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Xarxa de col·laboració
1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.1 Localitzat un aparell inhibidor de freqüències per cometre robatoris amb força

E

Contingut:
Comunicats
d'interès

2

Actuacions rellevants de la PG-ME

6

Altres
informacions

7

Coneix
la PG-ME

10

Els professionals de la seguretat privada que en el decurs
del desenvolupament del seu
servei poguessin localitzar
algun d’aquests aparells, cal
que ho posin en coneixement
de la PG-ME a través del telèfon d’emergències 112 perquè
una dotació policial dugui a
Aquest aparell va ser analitzat
terme les indagacions oportuper la Unitat Central d’Informàtines.
ca Forense de la PG-ME, que
va determinar que es tractava
d’un aparell electrònic inhibidor
de freqüències.
n el context d’un control
policial ordinari, agents
de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra (PGME) van localitzar i comissar un
aparell electrònic que aparentment semblava ser algun tipus
d’emissor de senyals.

Aquest tipus de dispositiu electrònic pot ser utilitzat per poder
desactivar i/o anul·lar els sistemes d’alarmes de les empreses
o dels domicilis, prèviament a la
comissió de robatoris amb força
al seu interior.
És important tenir present
aquest tipus de dispositius, en
les seves diverses versions, i
l’ús que en puguin fer les persones portadores.

1.2 Robatoris inutilitzant els volumètrics dels bars

A

finals del mes de març
es van produir diversos
robatoris amb força a
establiments tipus bar de diverses localitats de les comarques gironines. En un d’aquests fets, els agents de la
policia de la Generalitatmossos d’esquadra (PG-ME)
van poder detenir in fraganti
un dels autors mentre es trobava a l’interior del bar forçant
les màquines escurabutxaques.
Arran de les investigacions
realitzades pels agents de la
Unitat d’Investigació de Santa
Coloma de Farners, es va poder identificar el segon autor
dels fets i acreditar la seva
participació en els altres robaPàgina 2

toris ocorreguts a localitats als bars afectats. Aquest esprai,
properes durant el mateix perí- l’aplicaven directament als voluode de temps.
mètrics per poder inutilitzar-los i
així evitar l’activació dels senyals
Els autors accedien als bars
d’alarma.
mitjançant forçament de la
reixa tipus acordió utilitzant
algunes eines o bé fent un tall
a la persiana amb el mètode
obrellaunes.
Posteriorment,
forçaven les màquines de tabac i escurabutxaques per
sostreure’n la recaptació.
Els volumètrics dels bars atacats estaven impregnats d’un
producte adhesiu. Als autors
se’ls va intervenir un esprai
(com el que es mostra a la
fotografia) que havia estat
utilitzat per neutralitzar els
sistemes d’alarma instal·lats
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.3 Manipulació de màquina expenedora de canvi

E

l passat mes de març, a la
localitat de Lleida, es va detectar una sostracció de diners d’una màquina expenedora de
monedes ubicada a l’interior d’un
establiment d’oci i restauració en el
moment de fer la recaptació. Els responsables d’aquest es van adonar de
la sostracció quan van fer el recompte, ja que els autors no van causar
danys a la màquina i aquesta funcionava perfectament.

1

xxxxx

Gràcies a les imatges obtingudes
mitjançant el sistema de videovigilància instal·lat, es va comprovar com
els autors van cometre la sostracció.
Els presumptes autors són un grup
de quatre persones que accedeixen
al local, dues de les quals s’adrecen
a la barra per distreure i desviar l’aEn total van sostreure mil vuit-cents
euros en monedes d’un euro.

2

Cal fer difusió d’aquest tipus de robatori al sector ja que podria tenir lloc a
establiments que disposin de màquines dispensadores de canvi, com les
sales de joc, els bingos, els casinos
o d’altres de similars.
A través de la Xarxa de Col·laboració
poden comunicar qualsevol informació no urgent relacionada amb els
fets d’aquest article.

tenció de la persona treballadora,
mentre les altres dues se situen assegudes en tamborets al costat de
les màquines escurabutxaques, per
poder manipular la màquina expenedora de canvi que està ubicada entremig d’aquelles.
Pàgina 3

A data d’avui es desconeix el sistema
utilitzat per extreure les monedes de
l’interior sense haver fet cap forçament ni dany, tot i que els investigadors pensen que podrien haver utilitzat alguna mena d’inhibidor per descodificar la màquina i així aconseguir
diverses extraccions de monedes.
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.4 Localitzada una arma elèctrica amb aparença de telèfon mòbil

A

gents de seguretat ciutadana
de la policia de la Generalitat
–mossos d’esquadra (PGME), mentre realitzaven tasques de
prevenció i de seguretat, van intervenir a la localitat de Salou una arma
elèctrica amb aparença de telèfon
mòbil.
Després de ser analitzada per la
Divisió de Policia Científica de la PGME es va acreditar que es tractava
d’una defensa elèctrica amb aparença de telèfon mòbil.
Aquesta arma va ser intervinguda
pels agents en aplicació de la Llei
orgànica 1/1992, sobre protecció de
la seguretat ciutadana (LOPSC).

1.5 Grup criminal amb vincles familiars dedicat a cometre estafes tipus “tocomotxo”

E

l passat mes de març es va
detenir un grup criminal organitzat format per persones
amb vincles familiars com a presumptes autores de diverses estafes
ocorregudes a diferents localitats de
la província de Barcelona. Aquestes
persones es desplaçaven des d’una
localitat extremenya per cometre les
estafes
conegudes
com
a
“tocomotxo” i, un cop consumades,
retornaven a la seva població d’origen per no ser detectades. Tenen
múltiples antecedents per fets similars en tot el territori espanyol.
En aquesta estafa, que és molt antiga, els autors intercepten les víctimes a la via pública. Aquestes acostumen a ser persones d’edat avançada, no acompanyades i que es
troben en llocs no gaire transitats.
L’estafa consisteix a vendre a la
víctima un bitllet de loteria (ONCE,
Bonoloto, Primitiva, etc.), aparentPàgina 4

ment premiat, per sota de l’import a
cobrar. El suposat guanyador del
premi, autor de l’estafa, manifesta a
la víctima que no el pot cobrar amb
alguna excusa i li ofereix el bitllet
“premiat” a un preu molt inferior al
suposat premi.
Perquè sigui més creïble per a les
víctimes, un segon autor apareix en
escena per corroborar l’autenticitat
del fals bitllet premiat, tot mostrant un
llistat de números premiats en què
apareix el fals número, o bé realitzant una trucada telefònica en què
suposadament confirmen el número
de la butlleta premiada.
Una vegada la víctima està convençuda de la veracitat del premi, accedeix a entregar els diners sol·licitats
i, quan va a cobrar el premi, se n’adona de l’engany i comprova que el
bitllet és fals i que ha estat víctima
d’una estafa.
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Tot i ser una modalitat delictiva extensament coneguda i difosa, es
tracta d’una pràctica que actualment
continuen realitzant determinats
grups que, de forma organitzada,
cometen aquest tipus d’estafa.
Qualsevol informació al respecte i
que requereixi d’una actuació immediata d’una dotació policial, cal trametre-la mitjançant el telèfon d’emergències 112. D’altres informacions d'interès que no requereixin tal
urgència, la poden vehicular els professionals de la seguretat privada a
través la Xarxa de Col·laboració.

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

Tel. 93 48 684 08
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1. COMUNICATS D’INTERÈS
1.6 Modalitat d’estafa bancària arran de furts al metro

A

gents de la policia de la Generalitat–mossos d’esquadra
(PG-ME) van detenir una dona per un delicte d’usurpació d’estat
civil, sis delictes d’estafa bancària i
una falta de furt.
La unitat encarregada d’investigar els
fets, succeïts a la xarxa ferroviària de
la ciutat de Barcelona i la seva àrea
metropolitana, va iniciar una investigació per esbrinar la identitat de la
persona que havia furtat al metro una
cartera de mà amb un DNI, un permís de conduir i una targeta bancària. Posteriorment, aquesta persona
va fer fins a sis extraccions fraudulentes per un valor de més d’11.000
euros a diferents localitats de l’extraradi de Barcelona.

permís de conduir sostrets anteriorment i sol·licitava un extracte dels
últims moviments del compte corrent,
que estudiava i analitzava per familiaritzar-s’hi.
Posteriorment, s’adreçava novament
a les oficines i demanava per finestreta quantitats en efectiu que prèvia-

ment ja coneixia que s’havien ingressat al compte corrent. Com que tenia
coneixement de les quantitats exactes i dels dies d’ingrés, generava
confiança davant els treballadors de
les oficines bancàries que, sense
sospites, li dispensaven els diners
sol·licitats.
La dona intentava passar desapercebuda quan accedia a les oficines
bancàries i ocultava el seu rostre
amb bufandes i mocadors.
Va poder fer fins a sis extraccions
fraudulentes, totes el mateix dia i per
imports que oscil·laven els 2.000
euros per operació.
Els agents van poder relacionar la
presumpta autora amb la mateixa
persona que l’estiu passat ja va ser
investigada per fets similars i la van
detenir.

Prèviament, l’autora dels fets anava
a diverses oficines de la mateixa
entitat bancària mostrant el DNI o el

1.7 Furts a establiments de Barcelona i Madrid amb caixa embolicada de paper regal i folrada d’alumini

E

n el marc de col·laboració i
de flux d’informació recíproca
entre el sector de la seguretat
privada i la seguretat pública, recollim la informació que ens ha fet arribar un departament de seguretat
d’una cadena de distribució.
Es tracta d’una modalitat de furt que
s’ha detectat en grans superfícies
comercials de venda de material
esportiu i de bricolatge a Barcelona i
Madrid.
El modus operandi és el següent:

 Un grup de dos o tres individus
accedeixen a l'establiment amb
una bossa o carro i al seu interior
porten una caixa embolicada en
paper de regal.

 Procuren que el personal de seguretat no els detecti a l'entrada de
l'establiment i els indiqui que dipo-
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sitin aquesta bossa a les consignes.

 A la sortida, quan el personal de
seguretat detecta la caixa i requereix revisar-la, el client s’hi nega, i
arriba a amenaçar de posar una
denúncia.

 Si el portador de la caixa es veu
acorralat, surt corrents, l’abandona i marxa amb un vehicle que
l’espera a l’aparcament.
La caixa en qüestió és una evolució
de l’habitual bossa folrada amb paper d’alumini per evitar l’activació
dels sistemes d’alarma antifurt dels
establiments.
A més a més, està manipulada per la
part superior per poder introduir-hi
ràpidament el material sostret i decorada com a objecte de regal. És utilitzada per petits grups organitzats
amb una certa escenificació.
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2. ACTUACIONS RELLEVANTS DE LA PG-ME
2.1 Detenció d’atracador a entitats financeres

D

urant l’última setmana del
mes de març es van produir
dos atracaments a entitats
bancàries de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Les entitats afectades van ser el Banc Sabadell i el
BBVA i en els dos robatoris l’autor va
actuar amb el mateix modus operandi, intimidant els treballadors amb
una arma de foc curta tipus pistola.
Es va poder comprovar que, el mateix dia del primer atracament, l’autor
va adquirir en una armeria propera
una pistola d’aire comprimit.
La investigació portada a terme per
la policia de la Generalitat-mossos
d’esquadra (PG-ME) va poder establir que els dos fets havien estat comesos per la mateixa persona. Es va
aconseguir localitzar i detenir l’autor i
a l'entrada i escorcoll realitzada al
seu domicili es van localitzar els elements de disfressa i part de la indumentària que portava en el moment
de cometre els robatoris.

Aspecte de l’autor dels atracaments

Elements de disfressa i indumentària trobats a l’escorcoll del domicili del presumpte autor

2.2 Detenció de la cuidadora d’una dona gran que la narcotitzava per a realitzar extraccions fraudulentes de diners

A

gents de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra
(PG-ME)
van detenir una
persona com a presumpta autora
d’una estafa bancària, furt, falsificació de document públic, oficial o mercantil i per un delicte contra la salut
pública.
Aquesta persona treballava com a
cuidadora d’una senyora d’edat
avançada i, tot i que darrerament
estava ingressada en una residència,
la cuidadora pernoctava al domicili.
Els fills de la víctima van sospitar de
moviments no autoritzats efectuats al
compte bancari de la seva mare i van
denunciar els fets al cos de Mossos
d’Esquadra, que va iniciar les investigacions oportunes.
La víctima havia patit un deteriorament molt agut de salut en un breu
període de temps, motiu pel qual va
ser ingressada en una residència. En
les anàlisis clíniques realitzades, es
va poder comprovar que al cos de la
Pàgina 6

víctima hi havia concentracions de
Diazepam i Nordiazepam i que podrien ser la causa del quadre clínic que
l’havia afectat durant els últims mesos, provocant-li somnolència, amnèsia i descoordinació motora, entre
d’altres símptomes.

1

La presumpta autora hauria subministrat els productes farmacològics a la
víctima per provocar-li una situació
d’indefensió i així poder sostreure
diverses joies de la casa i realitzar
extraccions fraudulentes amb la documentació de la víctima.
Arran de les imatges obtingudes per
les càmeres de videovigilància es va
identificar la cuidadora com a presumpta autora dels fets També es
van localitzar diverses joies sostretes
en el domicili de la detinguda i d’altres
joies que havia venut a establiments
de compravenda d’or, així com documentació falsificada per a treure efectiu a nom de la víctima.
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.1 Dispositiu a Montmeló per a la Fórmula 1

E

l dispositiu especial de trànsit
i de seguretat per al Gran
Premi que va tenir lloc els
dies 8, 9 i 10 de maig al Circuit de
Barcelona—Catalunya de Montmeló,
va desplegar un total de 573 efectius
de diferents unitats de la policia de la
Generalitat-mossos d’esquadra (PGME): unitats de seguretat ciutadana
(USC), Àrea Regional de Recursos
Operatius (ARRO), Àrea Regional de
Trànsit (ART), agents de sala, Unitat
Regional de Policia Administrativa
(URPA), Unitat Canina, Unitat de
Subsòl, Unitat de Mitjans Aeris, TEDAX i Àrea de Seguretat en el Transport Metropolità (ASMET).
Es calcula que el Gran Premi va mobilitzar uns 205.000 aficionats, fet
que va exigir l’ampli desplegament
de la PG-ME i, també, de professionals de la seguretat privada. El treball que van dur a terme coordinadament fa que es parli d’un balanç positiu en el desenvolupament del dispositiu del Gran Premi de Fórmula 1.

Pàgina 7
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.2 Actes de celebració del Dia de les Esquadres

E

l dia 22 d’abril es va celebrar
l’acte central del Dia de les
Esquadres de 2015, a més de
la resta d’actes que havien tingut lloc
a cadascuna de les regions policials,
on es reconeixia la feina i les actuacions meritòries relacionades amb la
seguretat pública durant el passat
any 2014.
A l’acte central es van felicitar membres de la PG-ME, personal de la
Direcció General de la Policia i de la
societat civil, de la judicatura i d’altres cossos policials. Els actes regionals també van reconèixer els mateixos actors pel que fa als seus àmbits
respectius.
Un any més, els moments més emotius van tenir lloc amb el reconeixement de les actuacions meritòries,
les que havien anat més enllà de
l'estricte compliment del deure, i el
del record i homenatge als qui ens
havien deixat darrerament.
Així mateix, en tots els actes es va
projectar un vídeo institucional, amb
voluntat pedagògica, sobre les diferents unitats del cos, amb el to proper i entranyable que aportava la
participació dels nens i les nenes que
el protagonitzaven.

Imatges de la celebració del Dia de les Esquadres corresponents a l’acte central, els actes regionals i l’acte dels serveis centrals.
Pàgina 8
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3. ALTRES INFORMACIONS
3.3 Portes obertes al Complex Central

E

l proper dissabte 20 de juny
obrim les portes perquè la
ciutadania conegui el Complex Central.

Serà una jornada perquè els visitants
vegin de prop la feina que fem els
mossos d’esquadra dia a dia i coneguin les nostres unitats centrals i
especialitzades des de la mateixa
seu central del cos.
Al llarg del matí hi haurà exhibicions,
tallers i jocs infantils i altres activitats
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perquè grans i petits ens coneguin
millor. Obrir les portes del Complex
Central de la policia de la Generalitatmossos d'esquadra (PG-ME) és una
oportunitat que tenim per compartir
amb els professionals del sector de la
seguretat privada, així com amb la
resta de la ciutadania, algunes de les
tasques menys conegudes i de mostrar les modernes instal·lacions de la
nostra seu central.

d'aquest acte a les persones del vostre sector a qui pugui interessar. Les
places són limitades i ja està oberta
la inscripció, que es fa mitjançant un
formulari en línia, fins al 10 de juny.
La reserva de plaça es confirmarà en
funció de la disponibilitat d'aforament.
Per accedir al formulari, copieu i
enganxeu el link següent:

http://mossos.gencat.cat/ca/
Us animem a assistir-hi i a fer difusió serveis_i_tramits/portes_obertes/
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4. CONEIX LA PG-ME
La Unitat Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP)

E

l dret de reunió, pacífica i
sense armes, és un dret fonamental de participació previst a l’article 21 de la Constitució
espanyola (CE). Es considera reunió
la concurrència concertada i temporal de més de 20 persones amb una
finalitat determinada (LO 9/1983).
Les reunions a la via pública, les
podem dividir en concentracions i
manifestacions. Aquestes últimes es
distingeixen d’aquelles pel desplaçament de la massa de manifestants.
La funció de la policia de la Generalitat-mossos d’esquadra (PG - ME)
és protegir la llibertat i la seguretat
ciutadana i, per tant, assegurar el
lliure exercici del dret de reunió,
però, alhora, protegir les persones i
mantenir l’ordre públic.

integrants i assistents a actes que
derivin en desordres públics.

 Facilitar la coordinació amb el Ministeri Fiscal i la Judicatura en les
matèries responsabilitat d’aquesta
Unitat.

 Exercir qualsevol altra funció de
naturalesa anàloga que li sigui
encomanada.
L’objectiu de la UCIOP és actuar
contra la impunitat dels vàndals que,
emparant-se en la massa de manifestants, duen a terme accions delictives, posen en perill la integritat de
les persones i ataquen propietats,
tant públiques com privades.
La seva tasca consisteix a obtenir i
preservar les proves dels fets delictius, mitjançant l’ús dels mitjans tec-

En algunes manifestacions, persones radicalitzades produeixen fets
delictius de caire violent, com ara
desordres públics, lesions contra les
persones, danys o delicte de manifestació il·lícita per portar armes o
altres objectes perillosos.

En fets delictius d’excepcional gravetat, com van ser els aldarulls generalitzats a Barcelona relacionats
amb la vaga general del 29 de març
de 2012, aquestes imatges poden
permetre la creació d’una web de
col·laboració ciutadana contra la
violència urbana per identificar els
presumptes delinqüents.

El 2014 hi va haver un fort increment
del nombre de detinguts arran dels
greus aldarulls posteriors al desallotjament, per ordre judicial, del Centre
Social Okupat Can Vies, al barri de
Sants de Barcelona. La major part
dels judicis celebrats fins al moment
per aquests fets han comportat sentències de privació de llibertat per
als detinguts.

Corresponen a la UCIOP les funcions següents:

 Fer la instrucció i tramitació de les
diligències
relacionades
amb
desordres públics derivats de mobilitzacions amb col·lectius les
activitats dels quals s’inclouen en
les responsabilitats de la Comissaria General d’Informació.

Perquè la UCIOP pugui investigar
els fets delictius, i detenir i posar a
disposició de la justícia els presumptes autors, és imprescindible que
les empreses damnificades denunciïn davant la PG-ME els
danys que han patit, i que posin a
disposició dels investigadors les
imatges que puguin tenir registrades mitjançant els seus equips de
videovigilància.

 Garantir l’obtenció de prova per
identificar les persones autores i
detenir-les posteriorment.

 Investigar per determinar l’existència d’estructures organitzades i
jerarquitzades de les persones
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La presa d’imatges sempre està
supervisada per la Comissió del
Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, d’acord amb
la LO 4/1997, que regula l’ús de les
videocàmeres per part de les forces
i cossos de seguretat en llocs públics.

Els dos darrers anys, la instrucció de
la UCIOP ha permès la detenció o
denúncia, per fets delictius relacionats amb l’ordre públic, de 23 persones l’any 2013 i de 106 persones
l’any 2014.

Per investigar de forma especialitzada aquests fets delictius, l’any 2011
es va crear, mitjançant el Decret
415/2011, la Unitat Central d’Informació en Ordre Públic (UCIOP).
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nològics adequats per a la identificació i posterior detenció de les persones que cometin actes violents o
vandàlics en esdeveniments de
masses.
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Informació limitada Nivell 2 (instrucció 8/2005)
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