líders i un dels princi-

pals captadors van ingressar a presó. Una de les persones va ser detinguda a l’aeroport de Barajas quan
intentava fugir a la República Dominicana.
El grup criminal estava estructurat
en tres nivells: els caps de l’organització, els captadors i els testaferros.
La investigació continua oberta i
podrien produir-se noves detencions.

A tota Catalunya hi ha uns 75 establiments afectats. L’import estafat

1.4 Venda il·legal d’armes

E

l passat mes de març es va
intervenir una gran quantitat
d’armes de foc reals, arran
d’una actuació iniciada per la trucada
d’un ciutadà.

Es van fer escorcolls a dos domicilis
de la persona detinguda, a les províncies de Barcelona i Girona, i es va
localitzar una gran quantitat d’armes
de foc llargues i curtes, de les quals
no disposava de documentació, no
constava el seu origen i algunes tenien alteracions i modificacions. També es va localitzar una gran quantitat
de projectils i tres quilograms de pólvora negra.

Un home va ser detingut mentre estava fent una venda d’armes. En el
moment de la detenció in fraganti es
van localitzar a l’interior del seu vehicle diverses armes de foc curtes,
armes blanques i diners en efectiu,
uns 11.000 euros aproximadament.
El detingut només disposava de do-
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cumentació i permisos d’algunes
armes, que també van ser intervingudes.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.5 Fulla punxant camuflada amb aspecte de targeta

E

n edicions anteriors hem tingut l’oportunitat de mostrar
estris i/o objectes perillosos
que poden portar els ciutadans, en el
context d’un emmanillament, una
detenció, identificació, escorcoll o
qualsevol altra situació en què un
agent de policia o un vigilant es poden trobar realitzant les seves funcions.
En aquesta ocasió fem difusió d’una
arma simulada sota l’aparença d’una
targeta, que amaga una fulla punxant
i tallant, tipus ganivet.
Aquest estri ha estat localitzat a la
cartera d’un detingut, en el seu escorcoll a l’Àrea de Custòdia de Detinguts de Barcelona.
Un cop desplegada la fulla de la base de la targeta, l’eina queda muntada en forma d’una petita navalla, fet
a tenir en consideració per qualsevol
professional de la seguretat.

1.6 Aparell per manipular la ruleta elèctrica

A

la primera edició del Butlletí
de seguretat privada, el
desembre de 2014, vàrem
publicar un article sobre un sistema
per manipular la ruleta electrònica de
certes marques i models.
Amb posterioritat a la notícia, mitjançant la Unitat de Cooperació Transfronterera (UCT) - Centre de Cooperació Policial i Duanera del Pertús
(CCPD) de la PG-ME, s’ha tornat a
tenir coneixement de l’ús d’aquests
tipus d’aparells (imatges 1, 2 i 3), en
aquest cas a França, on es poden
adquirir a diferents adreces electròniques d’Internet.
Es pot observar que aparentment es
tracta del mateix tipus d’aparell, fet
que sembla indicar la proliferació del
seu ús i de la pràctica delictiva associada, tenint en compte la facilitat
que ofereix Internet per adquirir el
material.
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
2.1 Operació antiterrorista contra un grup gihadista molt actiu i present a diverses localitats de Catalunya

E

l passat 8 d’abril, efectius de
la policia de la Generalitatmossos d’esquadra (PG-ME)
varen portar a terme una operació
contra el terrorisme gihadista a diverses localitats de Catalunya.
Aquesta operació antiterrorista va ser
la culminació de catorze mesos d’investigació d’una cèl·lula molt activa,
les activitats de la qual cercaven un
triple objectiu:

 La planificació i comissió d’atemptats a Catalunya, atenent les
consignes i missatges llançats
des de l’organització terrorista
Estat Islàmic/DAESH.

 La captació de nous membres, tot
radicalitzant joves, molts d’ells
conversos, amb l’objectiu d’incorporar-los a la cèl·lula operativa o
per enviar-los a Síria o Iraq.

 La provisió de combatents per al
gihad, mitjançant l’enviament de
combatents per enrolar-los en les
organitzacions gihadistes desplegades al lloc, fonamentalment a
Estat Islàmic/DAESH.
Del total d’11 persones detingudes
en aquesta operació, set van ingressar a presó per ordre del Jutjat d’Instrucció número 1 de l’Audiència Nacional i un menor va ésser internat en
un centre per ordre de la Fiscalia de
Menors de la mateixa Audiència Nacional.

Respecte a aquesta operació, cal
destacar l’alt grau de radicalització
dels detinguts, la seva voluntat de
cometre un atemptat al territori català
i, finalment, que malgrat havien fet
accions preparatòries per portar a
terme aquestes accions terroristes,
en cap moment els objectius que tenien com a possibles es van veure
amenaçats amb una acció directa i
imminent.

ports, així com a determinats edificis
significatius.

A més, comandaments de la PG-ME
van mantenir reunions amb els directors de seguretat d'edificis i d’una
entitat bancària que els detinguts
estaven considerant com a objectius
per atemptar-hi, perquè rebessin de
primera mà la informació relativa als
seus entorns de responsabilitat.

La investigació ha estat
especialment complexa, tant per
les mesures de contravigilància
que prenien els detinguts, com per
la voluntat de cometre una acció
terrorista al nostre territori

Altrament, cal recordar que, des del
passat 7 de gener, quan es van produir els atemptats a París, es va establir el NIVELL 4 (elevat) d’amenaça
terrorista de caire gihadista (sobre
una escala de 5). Aquest nivell no ha
variat des de llavors i encara continua
vigent.

Es sol·licita que qualsevol incidència
urgent sigui comunicada a través del
telèfon d’emergències 112. La tramesa d’informació que es consideri rellevant (no urgent) vinculada amb
aquesta amenaça podrà ésser vehiculada a través de la Xarxa de
Col·laboració.

Tal i com ja es va informar al document tramès el dia 8 de gener, aquest
nivell suposa un reforç de les mesures de vigilància i prevenció en
aquells espais amb gran concentració
de persones, infraestructures crítiques i estratègiques, nodes de trans-

Finalment, a través d’aquestes línies
es volen agrair les nombroses mostres de reconeixement i suport que,
des de diferents empreses que conformen la comunitat de seguretat
privada, han fet arribar a aquest cos
per l’èxit d’aquesta operació.

2

A aquests cal sumar els tres homes
detinguts al desembre a la frontera
entre Bulgària i Turquia, quan intentaven integrar-se com a combatents
a l’organització terrorista esmentada.
Els detinguts (deu homes, un d’ells
menor, i una dona) tenen edats compreses entre els 17 i els 45 anys.
D’aquests, cinc són espanyols
(quatre d’ells conversos a l’Islam),
cinc tenen nacionalitat marroquina i
un, el menor, és paraguaià (també
convers).
Pàgina 6
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1

Així mateix, cal incrementar les mesures d’autoprotecció personal en les
tasques de vigilància i d’identificació
de persones, controls d’accessos a
edificis, especialment si aquests corresponen a edificis oficials, punts de
control de viatgers i seus de mitjans
de comunicació.

3
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
2.2 Desarticulat un grup criminal que es dedicava a extorsionar empresaris de Barcelona

A

gents de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra
(PG-ME) adscrits a la Unitat
Central de Segrestos i Extorsions
(UCSE) van detenir el 26 de març
quatre homes per pertinença a grup
criminal, tinença il·lícita d’armes,
robatori amb violència i intimidació i
extorsió d’un empresari de Barcelona. També se’ls imputen els delictes
de receptació, descobriment i revelació de secrets i usurpació de funcions públiques.

En un primer moment, l’empresari va
acceptar les condicions del grup per
recuperar els diners, però, poc després, es va fer enrere i va demanar al
presumpte cobrador d’impagaments
que ho deixés córrer.
Va ser en aquell moment que el grup
de suposats cobradors va començar
a extorquir l’empresari. El van advertir que ja havien fet despeses en
iniciar gestions per aconseguir el
cobrament i li van exigir un pagament
de 40.000 euros.

A més, els investigadors van donar
d’alta una ordre de crida i cerca per
localitzar un dels integrants del grup
que no es va localitzar i se’n va denunciar un altre per la seva
col·laboració amb les accions del
grup.
La investigació es va iniciar arran de
la denúncia d’un empresari, dedicat
als perfums, entre altres negocis,
que estava sent extorquit per un
grup d’homes des de finals de l’any
passat.
Tot es va iniciar quan l’empresari,
que no aconseguia cobrar un deute
elevat, es va posar en contacte, a
través d’un conegut, un home que
formava part d’un grup organitzat i
que es va oferir per gestionar el cobrament del deute.

sobre.

1

Un dels membres del grup era un
expert informàtic que havia treballat
per a la víctima fent el manteniment
dels ordinadors de la seva empresa.
Aquesta persona va ser qui va posar
en contacte l’empresari amb els
extorsionadors. Aquest informàtic va
facilitar al grup dades personals de
la víctima i de la seva família, informació que van usar per atemorir
l’empresari i recordar-li que no havia
de contactar amb la policia.
Des de finals de desembre passat,
els detinguts van obligar l’empresari
a fer diversos pagaments en efectiu,
intimidant-lo amb armes de foc i
armes blanques. Quan van veure
que l’empresari no disposava de
més diners, van obligar-lo a entregar
-los dos vehicles de la seva propietat.

3

2
Pocs dies després, l’extorsionador,
que sabia que l’empresari es dedicava als perfums, li va fer una comanda
i va demanar concertar una trobada.
A la cita, però, van aparèixer dos
homes fortament armats que van
exigir a la víctima els 40.000 euros i li
van sostreure els perfums que duia a

Tan bon punt els investigadors van
tenir coneixement dels fets, van localitzar i controlar el grup fins a tenir
la certesa de qui eren, on vivien i
l’activitat que realitzaven.
Finalment, la matinada del 25 de
març, agents especialitzats d’intervenció van fer tres entrades simultànies en els domicilis del grup ubicats
a Granollers, Barcelona i PalauSolità i Plegamans, en un dispositiu
on es van detenir tres membres del
grup.
En aquest dispositiu simultani es va
localitzar diversa documentació i
proves dels delictes comesos, així
com grans quantitats de diners en
efectiu, armes de foc reals i simulades, gran quantitat de munició de
diversos calibres, dues armilles antibala, dues armilles reflectants amb
la inscripció “Guardia Civil” i una
placa policial falsificada també de la
“Guardia Civil”.
El dia següent es va detenir un quart
membre del grup. La investigació
continua oberta i no es descarten
més detencions.
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3. ASPECTES NORMATIUS
Uniformitat diferent del vigilant de seguretat

E

n relació amb els vigilants de
seguretat, l’Ordre INT/318/
2011, d’1 de febrer, sobre
personal de seguretat privada, preveu, per una banda, la possibilitat
que els vigilants puguin utilitzar peces d’uniformitat diferents de les autoritzades inicialment en relació amb
la seva empresa i, per altra banda, la
possibilitat de substituir la seva defensa reglamentària per altres armes
de defensa, sempre que es garanteixi que les seves característiques i ús
s’ajusten al que preveu el Reglament
d’armes.

ta tipus “polo” de màniga curta, pantaló operatiu i botes en lloc de sabates, entre d’altres elements.
És important destacar que l’ús d’aquestes peces d’uniformitat diferents
a les que integren la uniformitat inicialment autoritzada a l’empresa comporta el compliment, en qualsevol

D’acord amb aquesta normativa, és
força habitual que hi hagi empreses
que, per exemple, en relació amb
determinats serveis, tinguin interès a
poder utilitzar un uniforme que inclogui una americana i un pantaló de
vestir (la uniformitat coneguda com a
VIP) i, alhora, substituir la defensa
reglamentària per un esprai de defensa personal. Aquesta opció de les
empreses de seguretat sol obeir a la
necessitat de donar resposta a alguns serveis on es requereix que els
vigilants de seguretat aportin una
imatge més formal en consonància
amb el lloc de prestació del servei o,
també, en funció del tipus de persones (com ara personal directiu) que
es trobaran al lloc de prestació del
servei de vigilància i protecció.
Un altre supòsit que pot comportar
l’ús d’uniformitat diferent és el cas de
l’empresa de seguretat contractada
per a serveis de vigilància relacionats
amb el desenvolupament d’esdeveniments esportius, concerts, grans
aglomeracions de públic o situacions
similars. En aquest cas, la valoració
del tipus de servei pot portar a considerar que els vigilants podran desenvolupar les seves funcions de forma
més òptima i eficaç amb una roba de
característiques operatives més adients al servei en concret. Un exemple seria la uniformitat que es veu a
les imatges, que inclou una samarrePàgina 8
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cas, de determinades obligacions,
com ara la visibilitat permanent de
l’emblema o anagrama de l’empresa
i del distintiu dels vigilants, així com
la indicació de la funció de seguretat.
Pel que fa a la tramitació administrativa derivada del que s’ha exposat,
escau tenir en compte que l'article
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3. ASPECTES NORMATIUS
Uniformitat diferent del vigilant de seguretat (continuació)
22.3 de l’Ordre abans esmentada
estableix que la possible utilització
d'altres tipus de peces de roba diferents de la uniformitat autoritzada
haurà de ser prèviament comunicada
a l’Administració, la qual podrà denegar-ne la utilització. D'acord amb
aquesta consideració jurídica, per a
la utilització de peces de roba diferents de la uniformitat autoritzada
és suficient que l’empresa de seguretat ho comuniqui a l’òrgan
administratiu corresponent, sense
que s’hagi d’esperar que aquest
emeti cap autorització. L’òrgan
administratiu, però, si escau, podrà denegar la utilització d’aquelles peces de roba.
En canvi, la possibilitat que els
vigilants de seguretat portin un
esprai de defensa personal en la
prestació del servei de vigilància i
protecció en substitució de la defensa reglamentària sí que està
subjecta a l’obtenció d’una prèvia
autorització administrativa. Així,

cal indicar que l'article 26 de l’esmentada Ordre ministerial, després
d'establir les característiques que ha
de tenir la defensa reglamentària
dels vigilants de seguretat, disposa
que l’Administració, a petició de l'empresa de seguretat, podrà autoritzar
la substitució o el complement de la
defensa reglamentària per altres
armes defensives, així com la utilització d'altres elements defensius, per
al seu ús en esdeveniments o serveis que, per les seves condicions de
desenvolupament, ho requereixin.
A banda de les possibilitats a les
quals s’ha fet referència, escau
apuntar que la Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, preveu a
l’article 39.2 la possibilitat que reglamentàriament s’estableixin excepcions a l’obligació dels vigilants de
seguretat de desenvolupar les seves
funcions amb uniforme i distintiu. No
obstant aquesta previsió, de moment
no s’ha dut a terme el desenvolupament normatiu de la Llei, i l’única
norma reglamentària que regula excepcions al deure d’uniformitat, en
aquest cas sotmeses a autorització,
és
l’article
23
de
l’Ordre
INT/318/2011, en relació amb serveis
que s’hagin de prestar en determinades condicions (climatològiques o
d’especial perillositat, per exemple) i
d’acord amb el que disposi la normativa relativa a salut, seguretat o prevenció de riscos laborals.
Finalment, s’ha de tenir en compte
que l'article 13.1.b) de l’esmentada
Llei estableix que és competència de
les comunitats autònomes que, d'acord amb els seus estatuts, tinguin
competència per a la protecció de
persones i béns i per al manteniment
de l'ordre públic, l'autorització de les
activitats i serveis de seguretat privada que es realitzin a la comunitat
autònoma quan requereixin d'aquesta o de control previ. Per aquest motiu, en l'àmbit territorial de Catalunya correspon a la Generalitat la
competència per poder denegar o,
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quan escaigui, autoritzar, la utilització de peces de roba diferents
de la uniformitat que té autoritzada
una empresa de seguretat, així
com autoritzar, en relació amb un
servei concret, la substitució de la
defensa reglamentària dels vigilants de seguretat, per altres mitjans de defensa. Aquest tipus d’autorització l’emet la Direcció General
d’Administració de Seguretat. En
qualsevol cas, amb caràcter previ, la
Unitat Central de Seguretat Privada
(UCSP) de la policia de la Generalitat
- mossos d’esquadra emetrà un informe sobre la idoneïtat de les substitucions comunicades o sol·licitades per
l’empresa de seguretat corresponent.
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4. ALTRES INFORMACIONS
4.1 Grafits en instal·lacions ferroviàries

L

’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità (ASTMET) de
la policia de la Generalitatmossos d’esquadra (PG-ME) té competència per dur a terme la prevenció
i persecució dels il·lícits penals a la
xarxa ferroviària. Un dels problemes
que més preocupa els operadors
ferroviaris, a més a més dels furts,
són els grafits. La Unitat d’Investigació de l’ASTMET estudia, investiga i
combat aquest fenomen.
Els grafits relacionats amb el transport ferroviari es realitzen en format
de pintades murals l’extensió dels
quals pot cobrir tot el lateral d’un
vagó o la part frontal d’un tren.
Aquestes pintades són quelcom més
que una signatura feta amb retolador
a qualsevol paret, es tracta de pintades de grans dimensions fetes amb
esprais de pintura que requereixen
una planificació i organització prèvies
dels grafiters per aconseguir realitzar
-les.
Com actua el grafiter?
Els grafiters normalment actuen en
grup. Accedeixen a una estació, prèviament estudiada, on hi hagi un tren
o metro aturats per poder executar la
pintada. Per arribar on es troba el
seu objectiu, sovint salten murs, forcen o trenquen portes, s’introdueixen
en forats de ventilació, danyen les
càmeres de seguretat... D’altres vegades, utilitzen els sistemes de frenat d’emergència de l’interior dels
trens per forçar l’aturada i materialitzar el grafit en pocs minuts en presència d’usuaris.
Un cop arriben on hi ha el tren, el
mateix grup executa el repartiment
de funcions acordat i es distribueixen
espacialment a la zona on pretenen
realitzar el grafit: un vigila i alerta si
ve algun treballador o els vigilants de
seguretat, un altre grava amb un
mòbil o una càmera l’acció i, finalment, la resta pinten. No fan dibuixos
a l’atzar, dibuixen el nom (tag) amb
el qual són coneguts en l’ambient
Pàgina 10

grafiter en lletres ben grans amb la
finalitat de deixar empremta de pas o
marcar territori. En la gran majoria de
casos fan fotografies o ho graven en
vídeo per després fer-ne difusió a les
xarxes socials i d’aquesta manera
augmentar el seu prestigi entre els
grafiters.
Els grafits o pintades murals estan
tipificats al Codi penal actual com
una falta de deslluïment a bé moble i
immoble en funció de si es produeixen al tren o a les instal·lacions. Malgrat que la consideració penal sigui
lleu, aquest acte vandàlic comporta
un important perjudici econòmic i
d’afectació a l’usuari i que els operadors destinin molts recursos de seguretat per poder aturar les intrusions,
que malauradament són freqüents.
La responsabilitat civil associada en
cas de condemna comporta una pena econòmica en funció del valor del
perjudici causat i reclamat per l’operador denunciant.
Així mateix, els danys que sovint
causen per arribar fins a l’objectiu, i
les amenaces o agressions que de
vegades cometen, comporten que la
investigació determini indicis per
poder imputar als autors fets que
constitueixen delicte i, per tant, una
major responsabilitat penal associada.
Un dels temes que preocupen és la
violència i l’agressivitat que mostren
els grafiters quan són sorpresos in
fraganti. Si abans la presència d’un
vigilant o de personal propi de l’operador els feia marxar corrents, deixant abandonats els esprais i la seva
pintada a mig fer, actualment es donen casos en els quals no dubten a
quedar-se al lloc i fer front fent llançaments d’esprais o pedres que hi ha
a la via, buidant extintors o accions
semblants.
Actuació dels vigilants
En cas de detectar una intrusió és
important activar immediatament el
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circuit de l’emergència abans d’iniciar
una actuació amb grafiters. Així
doncs, és necessari informar amb
celeritat la sala de seguretat de l’operador perquè, a través del telèfon
d’emergències 112, s’activin ràpidament els recursos policials per donar
suport a la intervenció iniciada pel
personal propi de l’operador i/o vigilants de seguretat, i gestionar l’incident al lloc.
En cas d’haver patit l’agressió o l’amenaça d’un grafiter, és necessari
que el perjudicat interposi denúncia
en qualsevol comissaria de mossos
d’esquadra per poder procedir a la
investigació i determinar la responsabilitat penal de l’autor.
El Grup de Grafits de l’ASTMET ha
investigat més de 100 casos l’any
2014 i les sentències judicials deixen
palès l’augment de fets denunciats i
condemnats.
El personal ferroviari i els vigilants de
seguretat que treballen a la xarxa del
transport disposen d’informació d’interès per a la PG-ME. Atesa l’experiència, fruit de la tasca diària a l’entorn ferroviari i les actuacions amb
els grafiters, són coneixedors d’aquest fenomen i una font d’informació que pot aportar valor a les accions de prevenció que es realitzen
des de les unitats de seguretat ciutadana i les investigacions de la Unitat
d’Investigació de l’ASTMET.
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4. ALTRES INFORMACIONS
4.2 Caminada solidària

E

ls anys 2012, 2013 i 2014, la
Regió Policial Central de la
policia de la Generalitat–
mossos d’esquadra ha organitzat
una caminada des de Manresa fins a
Montserrat, seguint la ruta del Camí
de Sant Jaume.
La raó d’organitzar aquesta caminada és fer un acte solidari envers els
malalts de càncer i les seves famílies, i també un record per aquells que
han lluitat contra aquesta malaltia.

“Fem camí al teu costat”
Amb aquest lema, es dissenyen unes
samarretes commemoratives per lluir
durant les caminades.
El primer any van ser més de 300
caminadors, el segon 600, i el 2014,
més de 950 caminadors, que van
recórrer el camí fins a Montserrat, on
cada any han estat rebuts per la comunitat religiosa, i on també es fa
una ofrena de la samarreta solidària,
com a agraïment per l’acollida i el
tracte dispensat.

Els diners aportats voluntàriament i
desinteressada pels patrocinadors i
col·laboradors, més els diners recaptats de la venda de les samarretes,
es destinen als Serveis d’Oncologia
de l’Hospital Althaia de Manresa, del
Consorci Hospitalari de Vic i Consorci Sanitari de l’Anoia, per col·laborar
en la lluita contra el càncer.

En aquests tres anys, s’han aconseguit 49.065 euros gràcies a les aportacions dels patrocinadors, i a la venda de més de 6.000 samarretes solidàries, diners que s’han destinat a
projectes de detecció i prevenció del
càncer en famílies mitjançant estudis
genètics, a la compra de material
mèdic per detectar el càncer de colon i al projecte de determinacions
genètiques per a determinats gens
com a mutacions predictives de resposta a certs fàrmacs per neoplàsia
d’ovari, entre d’altres.
Es pot comprar la samarreta solidària a les
comissaries de Manresa, Igualada, Vic,
Berga, Solsona, Complex Central Sabadell, ,
Girona, Tarragona, Lleida, la Seu d’Urgell,
Granollers i les de Barcelona de les Corts i
Plaça Espanya
També als hospitals Althaia Manresa,
Consorci Hospitalari de Vic, Consorci Sanitari
Anoia i Hospital Sant Bernabé de Berga
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5. CONEIX LA PG-ME
La Unitat Central de Menors

U

na de les primeres unitats
que es va crear al cos de la
policia de la Generalitat–
mossos d’esquadra (PG-ME) és la
Unitat Central de Menors (UCME),
que des de l’any 1985 fins a l’actualitat ha abordat de manera especialitzada la temàtica de menors.
La UCME treballa els dos vessants
que afecten aquest col·lectiu, el vessant de protecció i el de reforma,
altrament dita vessant penal o de
menors autors d’il·lícits penals.

quadra especialitzada en menors i
que, entre d’altres tasques, té la
d’instruir totes les diligències dels
menors detinguts a la ciutat de Barcelona.
A causa de l’operativitat permanent
de l’OAM, aquesta s’ha convertit en
un recurs d’informació per a tots els
cossos policials les 24 hores del dia,
quant a l’àmbit de l’atenció al menor.

Actualment aquesta Unitat es troba
ubicada físicament a la Ciutat de la
Justícia a Barcelona i, des de l’any
2001, és la Policia Judicial adscrita a
la Fiscalia Provincial de Barcelona,
Secció Menors.

El Grup d’Investigació principalment
fa les tasques d’investigació derivades de l’OAM, requeriments dels
Jutjats de Barcelona, requeriments
de la Fiscalia de Menors de Barcelona i peticions efectuades per la Direcció d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA).
La UCME també és l’encarregada
de traslladar a l’àrea tècnica corresponent les propostes sobre les directrius de treball en l’àmbit de menors, l’adaptació dels procediments
als canvis legislatius i l’assessorament a la resta del cos en qualsevol
temàtica d’aquest àmbit.
Quan arreu del territori català hi ha
alguna incidència relacionada amb
l’àmbit de menors, cal posar-la en
coneixement de la comissaria del
cos de mossos d’esquadra de referència del territori mitjançant una
denúncia o bé, en casos d’urgència,
s’ha de contactar amb el telèfon
d’emergències 112. Quan els fets ho
requereixin, el cos policial es posarà
en contacte amb la UCME per derivar el cas o bé fer les consultes necessàries per a la seva resolució.

Per treballar de manera especialitzada la temàtica de menors, la UCME
està formada per dos grans grups: el
Grup d’Investigació i l’Oficina d’Atenció al Menor (OAM).
L’OAM és una instrucció de guàrdia
que funciona les 24 hores del dia,
els 365 dies l’any. És l’única unitat
instructora del cos de mossos d’es-

Xarxa de Col·laboració
comunicacio.seguretatprivada@gencat.cat

Tel. 93 48 684 08
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Unitat d’Intervenció de Muntanya

Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)
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